
 
 

 

Bruxelles, 8 iunie 2016 

 

Către: Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaților 

 

Stimate domnule Președinte,  

Stimați Membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie, 

 

Subiect: Apel pentru a respinge propunerile de modificare a legii privind restricționarea 

fumatului în spațiile publice 

 

Vă contactăm în numele a numeroase organizații europene active în domeniul sănătății publice și al 

controlului tutunului, împreună cu organizația parteneră din România, Asociația Română pentru 

Promovarea Sănătății. Apelul nostru se referă la procesul legislativ de transpunere a Directivei 2014/40 

privind Produsele din Tutun. Salutăm faptul că România este în fazele finale ale procesului de 

transpunere ale Directivei, care a intrat în vigoare pe 20 mai 2016.  

Vă scriem pentru a ne exprima adânca îngrijorare față de amendamentele la legea de transpunere, 

adoptate de plenul Senatului pe 7 iunie 2016. Aceste amendamente ar putea duce la permiterea fumatului 

în multe spații publice, subminând spiritul legislației actuale, acela de a proteja cetățenii de efectele 

dăunătoare ale fumului de tutun.  

Există numeroase motive pentru a menține reglementările actuale așa cum au fost introduse din martie 

2016. În primul rând, legislația acum în vigoare este bazată pe dovezi științifice. Experiența 

acumulată în implementarea măsurilor de interzicere a fumatului în spațiile publice în Europa a dovedit 

că aceste prevederi sunt eficace în reducerea expunerii la fumul de tutun precum și în reducerea 

fumatului, mai ales în rândurile tinerilor. Mai mult, aceste măsuri s-au bucurat de sprijinul cetățenilor 

mai ales după aplicarea lor, fără să fie dovedite efecte negative asupra operatorilor economici.  

În al doilea rând, Directiva privind produsele din tutun introduce măsuri stricte de reglementare a 

produselor din tutun. Unele State Membre ale UE au profitat de procesul de transpunere a Directivei 

pentru a întări măsurile existente la nivel național pentru a întări prevederile care restricționează 

fumatul în spații publice, dar nici un Stat Membru nu a slăbit aceste restricții care au rolul de a proteja 

cetățenii de efectele nocive ale fumatului. O astfel de regresie încalcă principiile de protecție a 

sănătății publice care stau la baza Directivei privind produsele din tutun dar ar fi și contrară 

principiilor de bună guvernanță.  

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L&an_cls=


  
 

În al treilea rând, revenirea asupra unor decizii legislative atât de curând după intrarea lor în 

vigoare creează confuzie si lipsă de predictibilitate pentru cetățeni și pentru antreprenori și aceasta, 

în lipsa unei analize de impact economic sau asupra sănătății al amendamentelor propuse. În acest sens, 

subliniem că în ultimii ani, încercări de a reduce restricțiile sau de a bloca prevederi mai stringente asupra 

fumatului în spații publice în alte țări europene, acolo unde au existat (Bulgaria, Portugalia, sau Austria) 

au fost primite nefavorabil în opinia publică înainte de a fi respinse în Parlamentele naționale.   

În final, am luat notă cu îngrijorare că raportul comun al Comisiilor de Sănătate și Economică din Senat 

care au propus aceste amendamente menționează că în adoptarea lor au fost consultate organizații 

interesate, inclusiv industria tutunului dar nu și organizațiile societății civile și din domeniul sănătății 

publice. Aceste amendamente nu servesc decât intereselor industriei tutunului, al cărei singur scop este 

să își extindă afacerile, indiferent de efectele fumatului asupra sănătății publice. Această situație este în 

încălcarea Convenției Cadru pentru Controlul Tutunului, care cere guvernelor să protejeze 

politicile de sănătate publică de interesele industriei tutunului. De aceea, vă cerem să respingeți 

această ingerință nelegitimă a industriei tutunului în procesul legislativ.  

Pentru toate aceste motive, vă cerem respectuos să respingeți următoarele amendamente la Legea nr. 

349 din 6 iunie 2002, propuse de Senat: 

- Amendamentul 18 la articolul 2, lit. a), ), h), i), m) și n) 

- Amendamentul 19 la articolul 3, introducerea unui nou articol 31 

- Amendamentul 20 la articolul 3, introducerea unui nou articol 32 

În același timp, vă cerem să sprijiniți transpunerea și aplicarea în România a Directivei 2014/40 

privind produsele din tutun. Data limită pentru transpunere a expirat pe 20 mai, iar după această dată 

România este in încălcarea obligației de a transpune legislația UE. Contăm pe sprijinul Dvs. pentru a 

proteja cetățenii de efectele nocive ale tutunului prin adoptarea unei legi curate, care nu reduce nivelul 

de protecție asigurat de legile existente.  

Vă mulțumim pentru sprijin și vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare.  

 

 

 

 

 

 

Florence Berteletti  Mădălina Argăseală,  

Director, Smoke Free Partnership Asociația Română pentru Promovarea Sănătății 

    

 


