
 

Ordonanță de Urgență a Guvernului 

privind suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021  privind 

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă 

şi prim ajutor calificat 

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 5/2021 privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile 

care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, care 

stabilește o serie de drepturi și obligații pentru personalul aflat în  compunerea 

Sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, 

Raportat la faptul că Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă 

şi prim ajutor calificat, la care face trimitere Legea nr. 5/2021 este alcătuit din 

personal civil care încadrează serviciile publice de ambulanță, unitățile de 

primiri urgențe, serviciile publice judeţene şi locale Salvamont şi serviciile 

publice judeţene Salvaspeo,  

Ținând cont de faptul că serviciile publice menționate mai sus asigură 

asistența medicală de urgență în regim continuu și permanent, atât în spital, 

prin unitățile de primiri urgențe, cât și în prespital, prin serviciile publice de 

ambulanță, serviciile publice judeţene şi locale Salvamont şi serviciile publice 

judeţene Salvaspeo,  

În condițiile în care sistemul sanitar românesc se confruntă cu o lipsă 

acută de personal medical inclusiv în specialitățile care asigură asistență 

medicală de urgență,  

Întrucât menținerea aplicabilității Legii nr. 5/2021 creează premisele 

pierderii unui segment extrem de important din forță de muncă specializată 

din UPU fie prin interzicerea desfășurării activității medicilor rezidenți medicina 

de urgenta sau ATI de anul I, anul II si anul III semestrul I, fie prin ieșirea din 

sistem ca urmare a pensionării, prin reducerea vârstei standard de 

pensionare, fără penalizare, la 57 de ani,  

Având în vedere periclitarea funcționării Sistemului național de asistență 

medicală de urgență si prim ajutor calificat prin ieșirea din sistem, dintr-o 

dată, a unui procent semnificativ din personalul profesionist din UPU si 



ambulanță, din analiza efectuată acesta este de 18,39 % la serviciile de 

ambulanta și 17,80 % la UPU-SMURD/UPU/CPU.  

Întrucât aspectele vizate afectează sănătatea și interesul public, iar 

reglementarea acestora nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri 

imediate prin ordonanţă de urgenţă, în caz contrar, nu se poate asigura 

continuitatea asigurării asistenței medicale de urgență,  

Conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările și completările ulterioare, în cazuri speciale aplicarea unui act 

normativ poate fi suspendată printr-un alt act normativ de același nivel sau 

de nivel superior,   

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă, 

Articol unic – Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile  

care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 27 din 11 ianuarie 2021, Partea 

I, se suspendă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până 

la data de 31.12.2022, inclusiv.   
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