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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi 
transmis Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani, transmis cu adresa  
nr.P.L.x388 din 4 mai  2015, înregistrată sub nr.4c-3/163 din 5 mai 2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de 
protecţie a minorilor, în sensul interzicerii accesului în unităţile de alimentaţie publică 
în care se comercializează băuturi alcoolice sau produse din tutun, a minorului neînsoţit 
care nu a împlinit vârsta de 16 ani,  a vânzării băuturilor alcoolice sau a produselor din 
tutun, persoanelor cu vârsta sub 18 ani, precum şi interzicerea oferirii cu titlu oneros 
sau gratuit a băuturilor alcoolice sau a produselor din tutun către minori. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ cu avizul nr.44/14.01.2015, 
cu observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiatori.                                       
 Prin avizul 485/27.03.2015, Guvernul nu susţine propunerea legislativă în forma 
iniţială, cerând punerea de acord cu reglementările existente, astfel încât să nu se creeze 
paralelisme legislative, de natură a încălca exigenţele Legii nr. 24/2000, republicată. 
 Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29.04.2015.                       

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 12.05.2015.  
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze 

favorabil proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani, în forma adoptată de Senat. 

Prin obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 
                                                      Iulian Iancu 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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