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AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului  
produselor din tutun 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, trimisă cu adresa nr. Pl.X- 890 din 22 noiembrie 
2006 şi înregistrat sub nr. 31/1397 din  23.11.2006. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 
lege în şedinţa din 14 noiembrie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  6.12. 2006. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării,  
expunerea de motive la proiectul de lege, avizul favorabil al Consilului 
Legislativ cu nr. 857/19.06.2006 precum şi Punctul de vedere al Guvernului cu nr. 
2096 din 06.07.2006 prin care  precizează că nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că introducerea 
în categoria „spaţii publice închise” a peroanelor, spaţiilor şi refugiilor pentru 
transportul public, parcurilor şi locurilor de joacă pentru copii, gradinilor botanice, 
parcurilor şi rezervaţiilor naturale, nu corespunde realităţii, acestea fiind de fapt 
spaţii publice deschise. De asemenea, unele prevederi ale propunerii legislative se 
regasesc în actuala Lege nr. 349/2002, iar altele, precum „se interzice fumatul în 
alte spaţii decât cele destinate exclusiv fumatului” sunt inaplicabile, „alte spaţii” 
putând însemna orice, inclusiv locuinţa personală. 

Faţă de cele menţionate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său normativ, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
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