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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din 08-09 septembrie 2004 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Proiectul de Lege privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun.  
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi 
tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara, la 6 aprilie 2004. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor 
prezenţi. 

Referitor la punctul 1, Comisia a fost sesizată spre avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de lege mai sus menţionat, având ca termen de depunere a raportului data de 06 
septembrie 2004. 

Proiectul de lege interzice publicitatea produselor din tutun prin mijloacele media, 
precum şi sponsorizarea în favoarea acestora, în cadrul evenimentelor culturale, sportive sau 
sociale, precum şi a programelor de televiziune şi radiodifuziune, în vederea protejării 
sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului.  
 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 08 septembrie 2004 şi, în urma dezbaterilor 
s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului 
de lege cu următoarele recomandări: 

La art. 2 lit. d) se sugerează eliminarea expresiei „de acest tip” din cadrul definiţiei. 
La art. 4 alin. (1) se sugerează referirea expresă la societăţile comerciale care 

realizează produse din tutun. 
Referitor la punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a fost sesizată spre avizare, având ca 

termen de depunere a raportului data de 07 septembrie 2004. 
Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 08 septembrie 2004 şi, în urma dezbaterilor 
s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 
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