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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
Adresată:  Domnului Nelu TĂTARU, ministru al Sănătății 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 15/07/2020 
Obiectul interpelării: Eliminarea simbolului tradițional al Crucii Roșii și 
înlocuirea lui pe timp de pace cu alte simboluri pe mijloacele de transport sanitar 
din România. 
 
Mult stimate domnule ministru, 
 
Observăm că în ultimii ani simbolul tradițional al Crucii Roșii a fost eliminat și 
înlocuit pe mijloacele de transport sanitar din România cu alte simboluri, în speță 
cu așa-zisa ”stea albastră cu șase brațe/colțuri și șarpele pe toiag/par/stâlp”. 
Această substituire s-a făcut fără consultarea opiniei publice naționale și fără 
explicațiile necesare din partea autorităților sanitar-medicale sau a Societății 
Naționale de Cruce Roșie din România. 

Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, 
modificată prin Legea 524/2004, prevede în art. 5 că, în timp de pace, emblema 
Crucii Roșii poate fi folosită doar de Crucea Roșie Română sau, cu acordul 
acesteia, și în cazuri restrictiv prevăzute, de terți. Codul Penal al României 
sancționează, în art. 476, folosirea emblemei sau a denumirii de Crucea Roșie 
sau a unei imitații a acestei embleme ori denumiri. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Cine anume, când anume, în ce temei și prin ce document a dispus 
eliminarea simbolului tradițional al Crucii Roșii de pe ambulanțele din 
România și înlocuirea acestuia cu alte simboluri neancorate în tradiția 
poporului român? 
 

2. Dacă dispoziția de eliminare a simbolului tradițional al Crucii Roșii de pe 
ambulanțele din România a fost sau nu consultată oficial cu Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR)?  

 
3. În cazul unui răspuns afirmativ la precedenta, care a fost poziția oficială a 

SNCRR în legătură cu eliminarea simbolului Crucii Roșii și înlocuirea lui cu 
alte simboluri? 
 

4. Dacă eliminarea simbolului tradițional al Crucii Roșii de pe mijloacele de 
transport sanitar din România s-a făcut sau nu la cererea expresă și 
oficială a CNCRR? 

 
5. Care este semnificația atribuită de autoritățile sanitar-medicale române 

simbolului așa-zisei ”stele albastre cu șase brațe/colțuri și șarpele pe 
toiag/par/stâlp”? 
 

6. Dacă în România utilizarea simbolului/emblemei Crucii Roșii este sau nu 
oprită pentru redarea în timp de pace pe mijloacele de transport sanitar, 
uniforme sanitare, brasarde, bonete, bunuri cu destinație medicală etc. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, 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 

 




