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SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 18 iunie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 18 iunie 2008 au fost prezenţi Varujan Pambuccian, 

Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Alexandru Ungureanu, Răzvan – Petrică 

Bobeanu, Doina Micşunica Dreţcanu, Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, Dorin Liviu 

Nistoran, Vladimir Mănăstireanu şi au fost absenţi Romică Andreica, Gabriel William 

Brânză, Liviu Codîrlă, Cristian Ilie, Attila Kovacs, Laurenţiu Mironescu, Florin 

Aurelian Popescu şi Ovidiu Ioan Silaghi.  

ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 

privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun. 

La şedinţa Comisiei a participat ca invitat: dl. secretar de stat Constantin 

Teodorescu – Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectului de lege menţionat mai sus. 

În şedinţa din data de 18.06.2008, dl preşedinte Varujan Pambuccian a supus 

analizei şi dezbaterii membrilor comisiei proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 

privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, în conformitate cu 

Directiva 2003/33/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau 
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administrative ale Statelor Membre cu privire la publicitatea şi sponsorizarea pentru 

produsele din tutun, precum şi unele prevederi din Recomandarea 2003/54/CE cu 

privire la prevenirea fumatului şi la iniţiativele de îmbunătăţire a controlului asupra 

tutunului.  

Dl preşedinte Varujan Pambuccian a sesizat comisia asupra faptului că 

mijloacele tehnice nu permit întotdeauna dovedirea existenţei informaţiei în cadrul unui 

serviciu al societăţii informaţionale. Sfera serviciilor societăţii informaţionale este foarte 

largă şi stabilirea cu exactitate a jurisdicţiei aplicabile nu se poate face întotdeauna, ceea 

ce împiedică aplicarea legii. În consecinţă, propune amendarea art. 3 al Legii nr. 

457/2004, în sensul abrogării lit. e) din alin.(1), ca urmare fiind necesară şi eliminarea 

alin. (3) din art. 3 al Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele 

din tutun. 

În urma discuţiilor pe marginea acestei propuneri de amendament, Comisia a 

hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, adoptarea celor două 

amendamente şi transmiterea avizului favorabil cu amendamentele precizate Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Dl deputat Cristian Valeriu Buzea s-

a abţinut. 

 

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 

 
 
 
 

 2


	Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti
	SINTEZA
	În urma discuţiilor pe marginea acestei propuneri de amendam

