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de opinii cu privire la propunerea de recomandare privind screeningul. 

 

Rezumat 

Recomandarea privind noua abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului, care o va 

actualiza pe cea din 2003, propune o nouă schemă de depistare a cancerului pentru a ajuta statele membre 

să se asigure că 90% din populația UE care se califică pentru depistarea cancerului de sân, de col uterin 

și colorectal poate beneficia de  screening. Planul se va baza pe cele mai recente descoperiri științifice, 

va lua în considerare grupe mai largi de populație, va extinde screeningul la noi tipuri de cancer.  

 

Cuvinte-cheie  

politica de sănătate; diagnostic medical; riscuri pentru sănătate; prevenirea bolilor; cancer   

 

 

 

  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM(2022)474_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4895-2022-INIT/en/pdf
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1. CONTEXT 

 

1.1. Date statistice 

Potrivit rapoartelor „Starea sănătății în UE”, cancerul constituie a doua cauză a mortalității în țările din 

UE și prima cauză de deces din cauză de boală în rândul copiilor cu vârsta de peste un an, prevalența sa 

crescând odată cu îmbătrânirea populației. În 2020, peste 2 milioane de oameni au fost  diagnosticați cu 

această boală, iar 1,2 milioane au murit din cauza ei. Este o boală cu impact major asupra celor 

diagnosticați, dar cu efecte majore și asupra familiilor acestora și societății. Impactul economic general 

al cancerului în Europa este estimat la peste 100 miliarde euro anual. Cancerul ilustrează, totodată, 

inegalitățile sociale și din domeniul sănătății, în condițiile în care diferențele dintre procentele de 

supraviețuire ale bolnavilor de cancer în statele membre ale UE depășesc 25 %. 

Screeningul și detectarea precoce a cancerului oferă cele mai bune șanse în lupta acestei boli și salvează 

vieți. Rapoartele au subliniat că în 2020 programele de screening al cancerului mamar au fost incluse în 

planurile naționale pentru controlul cancerului din 25 de state membre ale UE, dintre acestea 22 au vizat 

cancerul cervical și 20 cancerul colorectal. Dar nu toate au fost în întregime implementate și inegalitățile 

în interiorul și între statele membre persistă1, impunându-se măsuri urgente în acest sens.  

 

1.2. Cadrul legislativ și de politici al Uniunii Europene în domeniul prevenirii cancerului 

Comisia Europeană, țările UE și societatea civilă conlucrează din 1985 pentru a combate cancerul, în 

strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul comun de cercetare și cu Agenția 

internațională pentru cercetare în domeniul cancerului. 

Recomandarea din 2003 a Consiliului UE a solicitat 

statelor membre să pună în aplicare programe de screening 

în ce privește cancerul mamar, cervical și colorectal, 

inclusiv pentru înregistrarea și gestionarea datelor de 

screening. Rapoartele ulterioare privind punerea în 

aplicare a acestei recomandări2 și Ghidul european privind 

îmbunătățirea calității în combaterea globală a cancerului 

au identificat dificultățile care pot să apară în prevenția și 

combaterea cancerului.  

Prevenirea și combaterea cancerului constituie una dintre 

prioritățile Comisiei Europene, ceea ce Ursula von der 

Leyen a precizat în Orientările politice din 2019, în care 

menționează necesitatea unui „plan european de 

combatere a cancerului, pentru a sprijini eforturile statelor 

membre de a îmbunătăți controlul cancerului și îngrijirile acordate pacienților”, precum și în discursul 

privind starea Uniunii 2020. 

                                                           

1 Detalii pot fi regăsite în studiul întocmit de Grupul de consilieri științifici principali din cadrul Comisiei Europene - Cancer 

screening in the European Union. 

2 A se vedea rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 2 decembrie 2003 privind 

screeningul pentru cancer  din 2008 și 2014. 

Planul european de luptă împotriva 
cancerului 
 parte a uniunii europene a 
sănătății; 
 bazat pe zece inițiative majore și 
acțiuni de sprijin ale acestora; 
 urmărește prevenirea, depistarea 
timpurie diagnosticare și tratament, 
creșterea calității vieții bolnavilor de 
cancer și a supraviețuitorilor. 

https://health.ec.europa.eu/state-health-eu/health-glance-europe_ro
https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1
https://www.iarc.fr/
https://www.iarc.fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32003H0878
https://cancercontrol.eu/archived/uploads/images/Guide/pdf/CanCon_Guide_FINAL_Web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_ro.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2777/867180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0882&qid=1665555080007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0584&qid=1665555080007&from=EN
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În noiembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat liniile directoare ale uniunii europene a sănătății, iar 

în februarie 2021, ca pilon esențial al acesteia, Planul european de luptă împotriva cancerului. Prin acest 

plan se anunța o revizuire a recomandării 

din 2003, ca parte a unui nou program 

european de screening pentru depistarea 

precoce a cancerului. Împreună cu 

„Misiunea de combatere a cancerului” din 

cadrul programului Orizont Europa, acesta 

reprezintă răspunsul UE la numărul tot mai 

mare de cazuri de cancer și de decese în 

rândul populației UE. Planul este conceput 

în strânsă legătură cu prioritățile Comisiei 

Europene în domeniul sănătății, respectiv 

Strategia farmaceutică pentru Europa, 

Spațiul european al datelor privind 

sănătatea, Strategia pentru promovarea 

sustenabilității în domeniul substanțelor 

chimice, Planul de acțiune al UE: Către 

reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului. 

În martie 2021 a fost instituit programul UE pentru sănătate pentru 2021-2027, care le va oferi statelor 

membre sprijin financiar și tehnic pentru consolidarea sistemelor lor de sănătate. 

La baza propunerii stă proiectul de raport privind consolidarea luptei împotriva cancerului în Europa, 

prezentat la 21 iunie 2021 de Comisia pentru lupta împotriva cancerului (BECA) din cadrul 

Parlamentului European. 

 

1.3. Necesitatea unei noi recomandări în domeniul screeningului pentru depistarea cancerului 

În cele aproape două decenii de la prezentarea primei recomandări în domeniu, situația în UE s-

a schimbat, în statele membre au fost validate și introduse noi teste și protocoale de screening, inteligența 

artificială este tot mai rapid implementată în programele și tehnicile medicale. Documente recente 

elaborate la nivelul UE au actualizat deja mai multe dintre recomandările privind acțiunile de screening. 

Prin urmare, nou propusa recomandare, care o va înlocui pe cea din 2003, va reflecta cele mai recente 

dovezi științifice și progrese tehnologice, va contribui la îmbunătățirea monitorizării și schimbului de 

date. Totodată, se are în vedere extinderea programelor de screening la cancerul pulmonar și de prostată, 

precum și la cancerul gastric. Acestea au fost identificate ca priorități pe baza Ghidului european privind 

îmbunătățirea calității în controlul global al cancerului și a Acțiunii comune privind parteneriatele 

inovatoare pentru lupta împotriva cancerului (iPAAC), lansate în 2019. 

Pe de altă parte, Comisia a trebuit să țină cont de faptul că pandemia de COVID-19 a cauzat 

perturbări grave în programele de screening pentru cancer, în tratamentul, cercetarea și serviciile 

destinate supraviețuitorilor, precum și în ceea ce privește monitorizarea acestora, impunându-se 

consolidarea serviciilor pentru combaterea cancerului în toate țările europene.  

 

 

 

Inițiative în domeniu la nivelul UE 
 Inițiativa europeană privind imagistica în 
domeniul cancerului 
 Eradicarea cancerului cauzat de papilomavirusul 
uman 
 Rețeaua UE a centrelor naționale de oncologie 
 Inițiativa europeană privind înțelegerea 
cancerului 
 Inițiativa „O viață mai bună pentru bolnavii de 
cancer” 
 Inițiativa pentru ajutorarea copiilor afectați de 
cancer 
    

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_727_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_44_RO_ACTE_f.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_761_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0196&qid=1665556538620&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0196&qid=1665556538620&from=EN
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_667_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_400_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_400_RO_ACT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=RO
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240550/BECA-PR-693752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/beca/home/highlights
https://cancercontrol.eu/archived/uploads/images/Guide/042017/CanCon_Guide_4_Screening_LR.pdf
https://www.ipaac.eu/res/file/outputs/wp5/new-openings-cancer-screening-europe.pdf#page=15
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2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

2.1. Obiective 

 Noul program al UE pentru depistarea cancerului are ca prim obiectiv creșterea ratelor de 

screening pentru cancerul de sân, cancerul colorectal și cancerul de col uterin în statele membre UE; va 

sprijini statele membre să asigure faptul că 90% din populația UE, care se califică pentru screening, va 

beneficia efectiv de acesta. 

 Un al doilea obiectiv al revizuirii este extinderea screeningului la cancerul de prostată, cancerul 

pulmonar și cel gastric, precum și la alte tipuri de cancer, dacă aceste acțiuni viitoare vor fi susținute de 

dovezi științifice.  

 

Inițiativa va ajuta statele membre să atingă obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 3 al Organizației 

Națiunilor Unite: „asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele”. 

 

2.2. Prezentarea propunerii de recomandare 

 Recomandarea acordă o atenție deosebită accesului egal la screening pentru anumite grupuri 

socioeconomice - persoane cu handicap, persoane care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate - astfel 

încât să devină o realitate în întreaga UE.  

 De asemenea, este important ca procedurile 

de diagnostic, tratamentele, sprijinul psihologic și 

îngrijirea postexternare să fie adecvate și realizate la 

momentul oportun. 

 Pentru a facilita screeninguri mai puțin 

invazive, recomandarea vizează: 

 extinderea grupului-țintă pentru depistarea 

cancerului de sân astfel încât să includă femeile cu 

vârsta cuprinsă între 45 și 74 de ani (în comparație 

cu categoria de vârstă actuală, 50 – 69 de ani); 

 cuprinderea în aria de testare pentru 

depistarea virusului papilomului uman (HPV, care 

crește riscul de cancer de col uterin) a femeilor cu 

vârste cuprinse între 30 și 65 de ani, o dată la 5 ani; 

 efectuarea testărilor imunochimice pentru depistarea cancerului colorectal de către persoanele 

cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani, pentru a determina necesitatea potențială de a efectua examinări 

de control prin endoscopie/colonoscopie; 

 extinderea  screeningului organizat la alte trei tipuri de cancer: 

 testare vizând depistarea cancerului pulmonar la marii fumători și la foștii fumători cu vârste 

cuprinse între 50 și 75 de ani; 

 testare vizând depistarea cancerului de prostată la bărbați cu vârste de până la 70 de ani; 

 screeningul pentru depistarea Helicobacter pylori și supravegherea leziunilor gastrice 

precanceroase în locurile cu incidență mare a cancerului gastric și cu rate mari ale mortalității. 

Obiective principale  
 Creșterea la 90% a procentului de 

participare a celor vizați la programele de 
screening, până în 2050 

 Extinderea acțiunilor de screening la noi 
tipuri de cancer (de prostată, pulmonar și 
gastric) 

 Eliminarea inegalităților din interiorul și 
dintre statele membre în ce privește 
acțiunile de screening 

 Monitorizarea sistematică permanentă a 
programelor de screening 

 

https://sdgs.un.org/goals/goal3


7 
 

 Recomandarea introduce o monitorizare sistematică periodică a programelor de screening, 

inclusiv a disparităților, prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cancer și al 

Registrului privind inegalitățile în domeniul cancerului. 

 În ceea ce privește finanțarea, este vorba despre aproximativ 100 de milioane de euro, care vor fi 

puse la dispoziție din programul „UE pentru sănătate 2021-2027” și din bugetul de cercetare Orizont 

Europa. În plus, statele membre vor putea folosi fondurile din cadrul politicii de coeziune – Fondul de 

dezvoltare regională și Fondul social european Plus în special – pentru a ajuta la finanțarea investițiilor. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE ȘI ALE ALTOR INSTITUȚII  

 

3.1. Parlamentul European 

 2005 - a fost înființat grupul de interese „Deputați împotriva cancerului” (MAC)3. Membrii MAC 

lucrează pentru a îmbunătăți controlul și prevenirea cancerului în Europa, pornind de la următoarea 

premisă: cooperarea europeană adaugă 

valoare acțiunilor statelor membre.  În 

legislatura 2019-2024, MAC este 

constituit din 128 de membri care provin din 

toate grupurile politice ale PE, precum și din 

25 de state membre ale UE.  

 iunie 2020 - PE a aprobat înființarea 

Comisiei speciale pentru combaterea 

cancerului (BECA). Până în prezent, BECA 

a organizat: 

- audieri publice cu experți în domeniu; 

-  schimb de opinii cu reprezentanți ai 

parlamentelor naționale și cu organizații 

internaționale de profil; 

-  consultare publică, cu privire la 

impactul pandemiei de coronavirus asupra 

îngrijirii și cercetării în domeniul cancerului.  

La 9 decembrie 2021, BECA a prezentat 

raportul final privind „Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului – către o strategie 

cuprinzătoare și coordonată”. 

 16 februarie 2022 - Rezoluția „Consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului – către o 

strategie cuprinzătoare și coordonată” subliniază că mai mult de 40% din toate tipurile de cancer ar putea 

fi prevenite.  

Deputații europeni au considerat că: 

-  acțiunile preventive cuprinzătoare împotriva cancerului ar trebui integrate în toate politicile și 

programele de finanțare europene; 

                                                           
3 Grupul MAC este cel mai mare și mai vechi (și, până în 2020, singurul) grup, care are ca obiectiv fundamentarea politicilor 

referitoare la cancer în  Parlamentul European.  

Noutățile propuse în recomandare 
 Accesibilitate și reducerea inegalităților. 
 Extinderea ariei de cuprindere (în ceea ce 
privește vârsta, tipurile de cancer). 
 Implementarea noilor tehnologii în procesele 
de pe întregul parcurs la acțiunilor de screening. 
 Îmbunătățirea monitorizării și schimbului de 
date, prin intermediul sistemului european de 
informații și al spațiului european de date privind 
sănătatea. 
 Utilizarea sistemelor și rețelelor europene de 
informații. 
 Actualizarea ghidurilor privitoare la acțiunile 
de screening a cancerului și/sau introducerea 
unor noi astfel de documente. 
 Sporirea finanțării la circa 100 milioane euro. 
 

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_5674
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_ro
https://www.cancer.eu/meps-against-cancer-about-meps-against-cancer-2/
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/beca/about
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698902/EPRS_ATA(2022)698902_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240550/BECA-PR-693752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0001_RO.html#_section1
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-  inegalitățile dintre statele membre reprezintă o discriminare inacceptabilă pentru cetățenii UE;  

- se impune  o revizuire a directivei privind asistența medicală transfrontalieră; 

- este necesară o finanțare durabilă pentru cercetarea europeană competitivă a cancerului; 

- statele membre ar trebui să sporească cu cel puțin 20% aportul cercetării publice în favoarea 

inovației în tratamentul, diagnosticul și screeningul cancerului. 

 8 martie 2022 - Rezoluția „Politica de coeziune: reducerea disparităților în materie de sănătate și 

intensificarea cooperării transfrontaliere în domeniul sănătății” susține că UE trebuie să dezvolte o 

abordare strategică și integrată în ceea ce privește bolile grave, utilizând fonduri europene diverse. 

 4 octombrie 2022 - Vot asupra acordurilor politice încheiate cu Consiliul, cu privire la 

propunerea de regulament privind extinderea mandatului Centrului european pentru controlul bolilor 

(ECDC) și la propunerea de regulament privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate 

(SCBHT), în scopul consolidării uniunii europene a sănătății. 

 

3.2. Consiliul UE 

 7 decembrie 2021 - Concluziile privind „consolidarea uniunii europene a sănătății, în contextul 

pandemiei de COVID-19” susțin: 

- importanța unor acțiuni comune la nivelul UE ca răspuns la nevoile de sănătate publică; 

-  soluții inovatoare pentru sisteme de sănătate reziliente; 

- îmbunătățirea accesibilității și a disponibilității medicamentelor și dispozitivelor medicale; 

-  punerea în aplicare a planului european de luptă împotriva cancerului. 

 6-7 septembrie 2022 - Miniștrii sănătății s-au întâlnit pentru a discuta prioritățile președinției 

cehe în domeniu - oncologia, punerea în aplicare a Planului european de combatere a cancerului, politica 

de vaccinare punerea în aplicare a lecțiilor învățate din pandemia generată de Covid-19, criza ucraineană 

și impactul acesteia asupra sistemelor de sănătate publică din UE. 

 

3.2. Comitetul Economic și Social European  

 9 iunie 2021 - Avizul privind „Planul european de combatere a cancerului” propune elaborarea 

unei foi de parcurs și o abordare modernă a acțiunilor de prevenire și combatere a cancerului cu ajutorul 

tehnologiilor digitale, al cercetării și inovării, în vederea dezvoltării unei infrastructuri medicale de 

calitate și accesibile. Totodată, subliniază importanța unor programe educaționale și de promovare a 

competențelor sprijinite de UE. 

 

3.3.  Comitetul European al Regiunilor  

 1 decembrie 2021 - Avizul referitor la „Planul european de combatere a cancerului” subliniază 

necesitatea urgentă de a aborda inegalitățile existente și solicită Comisiei Europene lansarea registrului 

inegalităților legate de cancer. Susține că screeningul și diagnosticarea timpurie a cancerului trebuie să 

constituie elemente centrale ale Planului european de combatere a cancerului și că ar trebui avută în 

vedere extinderea acestuia la alte tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de prostată și cancerul pulmonar; 

Solicită acreditarea a cel puțin unui centru de combatere a cancerului în fiecare stat membru și crearea 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0058_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220930IPR41927/uniunea-sanatatii-un-raspuns-mai-ferm-al-ue-la-urgentele-de-sanatate-publica
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_727_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2021-INIT/ro/pdf
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-health-ministers/
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/europes-beating-cancer-plan
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2072-2021
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unei rețele europene de centre de excelență care să faciliteze cooperarea transfrontalieră și mobilitatea 

pacienților. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA ȘI POZIȚIONAREA 

ROMÂNIEI ÎN CE PRIVEȘTE SCREENINGUL  

 

4.1. Date statistice 

Conform Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului Globocan, în România, în 2020, au fost 

înregistrate 98 886 noi cazuri de cancer (53 881 bărbați și 45 005 femei) și 54 486 decese (31 886 decese 

bărbați și 22 600 decese femei). Cele mai frecvente au fost cazurile de cancer colorectal, plămân, sân, 

prostată, vezică urinară. 

 

4.2. Legislație națională 

 3 noiembrie 2022 – Legea 293 pentru prevenirea și combaterea cancerului a fost publicată  în 

Monitorul Oficial nr. 1077 din 8 noiembrie 2022. Prin acest act normativ se aprobă Planul național de 

prevenire și combatere a cancerului. Potrivit prevederilor acestei legi, toți cetățenii români care se află 

pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, cetățenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, precum și străinii și 

apatrizii care au domiciliul sau reședința în România au dreptul garantat de stat la serviciile de natură 

medicală, socială și de susținere psihologică cuprinse în Planul național de prevenire și combatere a 

cancerului, după cum urmează: 

 servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament al cancerului; 

 servicii de îngrijire, inclusiv îngrijiri paliative; 

 servicii de psihooncologie, onconutriție și oncofertilitate; 

 servicii sociale și indemnizații lunare de hrană. 

 19 ianuarie 2022 - Planul național de combatere a cancerului. 

 25 martie 2022 - Hotărârea privind aprobarea programelor naţionale de sănătate stabilește cadrul 

legislativ pentru continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare4.  

În cadrul programelor naționale de sănătate derulate de Ministerul Sănătății s-a introdus Programul 

naţional de screening organizat pe baze populaționale pentru boli cronice cu impact asupra sănătății 

publice, care cuprinde subprogramele de screening pentru cancerul de col uterin; cancerul de sân; 

cancerul colorectal; pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D care se desfășoară 

în regim pilot finanțat din fonduri externe nerambursabile. 

Pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în 2022, bugetul aprobat este de         5 

952 000 mii lei. 

                                                           
4 Programele de screening pentru cancer aflate în derulare între 2018-2023 sunt finanțarea din Fondul Social European, PO-

Capital Uman. Reprezintă programe regionale pilot, care fundamentează strategia națională de screening pentru cancer și a 

căror implementare se va extinde gradual, la nivel regional și național, pe măsura creșterii capacității de testare.  

 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/642-romania-fact-sheets.pdf
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/01/Plan-National-de-Combatere-a-Cancerului.pdf
https://www.ms.ro/2022/03/25/hotararea-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate/
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 4 februarie 2020 - s-a constituit  Grupul comun de lucru al Camerei Deputaţilor şi Senatului, 

pentru combaterea cancerului; are ca scop accelerarea inovaţiei în domeniul prevenţiei, combaterii şi 

tratării cancerului în România.  

 

4.3. Controlul parlamentar asupra executivului 

 În legislatura 2020-2024 au fost înregistrate, la Camera Deputaților, 4 interpelări și 13 întrebări 

care au vizat: 

- situația bolnavilor de cancer; 

- situația programului național pentru screeningul cancerului; 

- evidența la nivel național a bolnavilor de cancer; 

-  testele pentru cancer; 

-  prevenirea cancerului (cu referire specială la cancerul de sân).  

Spre exemplificare: 

 la întrebarea din 27 septembrie 2022 referitoare la testarea pentru cancer, în contextul prezentării 

de către Comisia Europeană a propunerii de recomandare pentru screeningul cancerului, se așteaptă 

răspunsul Ministerului Sănătății; 

 la întrebarea referitoare la programele naționale de screening din anul 2022, răspunsul 

Ministerului Sănătății a evidențiat programele de screening, tipul acestora și numărul de persoane care 

beneficiază de ele; 

 la întrebarea referitoare la stadiul programelor de screening cu finanțare europeană, Ministerul 

Sănătății a prezentat proiectele în derulare pentru perioada 2018-2023, precum și beneficiarii acestora; 

 la întrebarea referitoare la evidența centralizată la nivel național a bolnavilor de cancer, răspunsul 

Ministerului Sănătății a subliniat necesitatea înființării unui registru național al bolnavilor de cancer. 

 

5. Alte resurse utile  

 Strengthening Europe in the fight against cancer - 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698902/EPRS_ATA(2022)698902_EN.p

df 

 Cancer screening in the European Union - https://knowledge4policy.ec.europa.eu/blog/new-eu-

recommendations-cancer-screening-are-based-science-advice-policy_en  

 

 

                                                                                                                                  

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2.text_presa?pid=19406&catg=100&timp=&asoc=C20160231
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.interezult
http://www.cdep.ro/interpel/2022/i6219A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/i3767A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r3767A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/i4411A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r4411A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/i3734A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r3734A.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698902/EPRS_ATA(2022)698902_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698902/EPRS_ATA(2022)698902_EN.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/blog/new-eu-recommendations-cancer-screening-are-based-science-advice-policy_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/blog/new-eu-recommendations-cancer-screening-are-based-science-advice-policy_en

