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AVIZ  

 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru tineret și sport  a fost sesizată, spre 

dezbatere și avizare, cu proiectul de pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, trimis cu adresa 

nr. PLx. 59/2023 din 13 februarie 2023, și înregistrat la Comisia pentru tineret și sport cu nr. 

4c-25/20 în 13 februarie 2023. 

 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și ale art. 92 

alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, 

Camera Deputaților este Cameră decizională.   

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

nr.349/2002. Intervențiile legislative vizează interzicerea și sancționarea consumului de tutun 

de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, în următoarele locuri publice: drumuri 

publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții 

sau unității economice, mijloace de transport, autogări, gări și aeroporturi de stat și private, în 

unitățile de învățământ public sau privat, precum și pe o rază de 200 m în jurul acestora. 

 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, membrii Comisiei pentru tineret și sport au dezbătut proiectul de Lege 

în ședința din 20 februarie 2023 și au hotărât cu majoritate de voturi, să acorde aviz negativ 

proiectului de Lege, în forma transmisă Comisiei pentru tineret și sport de către Biroul 

Permanent. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Membrii comisiei au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 
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