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Către:  Ministerul Sănătății 
Domnului Ministru Nelu TĂTĂTARU        

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Donare de sânge 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

În această perioadă, lipsa sângelui pentru transfuzii a devenit o problemă gravă în cele mai 

multe spitale din România. Cei care doresc să doneze sânge sunt puţini, aproximativ 2% din 

populaţia României participând anual la astfel de acţiuni, în timp ce în Danemarca sau în Marea 

Britanie, procentul donatorilor trece de 9%. Media europeană în ceea ce priveşte donatorii de sânge 

este de 6%, de trei ori mai mare decât la noi, această proporţie plasându-ne pe penultimul loc în 

Europa. 

Oamenii au nevoie de salvatorii de vieți care sunt donatorii de sânge! 1 din 10 pacienți din 

spitalele din România are nevoie urgentă de sânge. În fiecare zi, la nivel naţional este nevoie de 

minim 1.000 litri de sânge, iar 450 ml de sânge donat ar putea salva trei vieți. Este momentul să 

facem ceva concret în ajutorul oamenilor, să acționăm! Donând, sângele se împrospătează, 

imunitatea organismului crește, iar cantitatea de sânge donat se reface ca volum într-un interval de 

timp de până la patru săptămâni. Cred că este datoria noastră să îmbunătăţim legislaţia în vederea 

încurajării donării de sânge şi este obligaţia Guvernului şi a autorităţilor locale să creeze condiţii 

decente pentru desfăşurarea acestui act, România având nevoie de sânge pentru transfuzii în vederea 

salvării vieţilor. 

Luând în considerare statisticile prezentate, vă rog să îmi comunicați dacă aveți în vedere un 

program guvernamental care să îi încurajeze pe români să devină donatori de sânge? Ce alte 

beneficii putem acorda donatorilor de sânge pentru a încuraja această acțiune?  

 
Solicit răspuns în scris 
Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 
  Deputat Costel Lupașcu 
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