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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
    Comisia pentru sănătate și familie 

    București, 7 decembrie 2021 

     Nr.4c-10/413 
 

 

 

Către,                                                              

BIROUL PERMANENT  

AL 

 CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a 

Supraviețuitorilor de Cancer, trimis Comisiei pentru sănătate și familie pentru 

dezbatere, în fond, cu adresa nr.PLx.454/2021. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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            Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 Comisia pentru sănătate și familie 

 București, 7 decembrie 2021 

 Nr.4c-10/413 

  

  

 

 RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind declararea primei zile de duminică din 

luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer 

(PLx.454/2021) 

 

 

      În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie  a fost sesizată, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind declararea primei zile de duminică 

din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, trimis cu adresa 

nr.PLx.454 din 11 octombrie 2021. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 4 octombrie 2021. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.613/27.07.2021); 

• avizul negativ al Consiliului Economic și Social (nr.5426/20.07.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/946/21.10.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială                         

(nr.4c-9/751/02.11.2021); 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

(nr.4c-20/409/26.11.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr.4c-11/1076/26.10.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (4c-7/484/16.11.2021); 

• punctul de vedere al Guvernului (nr.10275/08.11.2021). 
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          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea primei zile de 

duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer. Astfel, se 

propune ca în scopul marcării acestei zile să se organizeze la nivel național și local 

manifestări științifice, educative și cultural-artistice consacrate conștientizării și 

informării cetățenilor despre provocările și soluțiile privind îmbunătățirea și 

creșterea duratei de viață a persoanelor cu afecțiuni oncologice. 

 

 Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege în 

ședința din data de 7 decembrie 2021. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, un raport de adoptare al 

proiectului de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca 

Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, cu amendamente admise, redate în 

Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

             PREȘEDINTE,                 SECRETAR, 

           Dr.Nelu TĂTARU     Liviu-Ioan BALINT        

 

                      

                   

       

 

 

 
Consilier parlamentar, Constanța Popa 

 

                               



4 

 

          ANEXA 

 
Nr. 

crt. 

Text Senat Text amendament 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGE 

privind declararea primei zile de 

duminică din luna iunie ca Ziua 

Naţională  

a Supravieţuitorilor de Cancer 

Titlul legii 

Lege privind declararea primei zile de 

duminică din luna iunie ca Ziua 

naţională  

a supravieţuitorilor de cancer 
 

Pentru o exprimare corectă 

2. Art.1.-(1) Se declară prima zi de 

duminică din luna iunie ca Ziua 

Naţională a Supravieţuitorilor de 

Cancer. 

 

(2) În înţelesul prezentei legi, prin 

supravieţuitori de cancer se înţelege 

persoanele care nu mai prezintă boala 

după încheierea tratamentului, 

persoanele care primesc în continuare 

tratament pentru a reduce riscul de 

recidivă a cancerului şi persoanele care 

au boala sub control, au puţine 

simptome şi care primesc tratament 

pentru a gestiona cancerul ca boală 

cronică. 

 

Art.1.-(1) Se declară prima zi de 

duminică din luna iunie ca Ziua 

naţională a supravieţuitorilor de cancer. 

 

 

(2) În înţelesul prezentei legi, 

supravieţuitorii de cancer sunt 

persoanele care nu mai prezintă boala 

după încheierea tratamentului, 

persoanele care primesc în continuare 

tratament pentru a reduce riscul de 

recidivă a cancerului şi persoanele care 

au boala sub control, au puţine simptome 

şi care primesc tratament pentru a 

gestiona cancerul ca boală cronică. 
 

   Pentru o exprimare corectă 

3. Art.2.-În scopul marcării Zilei 

Naţionale a Supravieţuitorilor de 

Cancer, se organizează, la nivel naţional 

Art.2.-În scopul marcării Zilei naţionale a 

supravieţuitorilor de cancer, se 

organizează, la nivel naţional şi local, 
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şi local, manifestări ştiinţifice, educative 

şi cultural-artistice consacrate 

conştientizării şi informării cetăţenilor 

despre provocările şi soluţiile privind 

îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 

duratei de viaţă a supravieţuitorilor de 

cancer. 

 

manifestări ştiinţifice, educative şi 

cultural-artistice consacrate 

conştientizării şi informării cetăţenilor 

despre provocările şi soluţiile privind 

îmbunătăţirea calităţii şi creşterea duratei 

de viaţă a supravieţuitorilor de cancer. 

4. Art.3.-În săptămâna premergătoare 

Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de 

Cancer, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi instituţiile publice 

desfăşoară manifestările prevăzute la 

art.2, după cum urmează: 

 

a) Parlamentul României desfăşoară 

manifestări cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale pe 

tema proiectării unei legislaţii 

prietenoase cu supravieţuitorii de 

cancer; 

 

b) Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale şi instituţiile aflate în 

coordonarea, sub autoritatea şi în 

subordinea acestuia desfăşoară 

manifestări cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale, 

sindicale şi patronale pe temele 

reintegrării la locul de muncă, a 

Art.3.-În săptămâna premergătoare Zilei 

naţionale a supravieţuitorilor de cancer, 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi instituţiile publice desfăşoară 

manifestările prevăzute la art.2, după 

cum urmează: 
 

 

Nemodificat 
 

 

 

 

 

 

b)Ministerul Muncii şi Solidaritații 

Sociale şi instituţiile aflate în 

coordonarea, sub autoritatea şi în 

subordinea acestuia desfăşoară 

manifestări cu participarea organizaţiilor 

neguvernamentale, sindicale şi patronale 

pe temele reintegrării la locul de muncă, 

a incluziunii sociale şi a beneficiilor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru denumirea corectă a 

instituției menționate 
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incluziunii sociale, a serviciilor sociale 

şi a beneficiilor de asistenţă socială a 

supravieţuitorilor de cancer; 

 

c)Ministerul Sănătăţii şi instituţiile 

aflate în coordonarea, sub autoritatea şi 

în subordinea acestuia desfăşoară 

manifestări cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale, 

sindicale şi patronale pe temele 

accesului la servicii medicale şi 

medicamente şi a alimentaţiei 

supravieţuitorilor de cancer; 

 

d)Ministerul Finanţelor Publice 

desfăşoară manifestări cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale, 

sindicale şi patronale pe tema accesului 

la produse financiare, în special credite 

şi asigurări, a supravieţuitorilor de 

cancer; 

 

e)Ministerul Educaţiei şi instituţiile 

aflate în subordinea acestuia desfăşoară 

manifestări cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale, 

sindicale şi patronale pe temele 

reintegrării în şcoală a copiilor 

supravieţuitori de cancer şi a rolului 

alimentaţiei în prevenirea cancerului. 

asistenţă socială a supravieţuitorilor de 

cancer; 
 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d)Ministerul Finanţelor desfăşoară 

manifestări cu participarea organizaţiilor 

neguvernamentale, sindicale şi patronale 

pe tema accesului la produse financiare, 

în special credite şi asigurări, a 

supravieţuitorilor de cancer; 
 

 

e)Ministerul Educaţiei şi instituţiile 

aflate în subordinea acestuia desfăşoară 

manifestări, cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale, 

sindicale şi patronale, pe teme  de stil de 

viață sănătos, de solidaritate și sprijin 

privind reintegrarea în şcoală a 

copiilor supravieţuitori ai cancerului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru denumirea corectă a 

instituției menționate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru o exprimare mai clară 
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5. Art.4.-(1) În Ziua Naţională a 

Supravieţuitorilor de Cancer, 

Parlamentul României asigură proiecţii 

reprezentative asupra Palatului 

Parlamentului între orele 2200-2400. 

 

(2) În săptămâna premergătoare Zilei 

Naţionale a Supravieţuitorilor de 

Cancer, autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi persoanele 

fizice şi juridice pot desfăşura 

manifestările prevăzute la art.2. 

 

(3) Societatea Română de 

Radiodifuziune şi Societatea Română de 

Televiziune, în calitate de servicii 

publice, pot include în programele lor 

emisiuni şi/sau aspecte de la 

manifestările dedicate Zilei Naţionale a 

Supravieţuitorilor de Cancer. 

Art.4.-(1) De Ziua naţională a 

supravieţuitorilor de cancer, 

Parlamentul României asigură proiecţii 

reprezentative pe  clădirea Palatului 

Parlamentului între orele 2200-2400. 

 

(2) În săptămâna premergătoare Zilei 

naţionale a supravieţuitorilor de cancer, 

autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi persoanele fizice şi juridice 

pot desfăşura manifestările prevăzute la 

art.2. 

 

(3) Societatea Română de 

Radiodifuziune şi Societatea Română de 

Televiziune, în calitate de servicii 

publice, pot include în programele lor 

emisiuni şi/sau aspecte de la 

manifestările dedicate Zilei naţionale a 

supravieţuitorilor de cancer. 

 

 

 


