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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti,7.12.2021 

Nr. 4c-13/512/2021 

 COMISIA PENTRU  

SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

Nr. 4c-10/242/16.11.2021 

                                                                                                                                                         PLx. 237/2021 

BIROULPERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  COMUN  asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru 

sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, trimis cu adresa nr. PLx 237 din 2 iunie 2021.   

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

PREŞEDINTE, 

Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu Tătaru 

livia.spinu
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2 
 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti,7.12.2021 

Nr. 4c-13/512/2021 

 COMISIA PENTRU  SĂNĂTATE ȘI 

FAMILIE 

Nr. 4c-10/242/16.11.2021 

                                                                                                                                                         PLx. 237/2021 

RAPORT   COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre dezbatere în fond,  cu 

propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 

transmis cu adresa nr.Plx.237 din 2 iunie 2021, înregistrat sub nr.4c-13/512 din 16 noiembrie 2021, respectiv 4c-10/242/2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă, în ședința din 25 mai 2021. 
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Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 211 din 12 aprilie  2021, a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 2733 din 30 martie 2021, a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a transmis aviz favorabil.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a transmis aviz favorabil. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a transmis aviz favorabil. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1583/DPSG/20.08.2021 susține adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea 

și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, precum şi modificarea art.3 alin.(3) 

din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 

republicată. Potrivit expunerii de motive, se preconizează constrângerea operatorilor economici care comercializează băuturi alcoolice 

şi produse din tutun să respecte legislaţia care interzice vânzarea acestor produse către minori, precum şi descurajarea minorilor de a 

cumpăra aceste produse. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 

legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 16 noiembrie 2021 şi au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise.  

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat propunerea legislativă  în şedinţa desfășurată în sistem mixt 

(fizic/online)  din 7 decembrie 2021. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  
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În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a 

hotărât, cu majoritate de voturi, să supună  plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative  pentru modificarea și 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii 

nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, cu amendamente admise, redate în anexa 

care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 

PREŞEDINTE, 

Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 

 

 

 

SECRETAR, 

                      Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu Tătaru 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Liviu –Ioan Balint 
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text 

inițiativă legislativă 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

1.   

___ 

 

Titlul legii 

Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea și combaterea 

efectelor consumului produselor 

din tutun, precum și a Legii 

nr.61/1991 pentru sancționarea 

faptelor de încălcare a unor norme 

de conviețuire socială 

 

nemodificat 

 

 

2.   

___ 

Art.I. – Legea nr.349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, 

publicată în Monitorul Oficial cu 

numărul 435 din data de 21 iunie 

2002, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum 

urmează: 

 

Art.I. – Legea nr.349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I,nr.435 din 21 

iunie 2002, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și 

se completează după cum urmează: 

 

Autor: Comisia pentru sănătate și 

familie și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text 

inițiativă legislativă 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

3.  Art.10 lit.b) 

 

 

”b) nerespectarea de către 

persoanele juridice a prevederilor 

art.3 alin.(1), (11), (5), (52), (6), 

(61), (71) și ale art.4 alin.(2) se 

sancționează cu amendă 

contravențională de 5.000 lei la 

prima abatere, cu amendă 

contravențională de 10.000 lei și cu 

sancțiunea complementară de 

suspendare a activității până la 

remedierea situației care a dus la 

suspendarea activității la a doua 

abatere; săvârșirea unei noi 

contravenții la această lege se 

sancționează cu amendă 

contravențională de 15.000 lei și cu 

sancțiunea complementară de 

închidere a unității.” 

 

1. La articolul 10, litera b) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”b) nerespectarea de către 

persoanele juridice a prevederilor 

art.3 alin.(1), (11), (5), (52), (6), (71) 

și ale art.4 alin.(2) se sancționează 

cu amendă contravențională de 

5.000 lei la prima abatere, cu 

amendă contravențională de 10.000 

lei și cu sancțiunea complementară 

de suspendare a activității până la 

remedierea situației care a dus la 

suspendarea activității la a doua 

abatere; săvârșirea unei noi 

contravenții la această lege se 

sancționează cu amendă 

contravențională de 15.000 lei și cu 

sancțiunea complementară de 

închidere a unității.” 

 

nemodificat  

4.  ___ 2. La articolul 10, alineatul (3), 

după litera b) se introduce o nouă 

literă, litera c) cu următorul cuprins: 

”c) nerespectarea de către 

persoanele juridice a prevederilor 

art.3 alin.(61) se sancționează cu 

amenda contravențională de 10.000 

lei și cu sancțiunea complementară 

de suspendare a activității pe o 

perioadă de 30 de zile la prima 

2. La articolul 10, după litera b), se 

introduce o nouă literă, lit.b1) cu 

următorul cuprins: 

 

”b1) nerespectarea de către persoanele 

juridice a prevederilor art.3 alin.(61) se 

sancționează cu amenda 

contravențională de 10.000 lei și cu 

sancțiunea complementară de 

suspendare a activității pe o perioadă 

Pentru respectarea 

exigențelor de 

tehnică legislativă. 

Alineatul 3 nu există 

în legea de bază 

nr.349/2002), iar 

litera c) a fost 

abrogată prin Legea 

nr.201/2016. 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text 

inițiativă legislativă 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

abatere; săvârșirea unei noi 

contravenții la această lege se 

sancționează cu amenda 

contravențională de 20.000 lei și cu 

sancțiunea complementară de 

închidere a unității.” 

 

de 30 de zile la prima abatere; 

săvârșirea unei noi contravenții la 

această lege se sancționează cu 

amenda contravențională de 20.000 lei 

și cu sancțiunea complementară de 

închidere a unității.” 

 

Autor: Comisia pentru sănătate și 

familie și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

 

 

 

 

5.   

 

Art.141. – Constatarea 

contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor se fac de către 

persoane împuternicite în acest 

sens de către Ministerul Sănătății și 

Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorului, cu 

excepția prevederilor art.10 lit.a) și 

b), unde constatarea 

constravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor se fac de către 

reprezentanți ai poliției locale sau 

ai Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 

 

___ 

3. Articolul 141 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art.141. – Constatarea contravențiilor 

și aplicarea sancțiunilor se fac de către 

persoane împuternicite în acest sens de 

către Ministerul Sănătății și 

Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorului, cu excepția 

prevederilor art.10 lit.a), b) și b1), 

pentru care constatarea 

constravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor se fac de către 

reprezentanți ai poliției locale sau ai 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Autor: Comisia pentru sănătate și 

familie și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

 

Prin introducerea 

lit.b1), se imune 

corelarea cu art.141. 
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Nr. 

crt. 

Text  

act normativ de bază 

Text 

inițiativă legislativă 

Text propus de comisii 

(autor amendament)  
Motivare 

6.  ___ Art.II. – Legea nr.61/1991 pentru 

sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială, 

cu modificările și completările 

ulterioare, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.125 

din data de 18 februarie 2020, se 

modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

Art.II. – La articolul 3 din Legea 

nr.61/1991 pentru sancționarea 

faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii 

publice, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.125 

din 18 februarie 2020, alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

Autor: Comisia pentru sănătate și 

familie și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

7.   

Art.3.alin.(3) 

 

 

”(3) În cazul săvârșirii 

contravențiilor prevăzute la art.2 

pct.7) și 20), se dispune și măsura 

suspendării activității localului 

public pe o perioadă cuprinsă între 

10 și 30 de zile.” 

 

1. La articolul 3, alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(3) În cazul săvârșirii 

contravențiilor prevăzute la art.2 

pct.7), 20), (22) și (23) se dispune și 

măsura suspendării activității 

localului public pe o perioadă 

cuprinsă între 10 și 30 de zile.” 

 

1. Alineatul (3) al articolului (3) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(3) În cazul săvârșirii contravențiilor 

prevăzute la art.2 pct.7), 20), 22) și 23) 

se dispune și măsura suspendării 

activității localului public pe o 

perioadă cuprinsă între 10 și 30 de 

zile.” 

 

Autor: Comisia pentru sănătate și 

familie și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

 


