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Către, 

BIROUL PERMANENT  

AL 

 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, retrimisă Comisiei 

pentru sănătate şi familie cu adresa nr. Plx.541/2018 din 18 mai 2021, în 

vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în 

temeiul art.103 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti,  15 iunie 2021 

Nr. 4c-10/214 

 

R A P O R T  SUPLIMENTAR 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

(Plx.541/2018) 
 

 

În temeiul art.103 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 

a fost retrimisă Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa nr.Plx.541/2018 

din 18 mai 2021, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

 

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

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2018. 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.349/2000 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

interzicerii utilizării dispozitivelor electronice de tip „ţigaretă electronică” şi 

al dispozitivelor ce încălzesc tutunul fără a produce combustia amestecului 

în spaţiile publice închise şi în spaţiile închise de la locul de muncă. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 15 iunie 2021 şi au hotărât, cu majoritate 

de voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii legislative. La 

lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii conform listei de prezență. 
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În urma finalizării dezbaterilor,  Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor menţinerea soluţiei inițiale de respingere a propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, exprimată în 

raportul nr.4c-10/133 din 15 aprilie 2019. 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

     

         Dr. Nelu TĂTARU       Diana STOICA 

                                           

 

 

 


