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Bucureşti,  3 februarie 2016 
Nr.4c-8/24                

 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege privind instituirea Zilei Mondiale 

a Vederii în România, trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, 

cu adresa nr. PLx 767 din 2 noiembrie 2015. 

 

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

legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.Dr.Florin BUICU 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 3 februarie 2016 
Nr.4c-8/24 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra proiectului de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a vederii în România 
 (PLx767/2015) 

 
 

         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 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România, trimis cu 

adresa  nr. PLx 767 din 2 noiembrie 2015. 

 

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

şedinţa din 28 octombrie 2015.  

 

Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.801 din 22.07.2015);      

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi         

(nr.PLx 767 din 18.11.2015); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului  (nr.4c-9/112 din 13 mai 2014); 
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- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.DPSG nr.1272 din 

19.08.2015). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Mondiale a 

Vederii în România, în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie, aceasta putând fi 

marcată de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile 

neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanţe ale României în străinătate, 

entităţi medicale publice şi private, Ministerul Sănătăţii urmând a fi responsabil de 

coordonarea activităţilor dedicate acestei zile. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 2 februarie 

2016.  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de   19 membri. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

În urma examinării, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 
             Conf.Dr. Florin BUICU                       Conf.Dr.Camelia BOGDĂNICI 
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