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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua 
luptei împotriva cancerului 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. PLx. 464 din 15 iunie 2015, cu proiectul de Lege privind 

declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus menţionat în şedinţa din 8 

septembrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un 

amendament admis prezentat în Anexa la prezentul aviz. 
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ANEXA 
 

Amendament admis 
 
 

Nr. 
crt. Text proiect de lege 

Text amendament 
(autorul amendamentului) 

 

Motivarea amendamentului 
propus 

1.  LEGE 
privind declararea zilei de 4 februarie 

Ziua luptei împotriva cancerului 
 

Nemodificat 
  

2.   
 Art.1. - Se  declară ziua de 4 
februarie Ziua împotriva cancerului. 

Nemodificat 
  

3.   
 Art.2. - (1) Autoritățile administrației 
publice centrale și locale, precum și 
organizațiile nonguvernametale pot acorda, 
de Ziua luptei împotriva cancerului, sprijin 
material și financiar pentru organizarea de 
evenimente dedicate creșterii nivelului de 
educație sanitară și al gradului de 
conștientizare în ceea ce privește această 
maladie. 
 (2) Ministerul Sănătății este 
responsabil de coordonarea 
activităților dedicate Zilei luptei 
împotriva cancerului. 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
 

(Autor: dep. Cseke Attila Zoltan -  
Grup parlamentar UDMR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu este necesară 
responsabilizarea Ministerului 
Sănătății pentru coordonarea 
activităților dedicate Zilei luptei 
împotriva cancerului. 



Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

4.   Art.3. - Societatea Română de 
Televiziune și Societatea Română de 
Radiodifuziune pot realiza și pot include în 
programele lor emisiuni dedicate acestei 
zile. 
 

Nemodificat 
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