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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 1

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea

publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea

vânzării produselor din tutun minorilor

În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii

produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun

minorilor, în şedinţa din 10 ianuarie 2001, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă propune, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, ca acesta să fie

supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de lege, Comisia a fost sesizată în fond.

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul

Legislativ.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 1 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii

produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun

minorilor face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihai Adrian MĂLAIMARE MÁRTON Árpád Francisc

Experţi,

Cristina DAN Virgil Ştefan NIŢULESCU



Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea modificarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea

publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. � Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru
interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr.
151/2000 se modifică şi va avea următorul cuprins:

�Art. 1. � Se interzice orice fel de publicitate a
produselor din tutun în sălile de spectacol înainte, în
timpul şi după spectacolele destinate minorilor cât
şi înainte, în timpul şi după spectacolele
adresate/destinate adulţilor.�

Amendament propus de d-l deputat Ioan Onisei
Articolul unic se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. I � Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea
vânzării produselor din tutun minorilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30
aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 151/2000 se
modifică şi va avea următorul cuprins:

�Art. 1. � Se interzice orice fel de publicitate a
produselor din tutun în sălile de spectacol înainte, în
timpul şi după spectacolele destinate minorilor, cât şi
înainte, în timpul şi după spectacolele adresate/destinate
adulţilor şi desfăşurate între orele 5.00 - 20.00.�

În forma prezentată, proiectul de
lege nu aducea, în fapt, nici o
modificare faţă de sensul conţinut
în art. 1 din Ordonanţă.
Amendamentul votat de Comisie
este în concordanţă cu textul iniţial
al proiectului de lege, care
intenţiona să adopte o atitudine mai
permisivă, în cazul spectacolelor
pentru adulţi, desfăşurate între orele
20.00 � 5.00, permiţând şi obţinerea
unor câştiguri suplimentare pentru
instituţiile de spectacole.

2. Amendament propus de Comisie
Se introduce articolul II, care va avea următorul
cuprins:
Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 din 29
aprilie 1999 pentru interzicerea publicităţii produselor
din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării

Din motive de tehnică legislativă.



2
produselor din tutun minorilor, se republică în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu toate
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele
aduse prin prezenta lege.
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