
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
Telefon: 021 414-1890, 021 414-1891; Fax: 021 316.03.35; e-mail: opegal@cdep.ro 

1/4 

                          

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și 
bărbați 

 
Bucureşti,  7 noiembrie 2022 

Nr. 4c-20/617 

 
 

Către: 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte STEFAN MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile  art.172 și art.173 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

Recomandării Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistarea 

timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru 

depistarea cancerului [COM(2022) 474] care înlocuiește 

Recomandarea 2003/878/CE, document nelegislativ transmis comisiei 

noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
 

Bucureşti,  7 noiembrie 2022 

Nr. 4c-20/ 

 

PROIECT  DE  OPINIE asupra  

strategiei europene privind screeningul pentru 

depistarea cancerului [COM(2022) 474] 

 Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost 

sesizată, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru examinarea fondului cu 

documentul nelegislativ – Recomandare a Consiliului privind 

consolidarea prevenirii prin depistarea timpurie: O nouă abordare 

a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului [COM(2022) 

474] care înlocuiește Recomandarea 2003/878/CE, transmis cu 

adresa nr.14/E din 5 octombrie 2022 şi înregistrat sub nr.4c-

20/556/20.10.2022. 

 Prezenta propunere se referă noua abordare a UE privind 

screeningul pentru depistarea cancerului propunând o nouă schemă 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. 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. Conform raportului „Starea 

sănătății în UE”, cancerul constituie a doua cauză a mortalității în țările din 

UE. În 2020, peste 2 milioane de oameni au fost  diagnosticați cu această 

boală, iar 1,2 milioane au murit din cauza ei. Cancerul este o boală cu 
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impact major asupra celor diagnosticați, dar cu efecte majore și asupra 

familiilor acestora și societății. Impactul economic general al cancerului în 

Europa este estimat la peste 100 miliarde euro anual. Cancerul ilustrează, 

totodată, inegalitățile sociale și din domeniul sănătății, în condițiile în care 

diferențele dintre procentele de supraviețuire ale bolnavilor de cancer în 

statele membre ale UE depășesc 25 %. Screeningul și detectarea precoce 

a cancerului pot salva vieți. Conform rapoartelor din 2020, programele de 

screening al cancerului mamar au fost incluse în planurile naționale pentru 

controlul cancerului din 25 de state membre ale UE, însă nu toate au fost 

implementate, prin urmare, inegalitățile în interiorul și între statele 

membre persistă, impunându-se măsuri urgente în acest sens. 

 Această nouă abordare, împreună cu „Misiunea de combatere a 

cancerului” din cadrul programului Orizont Europa, reprezintă răspunsul 

UE la numărul tot mai mare de cazuri de cancer și de decese în rândul 

populației UE. Acest plan este conceput în strânsă legătură cu prioritățile 

Comisiei Europene în domeniul sănătății. 

 După douăzeci de ani de la prezentarea primei recomandări în 

domeniu, situația în UE s-a schimbat, în statele membre au fost validate și 

introduse noi teste și protocoale de screening, inteligența artificială este 

tot mai rapid implementată în programele și tehnicile medicale.  

Documentele recente elaborate la nivelul UE au actualizat deja mai multe 

dintre recomandările privind acțiunile de screening.  

 Comisia invită Consiliul, statele membre, prin noua recomandare, 

care o va înlocui pe cea din 2003, să extindă programele de screening la 

cancerul pulmonar și de prostată, precum și la cancerul gastric. Totodată, 

Recomandarea acordă o atenție deosebită accesului egal la screening 

pentru anumite grupuri socioeconomice - persoane cu handicap, persoane 

care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate. 

 În ceea ce privește finanțarea, se aproximează o sumă de 100 de 

milioane de euro, care vor fi puse la dispoziție din programul „UE pentru 

sănătate 2021-2027” (38,5 milioane de euro EU4Health) și din bugetul de 

cercetare Orizont Europa (60 de milioane de euro). Statele membre vor 
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putea folosi fondurile din cadrul politicii de coeziune pentru a ajuta la 

finanțarea investițiilor. România apreciază abordarea Comisiei în contextul 

în care încă există diferite niveluri de acces la programele de prevenire în 

UE, respectiv rate diferite de depistare precoce, diagnostic, tratament și 

supraviețuire, prin urmare, trebuie promovată reducerea inegalităților 

între statele membre și în interiorul acestora, prin acțiuni de sprijinire, 

coordonare și completare a eforturilor prin cooperare cu părțile interesate 

în lupta contra cancerului. În consecință, sunt necesare mai multe 

intervenții legislative pentru ca întradevăr să existe accesul egal la 

screening pentru anumite grupuri socioeconomice - persoane cu 

handicap, persoane care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate - 

astfel încât să devină o realitate în întreaga UE.  

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

au dezbătut documentul sus menţionat în şedinţa din 7 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un 

proiect de opinie favorabil Recomandării Consiliului privind 

consolidarea prevenirii prin depistarea timpurie: O nouă abordare 

a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului [COM(2022) 

474]. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
DAN TANASĂ 

 
 
 
 
 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


