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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
Adresată:  Domnului Nelu TĂTARU, ministru al Sănătății 
                Doamnei Adela COJAN, președinte al Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 30/06/2020 
Obiectul întrebării: Operațiile chirurgicale de schimbare de sex în România - 
motivele și cuantumul finanțării din fonduri publice 
 
Stimate domnule ministru, 
Stimată doamnă președinte, 
 
Potrivit relatărilor presei naționale, în România au fost făcute mai multe 
tratamente hormonale și operații chirurgicale de schimbare de sex, după ce un 
număr de cetățeni români considerate a fi afectate de sindromul transsexualității 
au obținut în instanțele judecătorești române aprobarea pentru schimbarea de 
sex. Presa națională informează că în toate aceste cazuri cheltuielile au fost 
decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din bani publici. 

Medicii specialiști români au explicat pentru presă, citând studii de specialitate, 
că intervențiile chirurgicale de schimbare de sex nu sunt considerate intervenţii 
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estetice, ci corecţii ale unor aspecte psihice și că în străinătate însă o astfel de 
intervenţie costă între 20.000 şi 60.000 de euro.  

De precizat că persoanele care recurg la operații chirurgicale de schimbare de 
sex nu se limitează la o singură intervenție chirurgicală, în cazul acestora fiind 
vorba despre intervenții repetate, la diverse intervale de timp. 

Pe de altă parte, în România multe tratamente hormonale, operații chirurgicale și 
tratamente de strictă necesitate nu se bucură de o decontare adecvată din 
partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Numărul de persoane care au fost supuse în România intervențiilor 
chirurgicale de schimbare de sex în ultimele trei decenii, defalcat pe 
fiecare an. 
 

2. Costul mediu pe persoană al tratamentelor hormonale și operațiilor 
chirurgicale de schimbare de sex. 

 
3. Dacă există cazuri în care persoanele care au fost supuse tratamentelor 

hormonale și medico-chirurgicale de schimbare de sex (conversie sexuală) 
au inițiat procedurile de revenire la sexul inițial (reconversie sexuală), cu 
toate consecințele de rigoare. 

 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsurile, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu deosebit respect,  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
    Deputat Constantin 
CODREANU 

 




