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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru reducerea consumului băuturilor 

carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani 
(Plx. 466/2015) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 

sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. Plx.466/2015 din 15 iunie 2015, 

cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative pentru reducerea consumului 

băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.206  din 9.03.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.4c -3/200 din 

23.06.2015) 

 Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor reglementări în vederea 

reducerii consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârsta de până la 

16 ani. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia 

României, republicată. 

 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din data de 10 iunie 2015.  

 4. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au 

dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 23 iunie 2015.   

La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei.  

La dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, domnul deputat Ninel Peia - iniţiator. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

propus, cu 12 voturi pentru respingere, 2 voturi împotriva respingerii şi 3 abţineri, 

respingerea propunerii legislative.   

Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă în 

şedinţa din data de  29 iunie 2015. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai Comisiei. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât, în unanimitate, 

respingerea propunerii legislative.   



5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din 

următoarele considerente: 

 - prin actele normative în vigoare este stabilit cadrul legal privind 

informarea, protejarea, avertizarea consumatorilor cu privire la anumite ingrediente 

alimentare, astfel încât aceştia să fie în cunoştinţă de cauză la 

cumpărarea/consumul produselor alimentare; 

 - textul iniţiativei legislative nu respectă prevederile Legii nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că aceasta conţine 

prevederi incomplete, norme ce trebuie reformulate pentru a putea fi aplicabile, 

sunt utilizate expresii care nu se pot include într-un text de act normativ sau nu 

sunt conforme cu domeniul reglementărilor în vigoare. 

   
 

PREŞEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Dr.Florin BUICU  

SECRETAR 
Victor CRISTEA 

 
 

SECRETAR 
Dr.Camelia Bogdănici 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
Ioana Florina Mînzu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şef birou 
Gheorghe Marinescu 
Consilier parlamentar 

Cristina Bologan 

                              


