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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă
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asupra proiectului de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului

2 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

Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 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, a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

cu adresa nr. 169/4 aprilie 2002, Comisia fiind sesizată în fond, în procedură

obişnuită. Proiectul de Lege a fost trimis spre avizare Comisiei juridice, de disciplină

şi imunităţi, de la care, până la data dezbaterii proiectului în Comisie, nu a fost primit

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

Legislativ.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 72 din Constituţie.

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 23 aprilie

2002.

În conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, la dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului

Sănătăţii şi Familiei, d-nele Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat, şi Gabriela Cilincă,

specialist, cercetător în cadrul Institutului de Sănătate Publică.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, din totalul de

20 de membri ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi.

Proiectul de lege a fost depus la Senat, ca propunere legislativă a unui număr

de şase senatori, fiind adoptat de Senat în şedinţa din 27 martie 2002, cu respectarea

prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţie.



În urma dezbaterilor, în consens cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi

Familiei, Comisia propune respingerea proiectului de lege, având în vedere că fondul

problemei este suficient de bine reglementat prin Legea nr. 225/2000 privind

modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 55/1999 pentru

interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea

vănzârii produselor din tutun minorilor. Textul propus nu aduce o îmbunătăţire

semnificativă a reglementării actuale şi nu produce o schimbare a înţelesului acesteia.
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