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AVIZ  

asupra proiectului de Lege privind acordarea voucherelor pentru control 

oftalmologic și achiziționare ochelari de vedere pentru elevi 

 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport  a fost sesizată, spre 

dezbatere și avizare, cu Proiectul de Lege privind acordarea voucherelor pentru control 

oftalmologic şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi, trimisă cu adresa nr. PLx. 

635/2022 din 17 octombrie 2022, și înregistrată la Comisia pentru tineret și sport cu nr. 4c-

25/148 din 18 octombrie 2022. 

 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și ale art. 92 

alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, 

Camera Deputaților este Cameră decizională.  

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului de acordare, în 

beneficiul elevilor din învățământul primar, a bonurilor de valoare pentru control 

oftalmologie și achiziționare ochelari de vedere, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de 

Legea nr.227/2015. Potrivit inițiativei, statul finanțează, prin Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate (CNAS), de la bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea voucherelor 

pentru control oftalmologie pentru elevii din învățământul primar, printr-un tichet în valoare 

de 0,4 ISR, anual/copil. Tichetul are scop exclusiv pentru efectuarea controlului oftalmologie 

și achiziționarea de ochelari de vedere pe bază de rețetă, este netransferabil altor beneficiari, 

iar școlile sunt cele care decontează serviciul. 

 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut proiectul de lege 

în ședința din 02 noiembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde aviz 

favorabil proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru tineret și sport de către 

Biroul Permanent. 
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În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 

La dezbaterile acestui proiect de Lege a participat, în calitate de inițiator, doamna 

deputat Christine THELLMANN. 
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           Oana-Silvia ȚOIU Referent 


