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■ 2fAVIZL
referitor la propunerea legislativă privind declararea primei zile de duminică 

din luna iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer

(b313/30.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind declararea primei zile de duminică din luna 

iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer (b313/30.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 20.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

m-.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• nu este oportună instituirea unei noi zile, întrucât cadrul legislativ în vigoare mai 

instituie şi alte zile cu o tematică asemănătoare - Legea nr. 274/2015 privind declararea 

zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului şi Legea nr. 273/2015 pentru 

declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân; •

• în ceea ce îi priveşte pe supravieţuitorii acestei maladii, mult mai de ajutor ar fi un 

sprijin concret pentru aceştia, cum ar fi dotarea spitalelor cu aparatură performantă, 

accesul mai facil la tratament, decontarea anumitor categorii de cheltuieli, precum şi
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evitarea situaţiilor apărute în trecut, atunci când medicamente esenţiale nu se puteau 

procura sau aparatura necesară supravieţuirii bolnavilor nu funcţiona;

• în cuprinsul propunerii legislative nu există precizări referitoare la impactul bugetar al 

cheltuielilor prilejuite de manifestările propuse, şi nici la sursele ce urmează a fi 

utilizate;

• manifestările propuse pot fi organizate şi fără declararea unei astfel de zile. în plus, 

consultările reprezentanţilor ministerelor implicate în această problematică cu 

organizaţiile sindicale, patronale şi neguvemamentale trebuie să fie consecvente şi 

constante, nu doar cu ocazia sărbătoririi anumitor zile.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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