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Bucureşti, 7 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/834 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ștefan MUȘOIU 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra Propunerii de Recomandare a 

Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă 

abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului, care o 

înlocuieşte pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului – COM 

(2022) 474, document transmis comisiei noastre pentru examinarea 

fondului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Propunerii de Recomandare a Consiliului privind 
consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a 

UE privind screeningul pentru depistarea cancerului, care o 
înlocuieşte pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului – 

COM (2022) 474 
 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu documentul privind Propunerea 
de Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare 
timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru depistarea 
cancerului, care o înlocuieşte pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a 
Consiliului – COM (2022) 474, transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
documentele conexe în şedinţa din data de 31 octombrie 2022. Astfel, a 
fost prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru 
Uniunea Europeană, precum şi Nota întocmită de Ministerul Afacerilor 
Externe. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este fără 
caracter legislativ și au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document.  

În acest sens, s-a precizat că propunerea urmăreşte înlocuirea 
Recomandării 2003/878/CE a Consiliului cu scopul îmbunătăţirii combaterii 
globale a cancerului printr-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.  
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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.  

Planul European de Combatere a Cancerului recunoaşte valoarea 
medicinei personalizate pentru managementul cancerului, pentru cei 4 
piloni ai planului: prevenţie, depistare precoce, tratament şi calitatea 
vieţii. Medicina personalizată - adaptată situaţiilor şi nevoilor individuale - 
a schimbat radical prognosticul pacienţilor cu cancer. Între timp, 
cercetarea şi inovarea, precum tehnologiile mRNA, alături de tehnologiile 
digitale, au stimulat substanţial înţelegerea asupra modului în care apare 
şi progresează cancerul, dar şi asupra prevenirii, diagnosticului şi 
tratamentului acestuia. Combinaţia inteligentă dintre datele privind 
sănătatea şi noile tehnologii răspunde dezvoltării exponenţiale a medicinei 
personalizate, care devine un instrument puternic de abordare a 
cancerului prin strategii de prevenire şi tratament personalizate, astfel 
încât pacienţii să primească terapiile care funcţionează cel mai bine pentru 
ei şi să nu se irosească bani şi timp pe tratamente folosind principiul 
încercare-eroare. 

De asemenea, va fi necesar un focus pe zona de medicină 
preventivă, care să aducă populaţiei informaţii despre factorii de risc ai 
bolilor transmisibile, care pot fi preveniţi. Spre exemplu, despre efectele 
fumatului asupra sănătăţii, care în România a fost reglementat printr-un 
cadru legislativ restrictiv, cum ar fi interzicerea fumatului în spaţiile 
publice, interzicerea comercializării către minori, introducerea pozelor 
sugestive pentru avertismentele de sănătate, punerea în practică a unui 
sistem de taxare a tutunului la nivel european şi stabilirea preţurilor 
produselor şi a politicilor comerciale pentru a încuraja renunţarea la fumat 
şi pentru a descuraja iniţierea minorilor. Cu toate acestea, conform 
ultimelor date statistice, 30% din populaţia ţării fumează (cu mult peste 
media UE de 23%), iar România este unul dintre puţinele state membre 
ale Uniunii Europene în care procentul fumătorilor este în creştere 
accelerată în ultimii ani.  

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. 
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Sprijinul financiar pentru punerea în aplicare a noilor recomandări 
este reprezentat de 38,5 milioane EUR angajate în cadrul programului 
EU4Health și 60 de milioane EUR în cadrul programului Orizont Europa. În 
plus, Comisia va propune finanțare suplimentară din cadrul programului 
EU4Health pentru 2023. Totodată, se poate acorda sprijin suplimentar din 
cadrul fondurilor europene regionale, de coeziune și sociale. 

 
Pentru a facilita screening-uri mai bine țintite și mai puțin invazive, 

recomandarea: 
 extinde grupul-țintă în cazul screeningului 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); 

 îndeamnă ca testarea vizând depistarea virusului papilomului uman 
(HPV) să vizeze femeile cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani, o 
dată la 5 ani sau mai mult, pentru a depista virusul care crește riscul 
de cancer de col uterin, ținând seama de situația vaccinării 
împotriva HPV; 

 îndeamnă ca triajul vizând depistarea cancerului colorectal la 
persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani să fie efectuat 
prin testare imunochimică a materiilor fecale pentru a determina 
necesitatea potențială de a efectua examinări de control prin 
endoscopie/colonoscopie. 
Pe baza celor mai recente dovezi și metode, recomandarea extinde 

screening-ul organizat la alte trei tipuri de cancer: 
 testare vizând depistarea cancerului pulmonar la actualii mari 

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 pe baza testării vizând antigenul specific al 
prostatei și a scanării imagistice prin rezonanță magnetică (IRM) ca 
examinare de control. 

 Screening-ul pentru depistarea Helicobacter pylori și supravegherea 
leziunilor gastrice precanceroase în locurile cu incidență mare a 
cancerului gastric și cu rate mari ale mortalității. 
Recomandarea acordă o atenție deosebită accesului egal la 

screening, nevoilor anumitor grupuri socioeconomice, ale persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate. 
De asemenea, este important ca procedurile de diagnostic, tratamentele, 
sprijinul psihologic și îngrijirea postexternare să fie adecvate și realizate la 
momentul oportun. 
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Recomandarea introduce, în plus, 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. 

România apreciază abordarea comprehensivă a Comisiei în contextul 
în care încă există diferite niveluri de acces la programele de prevenire în 
UE, rate diferite de depistare precoce, diagnostic, tratament și 
supraviețuire. Este necesară continuarea eforturile de reducere a 
inegalităților între statele membre și în interiorul acestora prin acțiuni de 
sprijinire, coordonare și completare a eforturilor și prin cooperare cu 
părțile interesate în lupta contra cancerului. 

România a susținut, în cadrul Summit-ul European privind 
Cercetarea Cancerului, apelul către o acțiune colectivă în toată Europa 
pentru o abordare cuprinzătoare de cercetare translațională a cancerului și 
principalele direcții de dezvoltare cuprinse în Declarația Porto, respectiv 
consolidarea infrastructurilor pentru cercetarea translațională, pentru 
studii clinice și de prevenire și, respectiv, pentru cercetarea rezultatelor. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

 
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi întocmirea 

prezentului proiect de opinie favorabil, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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