
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR SENAT 
, 

LEGE 

privind aprobarea Programului-pilot de prelnare a personalului angajat 

cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMIIRD specializate în acordarea 

primului-ajutor califcat, aflate în finanjarea autorităjilor administraţiei publice locale 

Parlamentul României adoptă prezenta lege 

Art.1.- (1) Prin derogare de la prevederile art.40 din Legea nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificărilo şi completările ulterioare, personalul cu pregătiro paramedicală 

din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, 

aflate în fmanţarea autorităţilor administraliei publice locale, la cerorea acestora, se preia cu 

statut de cadru nulitar - subofiler de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judelene in a 

căror zonă de competenlă îşi desfăşoară activitatea. 

(2) Personalul preluat potrivit prevederilor alin.(1) trebuic să îndeplinească 

următoarele condiţii de recrutare: 

a) să aibă cetălenia română şi domiciliul in România; 

B) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

d) să fie declarat „apt" la egaluarea psihologică; 

e) să fie declarat „apt" la evaluarea medicală efectuată în aceleaşi condiţii 

aplicabile cadrelor militare in activitate din Ministerul Afacerilor Interne; 

fl
g) 

să aibă vârsta de minimum 18 atu, împliniţi; 

să fie absolvenli de liceu cu diplomă de bacalaureat; 
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reabilitarea; 

infracjiuni; 

prin lege; 

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepjia situajiei când a intervenit 

i) să nu fie în curs de urmărire penală on de judecată pentru săvârşirea de 

j) să nu fi desfăşurat activităji de polijie politică, astfel cum sunt definite 

k) să nu aibă calitatea de ofrjer sau maistru militar in rezervă şi să nu fi

fost trecut în rezervă in condijiile art.85 alin.(1) lit.a), d), i), j) şi k) sau ale art.87 din Legea 

nr.80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

1) să nu fr fost destituiji dintr-o funcjie publică sau să nu le fi încetat 

contractul individual de muncă pentnr motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

Art.2.- (1) Prin derogare de la prevederile art.31 din Legea nr.384/2006 privind statutul 

soldajilor şi gradajilor profesionişti, cu modifrcările şi completările ulterioare, personalul cu 

pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului-ajutor 

califrcat, potrivit legii, care nu îndeplineşte condijiile prevăzute la art.l alin.(2) lit.g), aflat in 

finanjarea autorităjilor administrajiei publice locale, la cererea acestora, se preia, cu statut de 

soldat profesionist, de către inspectoratele pentru situajii de urgenjă judejene in a căror zonă de 

competenjă îşi desfăşoară activitatea. 

(2) Personalul prevăzut la alin.(1) trebuie să îndeplinească urrriătoarele condijii: 

a) să aibă cetăjenia rornână şi domiciliul in România; 

b) să cunoască lirnba română, sons şi vorbit; 

c) să aibă capacitate deplină de exercijiu; 

d) să fie declarat „apt" la evaluarea psihologică; 

e) să Be declarat „apt" 1a evaluarea medicală efectuată in aceleaşi condijii 

aplicabile soldajilor şi gradajilor profesionişti in activitate din Ministerul Afacerilor Interne; 

f) să aibă vârsta de minimum 18 ani, împliniji; 

g) să nu aibă antecedente penale, cu excepjia situajiei când a intervenit 

reabilitarea; 

infracjiuni; 

prin lege; 

h) să nu fie în curs de urmărire penală oil de judecată pentru săvârşirea de 

i) să nu fi desfăşurat activităji de polijie politică, astfel cum sunt definite 

j) să îndeplinească condijiile prevăzute in fişa. postului. 



Art.3: (1) Preluarea personalului prevăzut la art.1 alin.(1) şi art.2 alin.(1) se realjzează 

la solicitarea scrisă a acestuia, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii. 

(2) Preluarea personalului prevăzut la art.l alin.(1) şi art.2 alin.(1) se realizează 

în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, jar personalul preluat îi va menţine 

ultjmul statut dobândit. 

Art.4.- Personalului preluat în condiţiile art.l alin.(1) şi art.2 alin.(1) nu îi poate fi 

modificat raportul de serviciu prin detaşare, mutare, împuternicire sau transfer timp de cel puţin 

5 ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii. 

Art.5.- (1) Statele de organizare ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene 

se suplimentează cu numărul de posturi necesar preluării personalului în condiţiile art.l şi 2, 

astfel încât să Sc asigure constituirea completă a echipajelor de intervenţie. 

(2) Numărul de posturi necesar se asigură prin suplimentarea număruluj total de 

posturi repartizat Minjsterului Afacerilor Interne. 

Art.6.- Prevederile prezentei legi se aplică personalului prevăzut la art.1 alin.(1) şi art.2 

alin.(1) încadrat până cel târziu cu data intrării in vigoare a prezentei legi, in echipajele SMURD 

specializate in acordarea primului-ajutor califrcat, potrivit legii, aflate in finanţarea autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Art.7: Sumele necesare fmanţării măsurilor stabilite prin prezenta loge se asigură din 

bugetul anual aprobat, potrivit legii, Minjsterului Afacerilor Interne. 

Art.$: (1) Prevederile art.1-6 se aplică, in program-pilot, personalului de pregătire 

paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, 

potrivit legii, aflate in finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza judeţelor 

And, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu. 

(2) Programul-pilot prevăzut la alin.(1) se desfăşoară pe o durată de cel mult un 

an de la data intrării in vigoare a prezentei legi. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE p.PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢIL®R SENATULUI 

Ion-Marcel Ciolacu Robert-Marius Cazanciuc 

Bucureşti, 
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