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„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlaxn-entului i al Guvernului în doxn.eniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organicâ de înfiintare, organizare i functionare." (Art. .14.1 din Constitutia României revizuită) 
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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completareâ 

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

produselor din tutun, precum şi a Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială (b66/3.03.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modi acarea şi completarea Legii 

nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 

precum şi a Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială (b66/3.03.2021). 
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In temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 16.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare: 

• expunerea de motive a propunerii legislative prezintă date alarmante cu privire la 

consumul de tutun în rândul copiilor şi adolescenţilor din România, precum şi 



recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind stoparea consumului de tutun în 
, 

rândul minorilor, însă se observă o evidentă neconcordanţă între aceasta şi textul 

iniţiativei legislative, deoarece acesta nu numai Că nu vine cu noi piedici pentru vânzarea 

de tutun către minori, ci îndulceşte actualele sancţiuni. Astfel, prin măsurile propuse, se 

elimină, din forma actuală a art. 10 lit. b) din Legea nr. 349/2002, cu modifcările şi 

completările ulterioare, sancţiunile pentru (6'i): "(6^I) Se interzice vânzarea produsel or 

din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani. ", find propusă o sancţiune rnai uşoară: "La art. 

10, al ineatul (3), după l itera b se introduce o nouă l iteră, l itera c) cu următorul cuprins: 

c) Nerespectarea de către persoanele jUridiCe a prevederilor art. 3 alin (6^I) se 

sancţionează cu amendă contravenţională de 10.000 de lei şi cu sancţiunea 
complementară de suspendare a activităţii pe o perioadă de 30 de zile''. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION 


