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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dna. Corina Teodor – consilier  în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dna. Magdalena Ciobanu  – expert al Ministerului Sănătăţii; 

- dl. Răzvan Florescu – vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri generale asupra  proiectului de Lege privind 

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

combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 287/2015) . 
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3. Informare privind stadiul de elaborare a republicării Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri generale asupra  proiectului de Lege privind modificarea şi 

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

consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin introducerea unor măsuri care au ca scop interzicerea 

totală a fumatului în toate spaţiile închise şi acoperite de folosinţă 

colectivă, dar şi în incinta instituţiilor academice şi de educaţie sau în alte 

spaţii, precum acelea utilizate de navetişti, benzinăriile, cabinele 

telefonice, etc. De asemenea, este extinsă categoria faptelor care 

constituie contravenţii (sunt incluse şi faptele prin care se încalcă noile 

interdicţii propuse şi se propune majorarea cuantumului minim al 

amenzilor contravenţionale). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 

2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
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nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun ( PLx 287/2015) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare,în sensul 

interzicerii fumatului în spaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale şi locale, precum şi în cele ale instituţiilor şi unităţilor de 

învăţământ. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil cu 

amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost informaţi  

asupra amendamentelor de tehnică legislativă care au stat la baza 

republicării Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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