
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/380 /28 iunie  2006 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de  27  şi 28.06.2006 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

27.06.2006 între orele 14,00 - 19,00 şi în ziua de 28.06.2006 între orele  

16,00 – 19,00  având  următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind măsuri de 

protecţie a minorilor (PlX 150/2006) – respingere . 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unui 

sprijin financiar la constituirea familiei ( PLX 543/2006 ) – adoptare. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost 

aprobată în unanimitate . 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea , în 

fond, a propunerii legislative privind măsuri de protecţie a minorilor (PlX 

150/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 2 martie 2006. 

Propunerea legislativă cuprinde o serie de măsuri care au scopul de a 

proteja sănătatea şi integritatea psihică şi fizică a adolescenţilor şi de a 

preveni comiterea, de către aceştia, a unor infracţiuni pe fondul consumului 

de alcool, a vizualizării de produse care promovează violenţa şi sexualitatea 

explicită. 

Pentru a asigura respectarea interdicţiilor se prevede sancţionarea 

contravenţională, inclusiv a minorilor care încalcă măsurile instituite pentru 

protecţia lor. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, respingerea 

propunerii legislative în baza următoarelor argumente: 

1. În prezent, în domeniul protecţiei minorilor există un număr 

foarte mare de acte normative care reglementează majoritatea punctelor 

menţionate în propunerea legislativă, precum reducerea consumului de 

alcool, de tutun, de droguri , dreptul la imagine, etc. De asemenea, 

propunerile referitoare la domeniul audiovizualului sunt deja reglementate în 

legislaţia pe bază căreia îşi desfăşoară activitatea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului.  

Astfel:  

- art.2 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de 

spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, interzice 

vânzarea produselor din tutun prin automate, la bucată, sau oferirea lor 

gratuită tinerilor sub 18 ani; 
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- art.3 alin.(7) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun prevede că  unităţile 

care comercializează produse din tutun sunt obligate să respecte interdicţia 

vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani; 

- Legea nr.148/2000 privind publicitatea , cu modificările şi 

completările ulterioare, conţine dispoziţii speciale referitoare la publicitatea 

produselor şi serviciilor destinate minorilor, la interzicerea  publicităţii 

băuturilor alcoolice şi produselor din tutun dacă se adresează minorilor, în 

publicaţii destinate acestora, în unităţile de învăţământ, în sălile de spectacol 

şi reglementează sancţiunile aplicabile în cazul încălcării acestor prevederi; 

- de asemenea, trebuie să se ţină cont de dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, la care 

art.10 al propunerii legislative face trimitere şi care prevăd că minorii sub 14 

ani nu răspund contravenţional, iar pentru cei care au împlinit această vârstă 

şi săvârşesc fapte ce reprezintă contravenţii în sensul actului normativ 

menţionat anterior, limitele amenzilor stabilite se reduc la jumătate. 

2. În ceea ce priveşte textele din propunerea legislativă care se 

referă la minorii între 14 şi 18 ani, conform Codului civil există o 

diferenţiere clară între sexe la acest interval de vârstă, diferenţiere care 

permite fetelor peste 14 ani să-şi întemeieze o familie, cu acordul părinţilor, 

ceea ce le scoate practic din categoria minorilor, ele beneficiind de toate 

drepturile unui adult în cadrul familiei. 

3. Ţinând cont de prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, potrivit cărora „În procesul de legiferare este interzisă instituirea 

aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act 

normativ ori în două sau mai multe acte normative.” 
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La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

proiectului de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea 

familiei ( PLX 543/2006 ), adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2006. 

Prin proiectul de lege se urmăreşte implicarea autorităţilor 

administraţiei publice locale în vederea susţinerii familiilor tinere prin 

măsuri punctuale de sprijin financiar la prima căsătorie a fiecăruia dintre 

soţi. Acest sprijin se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere a fiecăruia dintre soţi, iar stabilirea dreptului se face prin 

dispoziţie scrisă a primarului în termen de 5 zile de la data înregistrării 

cererii şi se acordă familiei solicitante prin mandat poştal, în cont curent 

personal. Fondurile pentru plata sprijinului financiar se acordă de la bugetele 

locale, iar sumele necesare pentru plata sprijinului financiar se realizează 

prin transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu 

această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei ; valoarea sprijinului financiar la constituirea familiei reprezintă 

echivalentul în lei a 200 euro, sumă propusă în Programul de Guvernare 

pentru perioada 2005 – 2008. 

În urma dezbaterilor , comisia a hotărât acordarea avizului favorabil 

asupra proiectului de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la 

constituirea familiei ( PLX 543/2006 ), în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea curentă a comisiei.  
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim         

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al 

UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 
 


