
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 30 septembrie 2015 
Nr.4c-8/312                 

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de           1 

octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, trimis  Comisiei pentru sănătate şi 

familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 462 din 15 iunie 2015. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin BUICU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 30 septembrie 2015 
Nr.4c-8/312                 

 
R A P O R T 

 
asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva 

cancerului de sân. 

Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 iunie 2015. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
La dezbaterea proiectului de lege , Comisia a avut în vedere: 

-  avizul favorabil  al Consiliului Legislativ (nr.302/2.04.2015); 



- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx462/23.06.2015); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/244/8.09.2015). 

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare declararea zilei de 1 octombrie ca Ziua de luptă împotriva 

cancerului de sân. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de lege în şedinţa din 29 septembrie 2015. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 19 membri. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie  propune plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 

adoptare,  proiectul de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, cu amendamentele 

admise, redate în Anexa la prezentul raport. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR, 

                Conf.Dr.Florin BUICU                                                        Dr.Camelia BOGDĂNICI       

 

                                                               
 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu – şef  birou 
Livia Spînu - consilier 

 3 



                                                                                                                                                   

Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. Text proiect de lege 

Text amendament 
(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1.  LEGE 
pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua 

de luptă împotriva cancerului de sân 
 

LEGE 
pentru declararea zilei de 1 octombrie 

Ziua luptei împotriva cancerului de sân 
 

Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Pentru o exprimare corectă. 

2.  Art.1. – Se declară ziua de 1 octombrie Ziua 
de luptă împotriva cancerului de sân. 
 

Art.1. – Se declară ziua de 1 octombrie 
Ziua luptei împotriva cancerului de sân. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 

Pentru o exprimare corectă. 

3.  Art.2. - Autorităţile administraţiei publice 
locale pot organiza manifestări şi acţiuni 
publice dedicate sărbătoririi Zilei de luptă 
împotriva cancerului de sân. 
 

Art.2. - (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale pot organiza manifestări şi 
acţiuni publice dedicate sărbătoririi Zilei 
luptei împotriva cancerului de sân. 

 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 

 
 

Pentru o exprimare corectă. 

 4 



 
 

4.  Art.3. – Unităţile sanitare pot efectua gratuit 
screening pentru depistarea precoce activă a 
cancerului de sân şi pot îndruma pacientele cu 
leziuni precursoare sau incipiente către servicii 
medicale specializate de diagnostic şi 
tratament. 
 
 

Nemodificat.  
 

5.  Art.4. - Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune vor 
putea include în programele lor emisiuni 
dedicate Zilei de luptă împotriva cancerului de 
sân. 
 

Art.4. - Societatea Română de Televiziune 
şi Societatea Română de Radiodifuziune 
pot include în programele lor emisiuni 
dedicate Zilei luptei împotriva cancerului 
de sân. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie 

Pentru o exprimare corectă. 

 
 

 
În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse 
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