
ROMANIA

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru instituirea zilei de 17 

noiembrie ca „Ziua nationala a copilului prematur din Romania”

Analizand propunerea legislativa pentru instituirea zilei de 17 

noiembrie ca „Ziua nationala a copilului prematur din Romania”
(b564/ll.12.2019), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr,XXXV/596/4.02.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.Dl 12/5.02.2020,

y\

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lit a) din Legea nr.73/1993, republicata §i ait.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Nationala a Copilului Prematur 

din Romania. Conform Expunerii de motive, demersul legislativ 

vizeaza atragerea atentiei asupra „importantei existentei unei activitati 

concertate a factorilor de decizie din statul roman in domeniul copiilor 

prematuri”.
Prin continutul sau normativ, propimerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
2. In cazul in care masurile propuse prin prezenta propunere 

legislativa au implicatii asupra bugetului de stat, potrivit prevederilor 

art 111 alin,(l) din Constitutia Romaniei, republicata, este necesar sa se 

solicite punctul de vedere al Guvemului.



Ak ______

3. In Expunerea de motive, la primul paragraf, din formularea 

actuala, reiese ca Romania se afla pe ultimul loc m clasamentul larilor 

europene cu privire la fenomenul nasterilor premature, ceea ce ar 

insemna ca ar performa in acest domeniu printr-un numar mic al 
acestora, desi se precizeaza ca numarul copiilor prematuri inregistrati 

este de 2,4 ori mai mare decat media europeana. In acestcontext, se 

impune reformularea textului si, eventual, indicarea sursei din care sunt 

extrase cifrele prezentate.
La paragraful doi, pentru claritatea exprimarii, se impune 

revederea si completarea aferenta a expresiilor care contin cifre, 
respectiv: „9,0 decese nascuti-vii in 2012”, „valori maxime in Tulcea 

- 15,2 si Mehedinti - 16,1”. De asemenea, sugeram sa se ia in 

considerare argumentarea propunerii legislative cu statistici mai recente 

decat anul 2012. In Programul de guvemare, de exemplu, se face 

referire la statisticile pe probleme de sanatate flimizate de OCDE 

{OECD Health Statistics 2019) §i la statisticile Eurostat.
La al cincilea paragraf, in expresia „(6,5%)^^”, nota de trimitere

nu se regaseste in notele de subsol. In acest caz, se impune 

revederea textului. Totodata, cu privire la con|;inutul notelor de subsol, 
recomandam redarea tuturor elementelor de identificare a acestora, 
inclusiv a numerelor paginilor din documentele citate.

La al optulea paragraf, pentru un plus de precizie, este necesar 

sa se mentioneze actul prin care a fost aprobat Programul de guvemare 

la care se refera textul, prin introducerea sintagmei „aprobat prin 

Hotararea Parlamentului Romaniei nr.22/2019 pentru acordarea 

increderii Guvemului”. In functie de durata procedurii parlamentare, se 

va lua in considerare actualizarea acestor informatii la momentul
9

dezbaterii si adoptarii prezentei legi.
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In penultimul paragraf, este necesara inlocuirea expresiei 

„jurisprudenta Parlamentului Romaniei”, intmcat jurisprudenta se 

refera la hotarari pronuntate de organe de jurisdicj:ie, Parlamentul 

Romaniei fiind „unica autoritate legiuitoare a tarii” §i nu organ 

jurisdictional.
Totodata, zilele marcante pentm domeniul sanatatii trebuie redate 

astfel cum se regasesc in actele normative prin care acestea sunt 

instituite. De exemplu, sintagma „Ziua Vederii (Lege nr.48/2016)” se 

va reda sub forma „Ziua Mondiala a Vederii in Romania (Legea 

nr.48/2016)”, Pentm rigoarea redactarii, este necesar ca, in acest 

paragraf, toate expresiile referitoare la legi sa fie redate folosindu-se 

forma articulata.
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Semnalam, totodata, ca Ziua Inimii nu a fost instituita la nivel de 

lege in Romania. La nivel mondial, incepand cu anul 2000, data de 29 

septembrie marcheaza Ziua Inimii sarbatorita si in Romania. Prin 

urmare, in contextul dat, nu ar trebui sa se dea ca exemplu si Ziua 

Inimii.
4. La titlu, din considerente de redactare, sintagma „Ziua 

nationala a copilului prematur din Romania” se va reda sub forma „Ziua 

Nationals a Copilului Prematur din Romania”. Observatia, este 

valabila, in mod corespunzator, si pentru partea dispozitiva a 

proiectului.
5. Pentru unitate in redactare cu acte normative similare, precum 

si cu titlul proiectului, art.l ar trebui sa aiba urmatoarea formulare:
„Art.l- Se instituie ziua de 17 noiembrie ca Ziua Nationala a 

Copilului Prematur din Romania”.
6. La art.2, pentru corectitudinea redactarii, expresia 

„organizatiile non-guvemamentale” se va reda sub forma „organizatiile 

neguvemamentale”.
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