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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 03.11.2015 

Nr. 4c-11/640 

 COMISIA PENTRU  
SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 

  Nr.4c-8/335/2015 

        PLx 388/2015 
                                      
 

RAPORT   COMUN 
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea 

condiţiilor de  dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani,  
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru sănătate şi familie au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a 
persoanelor cu vârsta sub 18 ani, transmis cu adresa nr.PLx 388 din 4 mai 2015, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-11/640 din 5 mai 2015, respectiv nr.4c-8/335 din 
4 mai 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 29 aprilie 2015. 
  Consiliul Legislativ, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizul nr.44 din 14 ianuarie 2015. 

 Comisia pentru  apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
transmis un aviz favorabil cu nr. 4c-12/145 din 5 mai 2015.  

 Comisia pentru  industrii şi servicii a transmis un aviz favorabil cu 
nr.4c-3/163 din 12 mai 2015. 

  Proiectul de  lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri de protecţie a minorilor, în sensul interzicerii accesului în  unităţile de 
alimentaţie publică în care se comercializează băuturi alcoolice sau produse  din 
tutun, a minorului neînsoţit care nu  a împlinit vârsta de 16  ani, a  vânzării 
băuturilor alcoolice sau  a produselor din tutun, persoanelor cu vârsta  sub 18 ani, 
precum şi  interzicerea oferirii cu titlul oneros sau gratuit a băuturilor alcoolice sau 
a produselor din tutun către minori. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa 
legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 
examinat iniţiativa legislativă  în şedinţa din 13 octombrie 2015. Membrii 
Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din  data de  3 noiembrie 2015.  

Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la dezbateri 21 deputaţi. Din numărul total de 19 de 
membri ai Comisiei pentru sănătate şi  familie au participat la şedinţă 17 deputaţi.  
                     În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, 
pentru evitarea paralelismelor legislative, deoarece, în prezent, sunt în vigoare 
două acte normative care  reglementează interzicerea comercializării şi a 
consumului de băuturi alcoolice şi de produse de tutun către minori, şi anume 
Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice, republicată. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
           Bogdan Liviu CIUCĂ                                     Conf. dr. Florin  BUICU                    
 
 
 
 

                SECRETAR,                                                     SECRETAR, 

                Vasile VARGA                             Camelia-Margareta BOGDĂNICI 

 
 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 
Florica Manole 
 
Consilier parlamentar 
Livia Spînu 
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