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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun    ( Plx 227/2012), trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Pl-x 227 din 

29 mai 2012. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica NASSAR 
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R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun( Plx 227/2012) 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu  
propunerea legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun,  trimisă cu adresa nr. Pl-x 227 din 29 mai 2012. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 21 mai 2012.  
 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  

 
  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1253 din 

28.11.2011); 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

( nr.Plx 227 din 18.06.2012); 
- avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii 

(nr.23/130 din 19.06. 2012); 
- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii 

(nr.48766/1.10.2012 ) . 
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Propunerea legislativă are ca obiect  de reglementare modificarea 

art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul exceptării de la interdicţia de a vinde ţigarete la bucată, 
a magazinelor de profil şi a unităţilor de alimentaţie publică. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 1 octombrie 
2012. La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 17 
membri. 

    
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, din 
următoarele considerente: 

- introducerea exceptării de la interdicţia generală de a vinde 
ţigarete la bucată, a magazinelor de profil şi a unităţilor de alimentaţie 
publică, contravine Convenţiei-cadru pentru Controlul Tutunului, tratat 
internaţional ratificat de România în 2005, prin Legea nr.332/2005 privind 
ratificarea convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, strategiei OMS 
pentru controlul tutunului în Europa, adoptată în anul 2002 şi recunoscută de 
România, recomandării Consiliului Uniunii Europene nr.2003/54/EC privind 
prevenirea fumatului şi măsuri pentru îmbunătăţirea controlului tutunului; 

- soluţia legislativă propusă ar putea conduce la favorizarea 
fenomenului de contrabandă şi evaziune fiscală, prin riscul infiltrării în 
circuitul legal de vânzare a ţigaretelor de contrabandă sau chiar contrafăcute. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Rodica NASSAR 

 
Întocmit, 
Livia Spînu-consilier 
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