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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.587/2019 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

reglementării produselor din tutun  
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre 
avizare  proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
reglementării produselor din tutun (PLx nr.587/2019). 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare actualizarea definiţiilor publicităţii, 
promovării şi sponsorizării tuturor produselor din tutun, directe sau indirecte, 
introducerea noţiunii de „produs similar produselor din tutun”, eliminarea expunerii şi 
publicităţii produselor din tutun şi produselor similare la punctele de vânzare, cu 
permiterea expunerii şi publicităţii doar în magazinele special amenajate, interzicerea 
acţiunilor de promovare a produselor din tutun, cu excepţia magazinelor special 
amenajate, interzicerea acţiunilor de sponsorizare pentru produsele din tutun şi similare, 
interzicerea fumatului în vehiculele în care se află minori şi femei însărcinate, 
introducerea posibilităţii ca persoanele cu afecţiuni psihice internate în unităţi sanitare, în 
baza unei hotărâri emisă de o instanţă de judecată să poată fuma doar în spaţii special 
amenajate, introducerea contribuţiei pentru sănătate aplicate corespunzător tuturor 
formelor de produse din tutun, conform redefinirii acestora. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
635/24.07.2019.  
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă conform 
avizului nr. 3597/09.07.2019.  
 Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 21.10.2019 
 Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru și 6 
abțineri)  a membrilor prezenţi, avizarea negativă a acestuia.  
       

                                                     
 VICEPREŞEDINTE,   

 
Mariana Venera Popescu 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	AVIZ


