
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie      
Bucureşti, 16  octombrie 2017                   
Nr. 4c-8/384 
 

           
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

consumului de tutun, trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  

în fond, cu adresa nr. PLx.531 din 7 noiembrie 2016. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.univ.dr.Florin Buicu 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie    
Bucureşti, 16 octombrie 2017                      
Nr. 4c-8/384 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

 consumului de tutun  
(PLx.531/2016) 

 
 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre 

dezbatere în fond,  cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului de 

tutun, trimis cu adresa nr. PLx.531 din 7 noiembrie 2016. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

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

României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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La întocmirea prezentului raport,  comisia a avut în vedere: 
 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.369 din 

20.04.2016), cu observaţii şi propuneri; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PLx.531 din 15.11.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii   (nr.4c-

3/458 din 15.02.2017); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/887 din 29.12.2016); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1156/MRP din 

6.03.2017). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

consumului de tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

redefinirii noţiunilor de „spaţiu public închis” şi „spaţiu închis de la locul de 

muncă”, precum şi a instituirii unor noi reguli în ceea ce priveşte zonele în 

care fumatul este permis. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 11 

octombrie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi  18 deputaţi din 

totalul de 18 membri. 

 
   La dezbaterile lucrărilor comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl.Dan 

Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare.  
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi   (1 abţinere). 
 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au  hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 

lege, întrucât conform Deciziei nr.29/2016 a Curţii Constituţionale, 

Constituţia României nu consacră dreptul la fumat şi nici drepturi 

specifice/distincte ale fumătorilor. Prin urmare, nu poate fi susţinută 

necesitatea unor modificări ale legislaţiei curente care să asigure cadrul legal 

care să permită crearea unor spaţii dedicate fumatului. 

 

 
 
 

 
            PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

 
       Conf.univ.dr.Florin Buicu                      Dr.Cristina Elena Dinu 
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