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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                      Nr. 28/30 / 17 februarie 2004

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea

efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare

1. Cu adresa nr.739 din 15 decembrtie 2003,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi
avizarea în fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările
ulterioare ( PL nr.739/2003) , adoptat de Senat în şedinţa din 8 decembrie 2003.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul
Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.6295  din 4.02.2003.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile
Directivelor Europene care reglementează acest domeniu.

 În legislaţia comunitară există tendinţa de armonizare a legilor care reglementează fabricarea, producţia şi, în
special, punerea în circulaţie pe piaţa internă a produselor din tutun, de asemenea manieră să păstreze echilibrul necesar



între  asigurarea protecţiei sănătăţii consumatorului, a populaţiei nefumătoare şi, în general, a mediului înconjurător cu
respectarea principiilor ce vizează libera circulaţie a produselor.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de
lege cu amendamentele care fac obiectul raportului.

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din  categoria legilor ordinare în conformitate
cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României.

3. La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat dl. George Pavelescu, secretar de stat al Ministerului
Sănătăţii.

4. La lucrările comisiei din zilele de 3 şi 4.02.2004 , din totalul de 15 membri, au fost prezenţi 14 deputaţi .
Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi unul împotrivă.

5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 decembrie 2003.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. Titlul legii

� Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, cu
modificările şi completările ulterioare�

Nemodificat.



0. 1. 2. 3.

3

2. Art.I.
�Art.I. � Legea nr.349/2002 pentru

prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun,
publicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.435 din 21 iunie
2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează :�

Nemodificat.

3. ___

�(51) Pachetele  de ţigarete care
conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot
fi puse pe piaţă până la data de 31
decembrie 2004.�

(text Legea nr.349/2002)

Se propune ca, după pct.3, să se
introducă un nou punct, pct.31, cu
următorul cuprins :

�31. La articolul 3, alineatul (51) va
avea următorul cuprins:

�(51) Pachetele  de ţigarete care conţin
mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse
pe piaţă până la data de 1 ianuarie  2007.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.Dan
Ionescu (Grupul Parlamentar al PSD ) ,
doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) şi dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) .

Pentru acordarea unui
termen suficient pentru
aplicarea măsurilor de ordin
tehnic.
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4. Art.I, pct.5
�5. La articolul 3, alineatul (81) se

abrogă.�
( text proiect de lege)

Se propune să se elimine.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) şi dl.dep.Dan Ionescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Textul art.3 alin.(81)din
Legea nr.275/2003 care
reglementează toleranţele
pentru monoxidul de carbon
şi gudron este necesar pentru
protejarea persoanelor
consumatoare.

5. Art.I, pct.10

�10. La articolul 3, partea
introductivă şi litera d) vor avea
următorul cuprins:

�(31) Textul avertismentelor, precum
şi conţinutul de gudron , de nicotină şi
monoxid de carbon este:

��������������.
d) cu excepţia produselor din tutun

care nu se fumează, textul
avertismentelor este încadrat cu un
chenar negru, lat de 3 mm şi vor fi
incluse în suprafeţele alocate de 30 %,
40 %, respectiv 10 %, care nu se
interferează cu textul avertismentului
sau cu informaţiile prezentate.�

( text proiect de lege)

Se propune ca pct.10 să se reformuleze
după cum urmează:

�10. La articolul 6, partea introductivă
a alineatului (3) şi litera d) vor avea
următorul cuprins:

�(3) Textul avertismentelor, precum şi
conţinutul de gudron , de nicotină şi
monoxid de carbon este:

��������������.
d) cu excepţia produselor din tutun care

nu se fumează, textul avertismentelor este
încadrat cu un chenar negru, lat de 3 mm
şi vor fi incluse în suprafeţele alocate de
30 %, 40 %, respectiv 10 %, care nu se
interferează cu textul avertismentului sau
cu informaţiile prezentate.�

Eroare materială.

Eroare materială.



0. 1. 2. 3.

5

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

6. Art.I, pct.11
�11. La articolul 6, alineatul (31) va

avea următorul cuprins:
�(31) Chenarele care încadrează

avertismentele sunt poziţionate
centrat, în partea de jos a suprafeţei
pe care sunt tipărite, paralel cu
marginea pachetului.�

(text proiect de lege)

Se propune să se elimine.

Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) şi
dl.dep.Dan Ionescu (Grupul Parlamentar
al PSD ) .

Textul alin.(31) al art.6 din
Legea nr.275/2003 este mai
complet.

7. Art.I, pct.16
�16. La articolul 6, alineatul (71) se

abrogă.�
( text proiect de lege)

Se propune să se elimine.

Autori: doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR),
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.Dan
Ionescu (Grupul Parlamentar al PSD ) .

Textul alin.(71) al art.6 din
Legea nr.275/2003 este
necesar pentru protejarea
sănătăţii consumatorilor de
astfel de produse.
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8. Art.I, pct.17
�17. La articolul 7, alineatul (11) se

abrogă.�
( text proiect de lege)

Se propune să se elimine.

Autori: dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) , doamna dep.Iulia
Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR) şi
doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) .

Este necesar ca Ministerul
Sănătăţii să avizeze
inscripţionările şi designul
final al pachetelor de
ţigarete, din punct de vedere
al conformităţii cu
prevederile prezentei legi.

9. Art.I, pct.18

�18. La articolul 7, alineatul (12)  va
avea următorul cuprins :

�(12) La data intrării în vigoare a
prezentei legi, producţia, importul şi
punerea pe piaţă a produselor din tutun
care nu îndeplinesc condiţiile prezentei
legi sunt interzise.�

( text proiect de lege)

Se propune ca pct.18 să se reformuleze
după cum urmează:

�18. La articolul 7, alineatul (12)  va
avea următorul cuprins :

�(12) La data intrării în vigoare a
prezentei legi, producţia, importul şi
comercializarea produselor din tutun care
nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi
sunt interzise.�

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru folosirea
terminologiei adecvate.
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10. Art.I, pct.22

�22. După litera d) a articolului 10 se
introduc două litere noi, lit.e) şi f), cu
următorul cuprins:

�e) încălcarea dispoziţiilor art.32

alin.(1), (2), (3), (5), (7)şi (9), ale art.33

şi ale art.34 se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 50.000.000 lei la
100.000.000 lei;

f) încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(7)
se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 5.000.000 lei la
50.000.000 lei.�

( text proiect de lege)

Se propune ca pct.22 să se reformuleze
după cum urmează:

�22. După litera d) a articolului 10 se
introduc două litere noi, lit.e) şi f), cu
următorul cuprins:

�e) încălcarea dispoziţiilor art.32

alin.(1), (2), (3), (5), (7)şi (9), ale art.33 şi
ale art.34 alin.(1) � (3) se sancţionează cu
amendă de la 50.000.000 lei la
100.000.000 lei;

f) încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(7)
se sancţionează cu amendă de la 5.000.000
lei la 50.000.000 lei.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) şi Ministerul Sănătăţii .

Pentru înscrierea corectă a
trimiterilor.

Natura juridică a
răspunderii este prevăzută în
partea introductivă a
articolului.

11. Art.III

�Art.III. � Prezenta lege intră în
vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu
excepţia art.3 alin.(1)şi (2), care intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2007.�

( text proiect de lege)

Se propune ca art.III să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.III. � Prezenta lege intră în vigoare
la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia
prevederilor art.3 alin.(5) ,(51), (8), (81),
(9) şi (10) şi art.31 � 34, care intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2007.�

Măsurile privind
combaterea efectelor
consumului produselor din
tutun trebuie să intre în
vigoare de la 31 decembrie
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Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) şi dl.dep.Dan Ionescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

2004. Intrarea în vigoare a
măsurilor de ordin tehnic
poate fi prelungită până la
data de 1 ianuarie 1007.

II. AMENDAMENTE RESPINSE

În cursul dezbaterii în comisie următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt.

Textul iniţial Amendamentul propus şi autorul
acestuia

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.I, pct.3 Dl.dep.Petre Naidin (Grupul

Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus ca pct.3 să se elimine.

Pentru adoptare: Se
regăsesc în cuprinsul lit.l) a
art.2 din Legea nr.349/2002
după cum a fost modificată
şi completată prin Legea
nr.275/2003.

Pentru respingere:
Această definiţie este
distinctă şi ca urmare
această precizare este
necesară.
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2. ____ Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus să se introducă un nou punct,
pct.31, cu următorul cuprins:

�31.La articolul 3,alineatul (51) va
avea următorul cuprins:

(51) Pachetele de ţigarete care conţin
mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi
puse pe piaţă până la expirarea
termenului de 90 de zile de la data
publicării prezentei legi.�

Pentru adoptare: Pentru
diminuarea fumatului
juvenil. Pachetele cu mai
puţin de 20 de bucăţi sunt
mai ieftine şi, în consecinţă,
mai accesibile.

Pentru respingere:
Pentru acordarea unui
termen suficient aplicării
măsurilor de ordin tehnic.

3. Art.I, pct.7 Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus ca pct.7 să se reformuleze după
cum urmează:
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�7. După articolul 3 se introduc patru
articole noi, art.31 � 34, cu următorul
cuprins:

�Art.31. � Tutunul, produsele din
tutun, cât şi ingredientele utilizate la
fabricarea produselor din tutun trebuie
să îndeplinească cel puţin nivelul minim
al condiţiilor prevăzute în reglementările
legaleîn vigoare.

Art.32. � (1) Ţigaretele puse în
circulaţie comercializate sau fabricate nu
vor avea un conţinut mai mare de:

a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;
b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
c) 10mg/ţigaretă, pentru monoxid de

carbon.
(2) Este permis importul de ţigarete

fabricate în statele membre ale Uniunii
Europene care respectă reglementările
comunitare privind conţinutul maxim de
gudron, nicotină şi monoxid de carbon.

(3) Măsurarea conţinutului de gudron,
nicotină şi monoxid de carbon al
ţigaretelor se realizează în laboratoare
agreate şi monitorizate de Ministerul
Sănătăţii .

�7. După articolul 3 se introduc trei
articole noi, art.31 � 33, cu următorul
cuprins:

�Art.31. � Tutunul, produsele din tutun,
cât şi ingredientele utilizate la fabricarea
produselor din tutun trebuie să
îndeplinească cel puţin nivelul minim al
condiţiilor prevăzute în reglementările
legaleîn vigoare.

Art.32. � (1) Ţigaretele puse în
circulaţie comercializate sau fabricate nu
vor avea un conţinut mai mare de:

d) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;
e) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
f) 10mg/ţigaretă, pentru monoxid de

carbon.
(2) Este permis importul de ţigarete

fabricate în statele membre ale Uniunii
Europene care respectă reglementările
comunitare privind conţinutul maxim de
gudron, nicotină şi monoxid de carbon.

(3) Măsurarea conţinutului de gudron,
nicotină şi monoxid de carbon al
ţigaretelor se realizează în laboratoare
agreate şi monitorizate de Ministerul
Sănătăţii .

Pentru adoptare: Prin
eliminarea textului de la
art.33 din proiectul de lege.
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(4) Ministerul Sănătăţii va face
publică lista laboratoarelor agreate,
specificând criteriile utilizate la
aprobare, precum şi metodele de
monitorizare aplicate.

(5) Determinarea conţinutului de
gudron, nicotină şi monoxid de carbon
al ţigaretelorse face pe baza standardelor
următoare: ISO 4387 � pentru gudron,
ISO 10315 � pentru nicotină, ISO 8454
� pentru monoxid de carbon. Acurateţea
indicaţiilor privind gudronul şi nicotina
de pe pchete se verifică în conformitate
cu ISO 8243.

(6) Ministerul Sănătăţii poate să
solicite producătorilor sau importatorilor
efectuarea oricăror teste suplimentare în
vederea determinării concentraţiei altor
substanţe, conţinute de produsele din
tutun, pentru fiecare marcă sau tip în
scopul evaluării efectului acestor
substanţe asupra sănătăţii, în mod
special a potenţialului acestora de a
provoca dependenţă.

(7) Rezultatele testelor efectuate
conform prevederilor alin.(6) vor fi
transmise anual Ministerului Sănătăţii .

(4) Ministerul Sănătăţii va face publică
lista laboratoarelor agreate, specificând
criteriile utilizate la aprobare, precum şi
metodele de monitorizare aplicate.

(5) Determinarea conţinutului de
gudron, nicotină şi monoxid de carbon al
ţigaretelorse face pe baza standardelor
următoare: ISO 4387 � pentru gudron,
ISO 10315 � pentru nicotină, ISO 8454 �
pentru monoxid de carbon. Acurateţea
indicaţiilor privind gudronul şi nicotina de
pe pchete se verifică în conformitate cu
ISO 8243.

(6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite
producătorilor sau importatorilor
efectuarea oricăror teste suplimentare în
vederea determinării concentraţiei altor
substanţe, conţinute de produsele din
tutun, pentru fiecare marcă sau tip în
scopul evaluării efectului acestor
substanţe asupra sănătăţii, în mod special
a potenţialului acestora de a provoca
dependenţă.

(7) Rezultatele testelor efectuate
conform prevederilor alin.(6) vor fi
transmise anual Ministerului Sănătăţii .
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(8) Ministerul Sănătăţii poate solicita
rezultatele testelor efectuate conform
prevederilor alin.(6) la un interval mai
mare decât cel prevăzut la alin.(7) atunci
când caracteristicile produselor din
tutun nu se modifică.

(9) Ministerul Sănătăţii este notificat
de fiecare dată când caracteristicile
produselor din tutun se modifică.

(10) Ministerul Sănătăţii , Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului şi Asociaţia de Standardizare
din România � ASRO � vor asigura
adoptarea standardelor ISO ca standarde
române până la data intrării în vigoare a
prezentei legi.

Art.33. � La fabricarea produselor
din tutun se utilizează numai
substanţe de plecare din lista
aprobată prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi al ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor şi
mediului, emis până la 31 decembrie
2004.

(8) Ministerul Sănătăţii poate solicita
rezultatele testelor efectuate conform
prevederilor alin.(6) la un interval mai
mare decât cel prevăzut la alin.(7) atunci
când caracteristicile produselor din tutun
nu se modifică.

(9) Ministerul Sănătăţii este notificat de
fiecare dată când caracteristicile
produselor din tutun se modifică.

(10) Ministerul Sănătăţii , Ministerul
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
şi Asociaţia de Standardizare din România
� ASRO � vor asigura adoptarea
standardelor ISO ca standarde române
până la data intrării în vigoare a prezentei
legi.

Se propune să se elimine. Această listă nu este
necesară deoarece Guvernul
dispune de posibilitatea de a
monitoriza substanţele
utilizate de producători.

De asemenea, după 31
decembrie 2004, Comisia
Europeană va înainta o
propunere privind lista
comună a ingredienţilor
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Art.34. � (1) Producătorii sau
importatorii din tutun întocmesc un
dosar al produsului care conţine
următoarele:

a) lista cu toate ingredientele
utilizate în procesul de fabricaţie a
produselor din tutun, precum şi
cantităţile acestora, după tipul şi marca
produsului. Lista prevăzută la lit.a) va fi
redactată în ordinea descrescătoare a
cantităţii fiecărui ingredient din produs;

b) declaraţie cu privire la motivul
utilizării ingredientelor listate în
produsele din tutun, cu indicaţii
referitoare la categoria şi funcţia lor;

c) date toxicologice disponibile
producătorului sau importatorului
referitoare la ingredientele utilizate,
indiferent de forma lor de prezentare, cu
referiri special la efectul lor asupra
sănătăţii, menţionând orice efect de

Art.33. � (1) Producătorii sau
importatorii din tutun întocmesc un dosar
al produsului care conţine următoarele:

a) lista cu toate ingredientele utilizate
în procesul de fabricaţie a produselor din
tutun, precum şi cantităţile acestora, după
tipul şi marca produsului. Lista prevăzută
la lit.a) va fi redactată în ordinea
descrescătoare a cantităţii fiecărui
ingredient din produs;

b) declaraţie cu privire la motivul
utilizării ingredientelor listate în produsele
din tutun, cu indicaţii referitoare la
categoria şi funcţia lor;

c) date toxicologice disponibile
producătorului sau importatorului
referitoare la ingredientele utilizate,
indiferent de forma lor de prezentare, cu
referiri special la efectul lor asupra
sănătăţii, menţionând orice efect de

utilizaţi la fabricarea
produselor din tutun în
funcţie de gradul care
cauzează dependenţă.

Prin renumerotare.
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inducere a dependenţei.
(2) Dosarul întocmit în conformitate

cu prevederile alin.(1) se depune anual
de către producător sau importator,
pentru notificare, la Direcţia Generală
de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară
de Stat a Ministerului Sănătăţii . Primul
dosar se va depune până cel mai târziu
la 31 decembrie 2004.

(3) Informaţiile cu privire la
conţinutul de gudron, nicotină, monoxid
de carbon, rezultatul testelor
suplimentare efectuate la solicitarea
Ministerului Sănătăţii , precum şi
declaraţia, datele toxicologice din
dosarul produsului, lista cu ingredientele
utilizate în procesul de fabricaţie, cu
excepţia celor care conţin formule
specifice de produs, indicate de
producător drept secret de fabricaţie,
sunt informaţii publice.

(4) Ministerul Sănătăţii asigură
consumatorilor cu  privire la datele
prevăzute la alin.(3) , prin orice mijloc
adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui
produs, precum şi conţinutul de gudron,
nicotină şi monoxid de carbon va fi

inducere a dependenţei.
(2) Dosarul întocmit în conformitate cu

prevederile alin.(1) se depune anual de
către producător sau importator, pentru
notificare, la Direcţia Generală de
Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de
Stat a Ministerului Sănătăţii . Primul
dosar se va depune până cel mai târziu la
31 decembrie 2004.

(3) Informaţiile cu privire la conţinutul
de gudron, nicotină, monoxid de carbon,
rezultatul testelor suplimentare efectuate
la solicitarea Ministerului Sănătăţii ,
precum şi declaraţia, datele toxicologice
din dosarul produsului, lista cu
ingredientele utilizate în procesul de
fabricaţie, cu excepţia celor care conţin
formule specifice de produs, indicate de
producător drept secret de fabricaţie, sunt
informaţii publice.

(4) Ministerul Sănătăţii asigură
consumatorilor cu  privire la datele
prevăzute la alin.(3) , prin orice mijloc
adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui
produs, precum şi conţinutul de gudron,
nicotină şi monoxid de carbon va fi făcută
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făcută publică de către Ministerul
Sănătăţii .�

publică de către Ministerul Sănătăţii .� Pentru respingere: Lista
substanţelor  de plecare este
necesară până la apariţia
listei comune a
ingredienţilor utilizaţi la
fabricarea produselor din
tutun, mai ales datorită
faptului că aceste substanţe
cauzează dependenţă.

4. Art.I, pct.8

�8. La articolul 6, alineatul (2) va
avea următorul cuprins:

�(2) Fiecare pachet care conţine
produse din tutun, cu excepţia tutunului
de uz oral sau a altor produse din tutun
care nu se fumează, se inscripţionează,
în limba română, cu un avertisment
general, precum şi cu unul adiţional,
după cum urmează:

a) avertismentul general se tipăşete
alternativ, astfel încât să se asigure

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus ca pct.8 să se reformuleze după
cum urmează:

�8. La articolul 6, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:

�(2) Fiecare pachet care conţine
produse din tutun, cu excepţia tutunului de
uz oral sau a altor produse din tutun care
nu se fumează, se inscripţionează, în limba
română, cu un avertisment general,
precum şi cu unul adiţional, după cum
urmează:

a) avertismentul general se tipăşete
alternativ, astfel încât să se asigure

Pentru adoptare: S-a
propus textul lit.g) alin.(2) al
art.6 din Legea nr.349/2002 ,
după cum a fost modificată
şi completată prin Legea
nr.275/2003, care este
suficient şi acoperitor.
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apariţia regulată, folosindu-se unul
dintre cele două texte, precum :
�Fumatul ucide�, cu varianta : �Fumatul
poate să ucidă� şi �Fumatul dăunează
grav sănătăţii tale şi a celor din jur�;

b) avertismentul general se tipăreşte
pe cea mai vizibilă suprafaţă a
pachetului, precum şi pe orice ambalaj
exterior, cu excepţia celui transparent
folosit în vânzarea cu amănuntul a
produsului;

c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a
pachetului se înţelege una dintre cele
două suprafeţe vizibile mari, aleasă ca
referinţă;

d) avertismentul general acoperă cel
puţin 30 % din aria externă a suprafeţei
vizibile a pachetului pe care este tipărit;

e) avertismentul adiţional se
tipăreşte alternativ, astfel încât să se
asigure apariţia regulată a unuia din cele
14 texte prevăzute în lista cuprinsă în
anexa face  parte integrantă din prezenta
lege;

f) avertismentul adiţional se
tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă
mare a pachetului şi a oricărui ambalaj

apariţia regulată, folosindu-se unul dintre
cele două texte, precum : �Fumatul ucide�,
cu varianta : �Fumatul poate să ucidă� şi
�Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a
celor din jur�;

b) avertismentul general se tipăreşte pe
cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului,
precum şi pe orice ambalaj exterior, cu
excepţia celui transparent folosit în
vânzarea cu amănuntul a produsului;

c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a
pachetului se înţelege una dintre cele două
suprafeţe vizibile mari, aleasă ca referinţă;

d) avertismentul general acoperă cel
puţin 30 % din aria externă a suprafeţei
vizibile a pachetului pe care este tipărit;

e) avertismentul adiţional se tipăreşte
alternativ, astfel încât să se asigure
apariţia regulată a unuia din cele 14 texte
prevăzute în lista cuprinsă în anexa face
parte integrantă din prezenta lege;

f) avertismentul adiţional se tipăreşte
pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a
pachetului şi a oricărui ambalaj exterior,
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exterior, cu excepţia celui transparent,
folosit în vânzarea cu amănuntul a
produsului;

g) avertismentul adiţional acoperă
cel puţin 40 % din aria externă a
suprafeţei pachetului pe care este tipărit;

h) folosirea imaginilor fotografice
sau a desenelor care ilustrează
consecinţele fumatului asupra sănătăţii
va fi stabilită conform reglementărilor
comunitare în vigoare, prin ordin al
ministrului sănătăţii , emis până la data
intrării în vigoare a prezentei legi;

i) pentru pachetele cu produse din
tutun, altele decât ţigaretele, la care cea
mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2,
avertismentele prevăzute de prezenta
lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe
fiecare suprafaţă.�

cu excepţia celui transparent,folosit în
vânzarea cu amănuntul a produsului;

g) avertismentul adiţional acoperă cel
puţin 40 % din aria externă a suprafeţei
pachetului pe care este tipărit;

h) folosirea imaginilor fotografice sau
a desenelor care ilustrează consecinţele
fumatului asupra sănătăţii va fi stabilită
după definitivarea reglementărilor
Comunităţii Europene în domeniu,  prin
ordin al ministrului sănătăţii , emis până la
data intrării în vigoare a prezentei legi;

i) pentru pachetele cu produse din
tutun, altele decât ţigaretele, la care cea
mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2,
avertismentele prevăzute de prezenta lege
acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare
suprafaţă.�

Pentru respingere:
Până la definitivarea

reglementărilor Comunităţii
Europene în domeniu aceste
atribuţii aparţin Ministerului
Sănătăţii .
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5. Art.I, pct.10

�10. La articolul 3, partea
introductivă şi litera d) vor avea
următorul cuprins:

�(31) Textul avertismentelor, precum
şi conţinutul de gudron , de nicotină şi
monoxid de carbon este:

��������������.
d) cu excepţia produselor din tutun

care nu se fumează, textul
avertismentelor este încadrat cu un
chenar negru, lat de 3 mm şi vor fi
incluse în suprafeţele alocate de 30 %,
40 %, respectiv 10 %, care nu se
interferează cu textul avertismentului
sau cu informaţiile prezentate.�

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus ca pct.10 să se reformuleze
după cum urmează:

�10. La articolul 6, partea introductivă
a alineatului (3) şi litera d) vor avea
următorul cuprins:

�(3) Textul avertismentelor, precum şi
conţinutul de gudron , de nicotină şi
monoxid de carbon este:

��������������.
d)  încadrat cu un chenar negru, lat de 3

mm , care nu  interferează cu textul
avertismentului sau cu informaţia
prezentată în limba română.�

Pentru adoptare: Este
vorba de textul alin.(3) al
art.6 din Legea nr.349/2002,
după cum a fost modificată
şi completată prin Legea
nr.275/2003.

Pentru o formulare mai
clară care nu permite
interpretări.

Pentru respingere:
Textul din proiectul de lege
este mai riguros şi respectă
principiul uniformităţii
prezentării.
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6. Art.I, pct.12
�12. La articolul 6, alineatul (32) se

abrogă.�

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus să se elimine.

Pentru adoptare: Textul
alin.(32) al art.6 din Legea
nr.349/2002, după cum a
fost modificată şi completată
prin Legea nr.275/2003, este
necesar pentru
reglementarea
comercializării ţigaretelor în
sistemul �Duty Free�.

Pentru respingere:
Regimul de comercializare
al ţigaretelor trebuie să fie
uniform, indiferent de de
sistemul prin care se
comercializează aceste
produse.

7. Art.I, pct.15
�15. La articolul 6, alineatele (6) şi

(7) vor avea următorul cuprins:
�(6) Pentru a se asigura identificarea

produsului, produsele din tutun vor fi
marcate în mod corespunzător, prin
indicarea numărului lotului sau a unui

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus să se elimine.

Pentru adoptare: Textul
se regăseşte în cuprinsul
alin.(61) al art.6 din Legea
nr.349/2002, după cum a
fost modificată şi completată
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echivalent pe pachetele cu produse din
tutun, făcând posibilă determinarea
locului şi a datei producerii acestora.

(7) Sunt interzise producţia şi
importul destinate pieţei interne, precum
şi punerea pe piaţă a oricărui produs din
tutun care poartă inscripţionat orice text,
denumire, însemne ale mărcii, desene,
fotografii sau orice alt semn care
sugerează că un produs din tutun este
mai puţin nociv decât altele.�

prin Legea nr.275/2003.

Textul alin.(7) al art.6 din
Legea nr.349/2003, după
cum a fost modificată şi
completată prin Legea
nr.275/2003, este suficient şi
acoperitor

Pentru respingere:
Textele propuse în proiectul
de lege sunt mai clare şi
cuprinzătoare.

8. Art.I, pct.16

�16. La articolul 6, alineatul (71) se
abrogă.�

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus să se reformuleze astfel:

�16. La articolul 6, alineatul (71) va
avea următorul cuprins:

(71) Următoarele inscripţii sunt
considerateinterzise: low, light, ultra-
light, mild, milde, în orice combinaţie
între ele sau cu alte cuvinte şi, de

Pentru adoptare: S-au
preluat  prevederile din
legislaţia europeană.
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asemenea,traducerile acestor cuvinte în
orice limbă.�

Pentru respingere:
Textul art.6 alin.(71)din
Legea nr.275/2003 este mai
complet.

9. Art.II
�Art.II. � Până la data intrării în

vigoare a prezentei legi, se aprobă
prin Ordin comun al ministrului
sănătăţii şi al ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor şi mediului normele
tehnice  privind depozitarea,
ambalarea şi comercializarea
produselor din tutun.�

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus să se elimine.

Pentru adoptare:
Această prevedere nu este de
nivelul legii.

Pentru respingere:
Normele tehnice au fost
emise.

10. Art.III

�Art.III. � Prezenta lege intră în
vigoare la data de 31 decembrie 2004,
cu excepţia art.3 alin.(1)şi (2), care
intră în vigoare la data de 1 ianuarie

Ministerul Sănătăţii a propus ca
art.III să se reformuleze după cum
urmează:

�Art.III. � Prezenta lege intră în vigoare
la data de 31 decembrie 2004.�

Pentru adoptare:
Întârzierea aplicării
prevederilor menţionate
până la data de 1 ianuarie
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2007.�

Dl.dep.Petre Naidin (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)
au propus ca art.III să se reformuleze

2007, nu este în concordanţă
cu reglementările Uniunii
Europene în vigoare şi
totodată produce o
schimbare în procesul de
adoptare a unui
comportament de renunţare
la fumat şi a atitudinii de
protejare  a fumătorilor
induse prin aplicarea Legii
nr.349/2002 de la apariţie,
până în prezent. Astfel, prin
preluarea prevederilor
referitoare la conţinutul
produselor din tutun
începând cu 2007, populaţia
României va fi expusă
pentru încă 2 ani consumului
unor produse care îi
afectează grav sănătatea,
ceea ce contravine scopului
prezentului proiect de lege.

Pentru adoptare: Pentru
înserierea corectă a
trimiterilor. Prevederile din
legislaţia europeană sunt
preluate şi implementate
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după cum urmează:
�Art.III. � Prezenta lege intră în vigoare

la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia
art.32 alin.(1) şi art.6 alin.(7) şi (71) care
intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.�

până la data aderării
României la Comunitatea
Europeană.

Pentru respingere: Este
necesară o delimitare a
termenelor de intrare în
vigoare a legii deoarece
alinierea la normele tehnice,
nu pot fi realizate decât până
la 1 ianuarie 2007.

                       PREŞEDINTE,                                                                                                  SECRETAR,
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	În urma dezbaterii, Comisia pentru sanatate si familie propune adoptarea propunerii legislative cu urmatoarele amendamente:
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	“(51) Pachetele  de tigarete care contin mai putin de 20 de bucati mai pot fi puse pe piata pâna la data de 31 decembrie 2004.”


	Art.I, pct.5
	Se propune sa se elimine.
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