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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din futon, precum şi a Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea i 
completarea Legü 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 (b82/1 5.03.2021), transmisă de Secretarul General 
al Senatului cu adresa nr.XXXV1286/17.03.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ Cu nr.D173/17.03.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Propunerea legislativă are ca object modificarea i 

completarea art. 10 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările 

i completările ulterioare, precum şi modificarea art. 3 aim . (3) din 
Legea nr. 6 1/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, â OPdll111 Şl linitii publice, republicată. 

Potrivit Expunerii de motive, se preconizează constrângerea 
operatorilor economics care comercializează băuturi alcoolice şi 

produse din tutun să respecte iegisiaţia care interzice vânzarea acestor 
produse către minors, precum şi descuraj area minorilor de a cumpăra 

aceste produse. 
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face pane 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate. 



3. Menţionăm că, prin adresa nr.XXXV 1127/08.03.2021, 
Secretarul General al Senatului a transmis spre avizare o propunere 
legislativă (b66/03.03.2021) cuprinzând, în pane, soluţii legislative 
similare celor propuse grin prezentul proiect. 

Potrivit informaţiilor de pe pagina oficială de Internet a 
Senatului, respectiva propunere legislativă a fost retrasă de către 
iniţiator în data de 16.43.202 1, însă, întrucât Consiliului Legislativ nu 
i-a fost comunicată, de către Secretarul General al Senatului, o adresă 
de retragere a propunerii legislative, a fost emis avizul favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, nr. 189/07.04.2021. 

4. Semnalăm că prin prezenta propunere legislativă se preconizează 
modificarea art.3 alin.(3) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii i 
linitii publice, republicată, în sensul stabilirii sancţiunii contravenţionale 
complementare a suspendării activităţii localului public pe o perioadă 
cuprinsă între 10 şi 30 de zile în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute 
la art.2 pct.22 şi 23. Aceste dispoziţii au însă în vedere a categoric mai 
largă de persoane, nu doar minorii, hind vizaţi şi consumatorii aflaţi în 
vădită stare de ebrietate, precum şi persoanele care consumă băuturi 
alcoolice în anumite locuri publice expres enumerate. 

Or, potrivit Expunerii de motive, prin proiect se preconizează 
constrângerea operatorilor economici care comercializează băuturi 
alcoolice şi produse din tutun să respecte legislaţia care interzice 
vânzarea acestor produse către minori, precum şi descuraj area 
minorilor de a cumpăra aceste produse. Prin urmare, pentru 
respectarea prevederilor art.3 1 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, instrumentul de prezentare şi 
motivare ar trebui să cuprindă şi referiri la fundamentarea soluţiei 
legislative privind agravarea răspunderii contravenţionale pentru toate 
situaţiile reglementate în cuprinsul art.2 pct.22 şi 23 din Legea 
nr.61/1991, întrucât, în formularea propusă, norma are o aplicabilitate 
mai largă, faţă de intenţia exprimată în Expunerea de motive. 

5. Având în vedere uzanţa normativă, precum şi pentru redarea 
cronologică a actelor normative supuse intervenţiei legislative, titlul 
trebuie reformulat, astfel: 

„Lege privind modificarea art.3 alin.(3) din Legea 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi modificarea 
i completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun". 
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Pe tale de consecinţă, actualul art.I va deveni art.II, iar actualul 
art.II va deveni art.I. 

6. Precizăm că, după titlu, trebuie introdusă formula 
introductivă specifică, respectiv: 

„Parlamentul României adoptă prezenta lege". 
7. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, partea 

introductivă a actualului art.I, care va deveni art.II, trebuie 
reformulată, astfel: 

„Art.II. - Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 
publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 435 din 21 
iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:" 

8. La norma propusă la actualul art.I pet.! pentru art. 10 lit.b), 
semnalăm următoarele: 

8.1. Stabilirea amenzilor contravenţionale în cuantum fix este 
contrară dispoziţiilor art.3 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/200 1, potrivit cărora în cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili 
limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din 
anumite valori. In plus, o astfel de soluţie legislativă este contrară 
principiului proporţionalităţii, făcând imposibilă individualizarea 
administrativă sau judiciară a sancţiunii, cu respectarea criteriilor 
legale de individualizare prevăzute la art.2 1 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/200 1. Menţionăm că, potrivit acestei norme, 
sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi 
trebuie să fie proporţională cu radul de pericol social al faptei 
săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a ost săvârşită 
fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, 
de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personate ale 
contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. 

Precizăm că necesitatea respectării principiului proporţionalităţii 
în cazul actelor normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii a fost subliniată de Curtea Constituţională în Decizia 
nr.152/2020 (par.131 şi 132). 

Observaţia este valabilă şi pentru norma propusă la pct.2 pentru 
art. l O lit.c). 

8.2. Textul propus pentru art. 10 lit.b) prevede sancţiuni distincte 
pentru săvârşirea contravenţiei pentru prima dată, pentru a doua oară 
şi, respectiv, pentru săvârşirea din nou a contravenţiei. 
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Precizăm însă că norma propusă trebuie reformulată, întrucât 
termenul „abatere" nu este specific terminologiei consacrate în 
domeniul reglementării contravenţiilor. Pentru aceŞt motiv, textul 
trebuie să se refere la „săvârşirea contravenţiei". 

Pe de altă pane, teza finală a normei trebuie, de asernenea, 
reformulată, întrucât, din referirea generică la „sâvâr~irea unei not 
contravenţii la această lege" rezultă că s-ar avea Îfl vedere tęate 
contravenţiile prevăzute în cuprinsul actului normativ de bază, nu doar 
cele prevăzute la art. l O lit.b). 

In plus, întrucât art. 10 lit.b) stabileşte drept ontravenţie 
nerespectarea prevederilor a 7 elemente structurale ale actului 
normativ de bază, din redactare trebuie să rezulte dacă se are în vedere 
săvârşirea din nou a aceleiaşi fapte. Totodată, întrucât agravarea 
răspunderii contravenţionale devine perpetuă în lipsa stabilirii unui 
mecanism de „reabilitare contravenţională", propunem să se analizeze 
dacă nu ar trebui stabilit un termen, calculat de la data săvârşirii pentru 
prima dată a contravenţiei, la expirarea căruia să poată fie reluată 

sancţionarea graduală, prevăzută la art. 10 lit.b). 
Observaţiile de mai sus sunt valabile, în mod corespunzâtor, şi 

pentru norma propusă la pct.2 pentru art. l O lit.c). 
9. Apreciem că, pentru asigurarea unei reglementări complete, ar 

trebui ca actul normativ de bază, respectiv Legea nr,349/2002, să 

cuprindă şi prevederi referitoare la modalitatea de ţinere a evidenţei 
contravenţiilor săvârşite. Sugerăm, de aceea, completarea 
corespunzătoare a proiectului. 

10. La pct.2 al actualului art.I, precizăm că în structure art. 10 a 
existat lit.c), care a fost abrogată prin Legea nr.201/2016. Întrucât 
actin normativ de bază nu a fost republicat, şi prin urmare nu au fost 
renumerotate elementele structurale ale acestuia, norma propusă prin 
proiect trebuie marcată drept lit.b1). 

Pe cale de consecinţă, partea dispozitivă a pct.2 trebuie 
reformulată, astfel: 

„2. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, 

lit.b'), cu următorul cuprins:". 
În continuare se va reda textul propus, marcat ca lit.b'). 
11. Precizăm că intervenţiile normative propuse la actualul art.I 

impure şi modificarea art.141 din Legea nr.349/2002, normă care stabile~te 
agenţii constatatori ai contravenţiilor, astfel încât să se prevadă în mod 
expres competenţa de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a 
sancţiunilor pentru fapta prevăzută la art. 10 lit.b'), iritrodus prin proiect. 
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In acest sens, după pct.2 trebuie introdus un nou punct, pct.3, cu 
următoarea parte dispozitivă: 

„3. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul 

cuprinş:". 

Având în vedere că norma propusă la pct.2 stabileşte drept 
contravenţie, Cu o sancţiune mai gravă, nerespectarea de către 
persoanele juridice a prevederilor art.3 alin.(61), iar respectiva faptă 
este, în prezent, prevăzută la art. l4 lit.b), sugerăm să se analizeze dacă 
art. 141 nu ar trebui modificat astfel: 

„Art.141 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către persoane împuterrîicite în acest sens de către 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a), b) şi b') pentru 
care constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne". 

12. La actualul.art.II, care va deveni art.I, pentru respectarea 
normelor de tehnică legislativă, partea dispozitivă trebuie 
reformulată, astfel: 

„Art.I. - La articolul 3 din Legea nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 
a ordinii şi linitii publice, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2020, alineatul (3) se 
modifică va avea următorul cuprins:". 

13. In textul propus la actualul art.II pentru art.3 alin.(3) din 
Legea nr.61/1991, pentru unitatea redactării, expresia „(22) şi (23)" va 
fi redată sub forma „22) şi 23)". 

14. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative suferite 
de Legea nr.349/2002 de la intrarea sa în vigoare, propunem inserarea, 
în finalul proiectului, a unui nou articol, art. III, Cu următorul cuprins: 

„Art.III. - Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr.435 din 21 iunie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Official al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare". 

Bucure ti 
Nr. ~~2.~~ 
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L. nr. 6111991 M. Of. nr. 196/27 sep. 1991 

Lege pentru sanc~ionarea faptelor de incălcare a unor norrne de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii pub/ice 

I republicare cu M. Of, :nr. 125I18 feb. 2020 
renumerotare Lege pentru sancţionarea faptelor de incălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 
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L. nr. 349/2002 M. Of. nr. 435/21 iun. 2002 

Loge pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutus 

I promulgată prin D. nr. 494/2002 M. Of. nr.. 435/21 iun.. 2002 
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

2 modificări prin O.G. nr. 13/2003 M. Of. nr. 54/2 feb, 2003 
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 275/2003 M. Of. nr. 451/25 iun. 2003 
completări prin 

3 modifcăriY prin 
. :.:.:. .. u .:: m . .... . ..... . .-- 

. nr. 275/2003 M. Of. nr.. 451/25 jun. 2003 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun 

. .. .......:.,, . .......... .. . .. .. .. ._. .. .. . .. Y. :,, . .. ~ ~ ~ :: .,.: :, ....:.... :.::.x. ... .... ... . ..... .. 
4 modifcări prin L. nr 90/2004 M. Of. nr. 342/20'apr. 2004 

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun 

5 modifcări prin . nr. 553/2004 " •°.~ : M. Of, ňr. 1151/3 dec. 2004 ~ 
Lege pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun 

6 m+odif cări prin O.iJ;G, :nr.. 58/2006 M. Of. nr. 763/7 sep{ 2000 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun 

aprobată prin L. nr. 433/2006 M. Of. nr. 976/6 dec. 2006 

7 ;modificări prin M. Of. : nr:. 976/6 dec. 2006. 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun 

nr. 433/2006 

modif că art.2 /it, a), e) şi i), art.3 a/in. (2) 
/it, a) şi b), art.3 a/in. (3), (5), (8), art.4 
a/in. (2), art. 6 a/in. (1), art. 6 aim . (2) lit, a), 
d), g) şi li), art. 6 a/in. (3) /it. c), art.10 lit. 
a), art. 12 a/in. (1), art. 13 a/in. (1), anexa; 
introduce /it. n) la art.2, a/in. (1 _I) la art. 3, 
/it.c) la art. 3 a/in. (2), a/in. (2_I) la art. 3, 
a/in. (5_I) /a art. 3, a/in. (1 _I) la art. 13 

aprobă O. G. nr. 13/2003 şi modifică art. 6 
a/in. (3) lit. c), art. 12 a/in. (2), introduce 
a/in. 8_i la art. 3, a/in. 1_I şi a/in. 1_2 la 
art. 6, /it. b_I la art. 6, a/in. (2), a/in. 3_1, 
a/in. 3 2, a/in. 6_i şi  a/in. 71 la art. 6, 
a/in. ii psi 12 la art. 7 

modifică art. 1, art. 2 /it. b) şi j), art. 3 a/in. 
(6) şi a/in. (9), art. 6 a/in. (2), art.6 a/in. (3) 
partea introductivă şi /it. d) , art. 6 a/in. 
(4) - (7), art. 7 a/in. (12), art. 14; 
introduce /it. k)_1 la art. 2, art. 3_I, art. 
3_2, art. 3_3 şi art. 3_4, a/in. (2_I) şi (2_2) 
la art. 6, a/in. (5_I) /a art. 6, a/in. (1_3) la 
art. 7, art. 7], art. 9_1, /it. e) şi J) la art. 
10, art. 10_i, art. 14_1; abrogă a/in. (8_I) 
a/ art. 3, a/in. (3_2) al art. 6, a/in. ('71,) al 
art. 6, a/in. ('ii,) al art. 7, art. 13. 

modifică art. III din L. nr. 90/2004 referitor 
la data intrării în vigoare a unor dispoziţii 

din L. nr. 349/2002 

la 1 ianuarie 2007, modifică art. 2 /it.k), 
art.6 a/in. (2) /it. b) şi j), art.6 a/in. (2 2), 
art. 6 a/in. (3) /it.c), art. 6 a/in. (6); 
introduce /it. o), p) şi q) la art.2, art.14_I, 

o menţiune privind transpunerea 
directive/or europene după art. 15 

aprobă O. U. G. nr. 58/2006 
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8 modificări prin O.G. nr.. 5/2008 M. Of. nr. 78/31 ian.. 2008 
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun 

aprobată cu modificări prin L. nr. 203/2008 M. Of. nr. 729/28 oct. 2008 

9 rectifcare 

10 modificări prin 

11 modificări prin 

M. Of, nr. 116/14 feb. 2008 
RECTIFICARE 

L nr. 203/2008 M. Of. nr. 729/28 oct{ 2008 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun 

. ... . .. .. .~ .~.. .... .. ,. .... . - .. 
L. nr. 15/2016 M. Of, nr. 72/1 feb.. 2016 

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun 

12 rnodificări prin L. nr.. 201/2016 . M. Of.. nr. 906/10 nov.. 2016 
Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, 
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor 
conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

modifică art. 2 lit. n) la 1 ian. 2009, art. 3 
alin. (2)-(4) la 1 ian. 2009, art. 3 alin. (S) şi 
(9), art. 3_2 al/n. (3) şi (4), art. 3_4 alin. 
(2), art. 6 aim . (2) lit. b), h) şi i), al/n. 
(2_I), alin. (22), alin. (3) lit. d) şi alin. 
(3_I) la 1 iulie 2008, art. 7 alin. (1), art. 
10, art. 11, art. 12, art. 14, art: 141; 
introduce al/n. (4_I) şi (4_2) la art: 3 la 1 
ian. 2009, alin. (52), (6_i) la art. 3, alin. 
(71)/a art. 31a 1 ian. 2009, alin. (6_i) la 
art. 3_2, lit. d) la art. 3_4 alin. (1), alin. (S) 
/a art. 34, art. 8_i 

rectifică art. 6 alin. (3_I) 

aprobă cu modiUicări 0. G. nr. 5/2008 şi 

modifică art. 3 alias. (71), art. 10 lit, a) şi 

b), 
abrogă art. 3 alias. (4_2) şi art. 8_1 

rodifică art. 1, art. 2 /it, in) ŞZ n), art. 3 
alin. (1) şi (ii), art. 3 alin. (2), art. 3 alin. 
(S), art. 3 alin. (7 1), art. 5, art. 9, art. 10 
/it. a) şi b), art. 11, art. 14_1; 
introduce lit. i_I) la art. 2, /it. n_I) şi n_2) 

la art. 2, alin. (i_2) la art. 3; 
abrogă art. 3 alin. (2_I), (3), (4) şi (4_I), 

art. 12 alin. (2) 

ntodifică art. 1, art. 12 alin_ (1), art. 14_1; 
abrogă art. 2 /it, a) - d), lit. -1), lit. o) -
q), art. 3 alin. (8) - (10), art. 3_I - 3_4, art. 
6, art. 7, art. 71, art. 10 /it. c) si d), art. 
11, art. i4_2, art. 15, anexa 
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