
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/285 / 1 iunie  2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 30.05, 31.05  şi 01.06.2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

30.05.2006 între orele 14,00 - 18,00 , în ziua de 31.05.2006 între orele  9,00 

– 16,00 , iar în ziua de 01.06.2006 între orele 9,00 – 12,00 având  

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 268/2006), respinsă de către Senat. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru prevenirea 

violenţei asupra copilului minor ( PlX 360/2006), respinsă de către Senat .  

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea în 

fond a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx 

268/2006), respinsă de către Senat în şedinţa din 5 aprilie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

prin această iniţiativă legislativă se propune asigurarea a două spaţii distincte 

pentru fumători şi nefumători în cadrul restaurantelor, barurilor, discotecilor 

şi a altor unităţi cu destinaţie similară, interzicerea formei de publicitate prin 

distribuirea gratuită de produse din tutun şi reglementarea ca şi sancţiune 

complementară sancţiunilor contravenţionale, a posibilităţii de suspendare a 

activităţii unităţii până la îndeplinirea condiţiilor legale. 

În cadrul dezbaterilor, comisia a constatat că modificarea propusă nu 

este necesară deoarece conform textului actual se prevede, cu claritate, că 

barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară 

vor delimita şi vor asigura ventilaţia spaţiilor destinate fumătorilor, astfel 

încât aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul destinat nefumătorilor. 

În ceea ce priveşte introducerea unei prevederi privind toate formele 

de publicitate în favoarea produselor din tutun, această ipoteză se regăseşte 

în cadrul art.4 alin.(2) din Legea nr.457/2004 privind publicitatea şi 

sponsorizarea pentru produsele din tutun. 

 De asemenea, în acest domeniu, la nivel comunitar, există acte 

normative de reglementare de natură obligatorie, respectiv: Directiva 

Consiliului 2001/37/EC privind aproximarea legilor, reglementărilor şi 
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actelor normative ale statelor membre în privinţa producerii, prezentării şi 

vânzării produselor din tutun, Directiva Consiliului 2003/33/EC privind 

măsurile legislative şi reglementările statelor membre privind publicitatea şi 

sponsorizarea pentru produsele din tutun, reglementări care au fost transpuse 

în legislaţia naţională prin legea nr.349/2002 privind prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi 

completările ulterioare şi prin Legea nr.457/2004 privind publicitatea şi 

sponsorizarea pentru produsele din tutun.  

 În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare   

( Plx 268/2006). 

 

  

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea , în vederea avizării, a propunerii legislative pentru 

prevenirea violenţei asupra copilului minor ( PlX 360/2006), respinsă de 

către Senat în şedinţa din 18 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

prin această iniţiativă legislativă se propune crearea unui instrument de 

prevenire a oricăror tipuri de abuzuri asupra copilului minor, prin programe 

de educare acordate familiei şi prin monitorizare, identificare şi intervenţie 

de urgenţă pentru preîntâmpinarea unor eventuale abuzuri. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a constatat că din textul iniţiativei nu reiese care sunt acele fapte care se 
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constituie în abuzuri faţă de minori, violenţă asupra minorului şi nici modul 

în care aceste fapte pot fi dovedite. 

Propunerea legislativă este deficitară atât sub aspectul unor prevederi 

de natură organizatorică ( cine va îndeplini sarcinile cuprinse fiind ştiut că 

infrastructura existentă nu permite o monitorizare a tuturor familiilor cu 

copii, întocmirea de studii relevante de natură să stabilească şi să cuantifice 

parametrii enumeraţi în iniţiativa legislativă), cât şi sub aspectul efortului 

bugetar pe care-l presupune un astfel de demers. 

S-a menţionat că, potrivit Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă. 

Astfel, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de 

violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau forme de abuz fizic sau 

mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă, 

orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul au posibilitatea să 

sesizeze autorităţile abilitate de lege să ia măsurile corespunzătoare pentru  

a-l proteja. 

Mai mult, prevenirea violenţei asupra copilului minor precum şi 

persoanele fizice sau juridice care trebuie să prevină acest fenomen sunt 

prevăzute în cadrul art.89 – 97 din Legea nr.272/2004. 

Prin urmare, având în vedere faptul că prevenirea violenţei asupra 

copilului este deja reglementată printr-o lege specială s-a considerat că, în 

momentul iniţierii unui nou act normativ având acelaşi obiect, se va crea un 

exces de reglementare. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă pentru prevenirea 

violenţei asupra copilului minor ( PlX 360/2006). 
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La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim         

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al 

UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe.  

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


