Deputat Eugen Neață: Legi clare
pentru protecția adolescenților

„Avem o problemă și ea nu este nici nouă și nici rostită prea des în societatea românească.
Consumul substanțelor interzise în rândul adolescenților nu a sosit în România împreună cu
democrația, cum se spune nu de puține ori. Consumul de alcool și fumatul în rândul minorilor
este un obicei foarte vechi. Să nu fim ipocriți! Dintotdeauna s-a fumat în licee, cu o
oarecare discreție, dar s-a fumat. Dintotdeauna liceenii au lipsit de la cursuri pentru un suc
îmbunătățit cu alcool într-un bar sau într-o bodegă din apropiere de școală. Nu se întâmplă de
ieri de azi acest lucru și toate generațiile de români ar trebui să spună că obiceiul este
unul vechi, care vine de demult și care trebuie recunoscut înainte de a fi diminuat și
eliminat.
Consumul unei substanțe interzise atrage întotdeauna consumul alteia și mai puternice. Tutunul
este însoțit sau urmat de alcool. Și alcoolul de tutun, bineînțeles. Amândouă, de droguri.
Drogurile nu sunt mai periculoase, cum se spune, ci la fel de periculoase ca primele, cele cu
care consumatorul a pornit pe o cale fără întoarcere. Toleranța față de oricare dintre aceste
substanțe este toleranța pentru toate substanțele interzise. Nu sunt puțini cei care cred că
că un pahar de alcool face bine la sănătatea copilului. Sau că o țigară, acolo, nu este decât
un semn de emancipare a adolescentului.
Am depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care să ajute la limitarea fumatului
în rândurile minorilor. Am formulat această inițiativă ca urmare a unor discuții pe care le-am
avut cu reprezentanți ai Autorității Teritorială de Ordine Publică Vâlcea și a observației că
Legea 349/2002 nu sancționează deloc consumul produselor din tutun în rândul minorilor!
Am scris această inițiativă legislativă fiind convins că dascălii și autoritățile care luptă

împotriva fumatului în școli și în afara lor vor primi un ajutor important pentru
îmbunătățirea muncii lor.
Primii care au semnat alături de mine acest document sunt colegii mei social-democrați,
parlamentari de Vâlcea: Ovidiu Ștefan Popa, Daniela Oteșanu și Bogdan Matei și le mulțumesc
pentru susținere. Ne înscriem împreună în prima linie a unui război care trebuie câștigat în
numele unui viitor mai bun pentru societatea românească” a transmis deputatul de Vâlcea, Eugen
Neață.

