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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 19, 20 şi 21.07.2005 
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 19.07.2005 între orele 16,00-19,00, în ziua de 20.07.2005 între orele 

9,00-16,00 şi în ziua de 21.07.2005 între orele 9,00-12,00, având 

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. 
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată 

în unanimitate. 

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, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare obligativitatea 

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

conducere auto. 

 În opinia iniţiatorului, 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 urma dezbaterilor, 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 
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umană precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare în vederea 

utilizării lor terapeutice (PLX 674/2004). 

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 urma dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de lege în 

corelare cu forma propusă de Ministerul Sănătăţii au rezultat o serie de 

amendamente care, în principal, se referă la următoarele aspecte: 

1. - activitatea de transfuzie sanguină este organizată şi 

controlată de către Ministerul Sănătăţii în calitate de Autoritate 

competentă; în acest sens, Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele 

prin structuri specializate precum: Institutul Naţional de Transfuzie 

Sanguină cu centrele de transfuzie sanguină teritoriale , Inspecţia Sanitară 

de Stat şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale; 

2. - Ministerul Sănătăţii va 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; 

3. - în termen de 60 de zile de la publicarea legii, Ministerul 

Sănătăţii va elabora şi înainta un proiect de hotărâre de Guvern privind 

înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru promovarea donării de sânge; 
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componenţa, atribuţiile, responsabilităţile şi modul de funcţionare a 

Comitetului Consultativ vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;  

4. - organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 

Transfuzie se aprobă prin hotărâre a Guvernului; 

5. - donarea de sânge este un act voluntar, benevol, anonim şi 

neremunerat; 

6. -  colecta de sânge şi componente sanguine se 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; 

                7. - Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină şi centrele de 

transfuzie teritoriale, vor lua 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; 

8. - 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; 
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Comisia a hotărât, în unanimitate, să amâne votul final asupra 

proiectului de lege pentru a verifica, încă odată, concordanţa dintre forma 

amendată de comisie şi Directiva 2002/98/CE. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

 

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

studiu individual asupra proiectelor de lege şi a propunerilor legislative 

aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) a absentat, motivat, 

dl.dep.dr.Dida Corneliu Ioan ( Grup Parlamentar al PSD ). 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
    

 

  

 
 
 
 

 
 
 


