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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 268/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 5 

aprilie 2005 şi  trimisă comisiei  spre examinare,  în fond,  în procedură 

obişnuită, cu adresa nr.Plx  268  din 10 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind  

Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 268/27.04.2006, avizul Consiliului 

Legislativ nr.1505/26.10.2005, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

nr.109/10.01.2006. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

Administrator
Original
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr. 28/ 278/30 mai  2006  

 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare  

( Plx 268/2006) 
 
 
 

1. Cu adresa nr.Plx  268  din 10 aprilie 2006, Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 privind 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Plx 268/2006), respinsă de Senat în 

şedinţa din 5 aprilie 2006,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 268/27.04.2006, avizul Consiliului 

Legislativ nr.1505/26.10.2005, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

nr.109/10.01.2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare . 

Prin această iniţiativă legislativă se propune asigurarea a două spaţii 

distincte pentru fumători şi nefumători în cadrul restaurantelor, barurilor, 

discotecilor şi a altor unităţi cu destinaţie similară, interzicerea formei de 
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publicitate prin distribuirea gratuită de produse din tutun şi reglementarea, ca şi 

sancţiune complementară sancţiunilor contravenţionale, a posibilităţii de 

suspendare a activităţii unităţii până la îndeplinirea condiţiilor legale. 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 

respingere propunerea legislativă, care face obiectul raportului. 

2. Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare , 

potrivit prevederilor articolului 73  din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din ziua de 30.05.2006 au fost prezenţi 17 

deputaţi, neînregistrându-se absenţi. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

5. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţia României, 

republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului  

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare 

( Plx 268/2006) în baza următoarelor argumente : 

- Propunerea de modificare a textului art.3 alin.(3), în sensul propus 

de iniţiator, nu este necesară deoarece conform actualului text se prevede, cu 

claritate, că: 

 „(3) Barurile, restaurantele , discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie 

similară vor delimita şi vor asigura ventilaţia spaţiilor destinate fumătorilor, 

astfel încât aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul pentru nefumători.” 

- Referitor la introducerea unei prevederi privind toate formele de 

publicitate în favoarea produselor din tutun, reglementarea se regăseşte în cadrul 

art.4 alin.(2) din Legea nr.457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru 

produsele din tutun . 

- La nivel comunitar, în acest domeniu, există acte normative de 

reglementare de natură obligatorie, respectiv: Directiva Consiliului 2001/37/EC 
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privind aproximarea legilor, reglementărilor şi actelor normative ale statelor 

membre în privinţa producerii, prezentării şi vânzării produselor din tutun, 

Directiva Consiliului 2003/33/EC privind măsurile legislative şi reglementările 

statelor membre privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, 

reglementări care au fost transpuse în legislaţia naţională prin legea nr.349/2002 

privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu 

modificările şi completările ulterioare şi prin Legea nr.457/2004 privind 

publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun.  

  

 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
 
 


