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La lucrările comisiei din zilele de 19,20 şi 21.07.2005 au fost 

prezenţi 14 deputaţi, fiind absent motivat 1 deputat. 

Lucrările comisiei sunt conduse de către dl.dep.prof.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

obligativitatea înscrierii grupei sanguine şi a RH-ului în actul de identitate 

şi permisul de conducere auto (PLX-277/2005) 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină în România, donarea de 

sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice        

(PLX 674/2004) 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei 

4. Diverse. 

Administrator
Original
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La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la 

examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind 

obligativitatea înscrierii grupei sanguine şi a RH-ului în actul de identitate 

şi permisul de conducere (PLX 227/2005), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 23 iunie 2005. 

După cum arată dl.dep.prof.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

trecerea la economia de piaţă după 1989 a dus la dezvoltarea economică 

şi intensificarea deplasărilor atât în ţară, cât şi în străinătate. Dezvoltarea 

parcului auto şi, în general, a mijloacelor de transport a mărit numărul 

accidentelor de circulaţie, fapt ce a generat necesitatea mai mare a unor 

transfuzii de sânge şi cunoaşterea de urgenţă a grupei sanguine a 

pacienţilor. La ora actuală neexistând obligativitatea înscrierii grupei 

sanguine în cartea de identitate, conţinutul acesteia fiind reglementat prin 

Hotărârea de Guvern nr.111/1997, unde nu se prevede obligativitatea 

înscrierii grupei sanguine şi a RH-ului, cu toate că sunt numeroase cazuri 

de accidente de muncă şi de circulaţie, în care cunoaşterea grupei 

sanguine poate duce la o intervenţie mai rapidă a personalului medical. 

Înscrierea RH-ului alături de grupa sanguină este necesară 

având în vedere incompatibilităţile existente între grupa de sânge a 

primitorului şi grupa de sânge a donatorului, evitând astfel pericolul 

aglutinării. De asemenea, în cazul căsătoriilor, medicul poate sfătui în 

cunoştinţă de cauză pe cei care urmează să se căsătorească asupra unor 

incompatibilităţi datorate RH-ului negativ sau pozitiv şi riscurile la care 

se expun în cazul conceperii urmaşilor fără a ţine seamă de acestea. 

În acest sens s-a întocmit propunerea legislativă privind 

obligativitatea înscrierii grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate 

şi permisul de conducere auto spre a fi supus dezbaterii şi aprobării. 

Asupra propunerii legislative nu au fost formulate observaţii. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil propunerea legislativă privind 

obligativitatea înscrierii grupei sanguine şi a RH-ului în actul de identitate 

şi permisul de conducere auto (PLX-277/2005)  în forma propusă de către 

iniţiator. 

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a procedat la continuarea  

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 

umană precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare în vederea 

utilizării lor terapeutice (PLX 674/2004). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că proiectul de lege a fost 

restituit la comisie, de Plenul Camerei Deputaţilor, în data de 3.02.2005, 

la solicitarea Guvernului în vederea aducerii unor modificări de natură să 

corecteze anumite deficienţe în ce priveşte compatibilitatea cu legislaţia 

comunitară. Ca urmare, Ministerul Sănătăţii a reanalizat proiectul de lege 

şi a înaintat comisiei o formă  îmbunătăţită, ţinând cont de punctul de 

vedere al Ministerului Integrării Europene. 

În continuare, domnia sa arată că prin proiectul de lege se 

stabileşte, astfel, cadrul general al medicinii transfuzionale, care este una 

din cele mai importante componente ale sănătăţii publice, şi se asigură 

definirea conceptelor şi a instituţiilor competente în domeniul sănătăţii 

publice în concordanţă cu sistemele europene şi cu recomandările 

evaluatorilor străini. 

Propunerea legislativă vine să actualizeze măsurile legislative 

anterior adoptate (Legea nr.4/1995) şi să implementeze cerinţele 

europene în cursul procesului de armonizare legislativă, având în vedere 

caracterul organizatoric şi administrativ prevăzut de legislaţia actuală şi 

caracterul de standardizare a calităţii şi de securitate a colectării prevăzut 

de acest proiect de lege. 
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Proiectul de lege se referă, în principal, la următoarele aspecte: 

- asigurarea calităţii şi securităţii sângelui comparabilă de-a lungul 

lanţului transfuzional în toate statele membre, ţinând cont de libertatea de 

mişcare a cetăţenilor pe teritoriul comunităţii; 

- personalul direct implicat în colectarea, testarea, procesarea, 

stocarea şi distribuirea sângelui şi componentelor sanguine trebuie să fie 

calificat corespunzător şi instruit în mod repetat, fără a prejudicia 

legislaţia existentă privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi 

protecţia lucrătorilor; 

- hemovigilenţa, prin asigurarea unui sistem adecvat pentru 

asigurarea trasabilităţii sângelui total şi a componentelor sanguine; 

trasabilitatea trebuie să fie susţinută prin proceduri riguroase de 

identificare a donatorului, a pacientului şi de laborator, prin menţinerea 

înregistrărilor şi printr-un sistem adecvat de identificare şi etichetare; 

- practicarea transfuziei sanguine fondată pe principiile donării 

voluntare, anonimatului donatorului şi primitorului, benevolatul 

donatorului şi absenţa oricărui profit din partea unităţilor implicate în 

serviciile de transfuzie sanguină; 

- donarea benevolă şi neremunerată, ca factor care poate contribui 

la ridicarea standardelor de securitate pentru sânge şi componentele 

sanguine şi astfel la protecţia sănătăţii umane. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că propunerile de modificare ale 

proiectului de lege înaintate de către Ministerul Sănătăţii se referă la 

majoritatea articolelor şi în plus sunt o serie de texte noi. Astfel art.2 este 

reformulat, cuprinzând prevederi referitoare la autorizaţia specială 

eliberată de Ministerul Sănătăţii pentru introducerea sau scoaterea din 

ţară a sângelui, a componentelor acestuia şi a produselor sanguine umane, 

precum şi a informării Ministerului Sănătăţii de către instituţiile de profil 
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autorizate şi acreditate de Ministerul Apărării Naţionale, cu privire la 

organizarea şi efectuarea acestui tip de activitate. 

De asemenea art.4 este modificat şi se referă la respectarea unor 

principii privind donarea voluntară de sânge, administrarea terapeutică a 

sângelui, realizarea autosuficienţei sângelui, etc. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că legea trebuie să cuprindă 

prevederi privind controlul activităţii din domeniu de către Ministerul 

Sănătăţii,  în calitate de autoritate competentă.  

În acest sens Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele prin 

structurile specializate şi anume Institutul Naţional de Transfuzie 

Sanguină cu centrele de transfuzie sanguină teritoriale, Inspecţia Sanitară 

de stat şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale. 

În continuare domnia sa arată că organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Transfuzie Sanguină trebuie să se aprobe prin 

hotărâre a Guvernului; 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că Institutul Naţional de 

Transfuzie Sanguină şi centrele de transfuzie teritoriale, sunt obligate să 

ia toate măsurile necesare pentru a oferi potenţialilor donatori de sânge şi 

componente sanguine umane asigurarea confidenţialităţii faţă de orice 

informaţie furnizată personalului autorizat, referitoare la starea lor de 

sănătate, la rezultatele testării donării lor şi la orice identificare de către o 

terţă persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; totodată, aceste 

instituţii vor asigura ca donatorii de sânge şi componente sanguine să 

corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite conform normelor cuprinse 

în anexele la prezenta lege; 

În acest sens domnia sa propune modificarea art.13. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că în campaniile de informare şi 

educare în domeniul transfuziei sanguine trebuie implicate şi direcţiile de 

sănătate publică. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că, colecta de sânge şi 

componente sanguine se vor face numai sub supraveghere şi 

responsabilitate medicală; cerinţele de bază privind controlul biologic 

practicat pe donările de sânge sau componente sanguine umane, inclusiv 

donările de sânge  autolog, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. 

De asemenea, sângele şi componentele sanguine vor fi distribuite de 

Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină prin centrele de transfuzie 

sanguină teritoriale, cu rambursare în sistem non-profit, la solicitarea 

instituţiilor de asistenţă medicală cu unităţi de transfuzie autorizate, din 

teritoriul arondat; produsele sanguine pot fi eliberate, contra cost, 

instituţiilor de asistenţă medicală sau direct populaţiei, pe bază de 

prescripţie medicală. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că Ministerului Sănătăţii îi 

revine sarcina de a organiza Sistemul Naţional de Hemovigilenţă; 

structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile instituţiilor 

medicale implicate, precum şi sistemul de înregistrare şi raportare în 

cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colectă şi 

administrarea de sânge şi componente sanguine, se stabilesc prin 

regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii; Ministerul Sănătăţii 

va organiza inspecţii şi alte măsuri specifice de control. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că, în acord cu sistemul de 

hemovigilenţă, Ministerul Sănătăţii a înaintat o propunere de completare 

a art.36 care se referă la verificarea, de către Inspecţia Sanitară de stat, a 

introducerii şi respectării sistemului naţional unic de identificare a 

fiecărei donări de sânge şi a fiecărei unităţi de sânge şi componente 

sanguine umane. Scopul acesteia este de a garanta trasabilitatea de la 

donator la primitor şi invers. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că la capitolul 

„Sancţiuni” trebuie să se precizeze care sunt persoanele care constată 
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contravenţiile şi aplică sancţiunile privind nedeclararea intenţionată de 

către donator a bolilor transmisibile, recoltarea de sânge de la o persoană 

fără consimţământul acesteia, modificarea caracteristicilor biologice ale 

sângelui uman, etc. Domnia sa propune ca aceste sancţiuni să fie aplicate 

de către persoane împuternicite cu atribuţii de inspecţie care să fie 

desemnate de Autoritatea Competentă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim propune completarea articolului 46, 

care prevede înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru promovarea 

donării de sânge cu sintagma „sancţionarea acestuia se va stabili prin 

ordin al ministrului sănătăţii”. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim propune, iar comisia 

votează în unanimitate ca finalizarea proiectului de lege să se amâne 

pentru următoarea şedinţă de comisie, pentru ca membrii comisiei să aibă 

posibilitatea de a verifica concordanţa între propunerile Ministerului 

Sănătăţii şi amendamentele înaintate în cursul dezbaterilor şi cele din 

Directiva 2002/98/CE. 

La punctul  trei al ordinii de zi, comisia a mai discutat şi alte 

probleme privind activitatea curentă. 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative 

aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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