Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru sănătate şi familie
Bucureşti, 13 noiembrie 2015
Nr.4c-8/375
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun (PLx399/2011)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi
familie a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 399 din 14 iunie 2011, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din
tutun.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri (nr.263/11.03.2011);
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx.399/2011);
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unor
măsuri care au ca scop interzicerea totală a fumatului în toate spaţiile închise şi acoperite de folosinţă colectivă, dar şi în
incinta instituţiilor academice şi de educaţie sau în alte spaţii. De asemenea, este extinsă categoria faptelor care constituie
contravenţii şi se propune majorarea cuantumului minim al amenzilor contravenţionale.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia
României, republicată.
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 10 noiembrie 2015. La lucrările comisiei şi-au
înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 19 membri.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, dna.Magda Ciobanu, coordonator expert al
Ministerului Sănătăţii pentru controlul tutunului la Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dl.Claudiu
Ardeleanu, director general - Direcţia Generală a Vămilor şi dl.Florin Preda, director în cadrul Ministerului Finanţelor
Publice.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 iunie 2011.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor,
adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun, cu amendamentele redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul
raport:

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Conf.dr.Florin BUICU

Conf.dr.Camelia BOGDĂNICI
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Anexa
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

1.

___

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

2.

___

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

Art.I.
Legea
nr.349/2002 Pentru
respectarea
pentru
prevenirea
şi normelor de tehnică
combaterea
efectelor legislativă.
consumului produselor din
tutun, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 435 din 21 iunie 2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează
după
cum
urmează:

___

1. Articolul 1 se modifică şi

3.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Prezenta lege
stabileşte
unele
măsuri
privind
prevenirea
şi
combaterea
consumului
produselor din tutun, prin
restrângerea fumatului în
spaţii publice închise, prin
inscripţionarea pachetelor cu
produse din tutun, prin
desfăşurarea de campanii de
informare şi educare a
populaţiei,
informarea
consumatorilor cu privire la
produsele din tutun pe care
urmează să le achiziţioneze,
prin indicarea în produsele
finale a conţinutului de
gudron, nicotină şi monoxid
de carbon, precum şi unele
măsuri privind utilizarea
ingredientelor
pentru
produsele din tutun, având ca
scop protejarea sănătăţii

„Art. 1. – Prezenta lege
stabilește unele măsuri privind
prevenirea
și
combaterea
consumului produselor din
tutun,
prin interzicerea
completă a fumatului în toate
spațiile publice închise, în
spaţiile închise de la locul de
muncă și în locurile de joacă
pentru
copii,
prin
inscripționarea pachetelor cu
produse din tutun, prin
desfășurarea de campanii de
informare și educare
a
populației,
informarea
consumatorilor cu privire la
produsele din tutun pe care
urmează să le achiziționeze,
prin indicarea în produsele
finale a conținutului de gudron,
nicotină și monoxid de carbon,
prin unele măsuri privind
utilizarea ingredientelor pentru

Propunerea
de
amendare
a
legii
priveşte interzicerea
completă a fumatului
în
toate
spaţiile
publice închise, în
spaţiile închise de la
locul de muncă şi în
spaţiile destinate prin
excelenţă copiilor şi
adolescenţilor, şi nu
doar
restrângerea
fumatului în aceste
locuri (astfel cum este
în actuala formă a
legii) sau doar în
instituţiile
publice
(astfel
cum
era
propusă iniţial în
proiectul de lege).

5

Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

produsele din tutun, având ca
scop
protejarea sănătății
persoanelor
fumătoare
și
nefumătoare
de
efectele
dăunătoare
ale
fumatului,
prevenirea
răspândirii
fumatului în rândul minorilor și
asigurarea unui nivel adecvat al
calității vieții populației din
România.”

persoanelor fumătoare şi
nefumătoare de efectele
dăunătoare ale fumatului,
prevenirea
răspândirii
fumatului
în
rândul
minorilor şi asigurarea unui
nivel adecvat al calităţii
vieţii
populaţiei
din
România.”

Autor: dep.Aurelia Cristea
(PSD) şi Comisia pentru
sănătate şi familie
4.

___

___

2. La articolul 2, după litera
i) se introduce o nouă literă,
litera i1) cu următorul
cuprins:
„i1) ţigaretă electronică se
înţelege un produs care poate
fi folosit pentru consumul de
vapori care conţin nicotină
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

prin
intermediul
unui
muştiuc
sau
orice
componentă a acestui produs,
inclusiv un cartuş, un
rezervor şi dispozitivul fără
cartuş sau rezervor.”
5.

Art. 2

1. La articolul 2, literele m) și 3. La articolul 2, literele m) și
n)
vor avea următorul n) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
cuprins:

„m) spații publice închise se
înțelege toate spațiile din
instituțiile publice centrale și
locale, instituții sau unități
economice, de alimentație
publică,
de
turism,
comerciale, de învățământ,
medico-sanitare, culturale,
de educație, sportive, toate
mijloacele de transport în
comun, autogări, gări și
aeroporturi, de stat și
private, spațiile închise de la

„m) spaţiu public se înţelege
orice spaţiu accesibil publicului
sau destinat utilizării colective,
indiferent
de
forma
de
proprietate ori de dreptul de
acces;

„m) spațiu public închis se
înțelege orice spațiu accesibil
publicului sau destinat utilizării
colective, indiferent de forma
de proprietate ori de dreptul de
acces, care are un acoperiş,
plafon sau tavan şi care este
delimitat de cel puţin doi
pereţi, indiferent de natura
acestora sau de caracterul
temporar sau permanent;

Se introduc definiţii
ale spaţiilor în care
urmează a fi interzis
fumatul
în
conformitate
cu
prevederile Ghidului
de implementare a
articolului
8
din
Convenţia
Cadru
pentru
Controlul
Tutunului
privind
protecţia
faţă
expunerea la fum de
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

tutun, şi în acord cu
Legea 319/ 2006
privind protecţia şi
securitatea muncii.

locul de muncă sau alte
spații prevăzute de lege, cu
excepția spațiilor delimitate
și special amenajate pentru
fumat din incinta acestora.
n) spații închise de la locul
de muncă se înțelege toate
spațiile
din
imobilele
construcții, precum halele
industriale,
spațiile
de
depozitare, sălile de ședință,
sălile de consiliu, holurile,
coridoarele,
toaletele,
lifturile,
birourile
și
camerele. „

Motivare

n) spaţiu de la locul de muncă
se înţelege orice spaţiu utilizat
în timpul orelor de muncă,
inclusiv maşina de serviciu,
ambulanţa, taxiul.”

Prin definirea cât mai
largă a spaţiilor în care
fumatul este interzis se
are în vedere evitarea
apariţiei
unor
„excepţii” care ar
putea impieta asupra
aplicării legii astfel
încât unele categorii
de cetăţeni să fie
discriminate din punct
de vedere al asigurării
protecţiei sănătăţii.
Totodată,
legea
Autor: dep. Aurelia Cristea creează cadrul general
reglementare
(PSD) şi Comisia pentru de
urmând ca, prin norme
sănătate şi familie
de implementare, să se
definească
exact
n) spațiu închis de la locul de
muncă se înțelege orice spațiu
care are un acoperiş, plafon
sau tavan şi care este
delimitat de cel puţin doi
pereţi, indiferent de natura
acestora sau de caracterul
temporar sau permanent,
aflat într-un loc de muncă,
astfel cum este definit în
Legea
319/2006
privind
protecţia
şi
securitatea
muncii.”
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

tipurile
de
spaţii
publice închise.
6.

___

2. La articolul 2, după litera 4. La articolul 2, după litera
n) se introduc trei litere noi, n) se introduc două noi litere,
lit.n1) - n3), cu următorul literele n1) şi n2), cu
cuprins:
următorul cuprins:
“n1) spaţiu închis se înţelege Se elimină.
orice spaţiu ce are un
acoperiş, tavan ori plafon şi
este delimitat de cel puţin un
perete, indiferent de natura
acestora şi de caracterul
permanent sau temporar;
Amendamentul
introdus la litera n1)
are în vedere definirea
cu
precizie
a
mijloacelor
de
n2) loc de joacă pentru copii se transport în comun,
3
n ) loc de joacă pentru copii se
pentru a îmbunătăţi
înţelege orice spaţiu închis sau
implementarea legii.
înţelege orice spaţiu public
în aer liber, destinat utilizării O atenţie specială este
destinat utilizării de către copii,
1
n ) mijloc de transport în n ) Nemodificat.
comun se înţelege orice vehicul
utilizat
pentru
transportul
contra cost al persoanelor;
2
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

închis sau în aer liber “

7.

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

acordată spaţiilor în
care copiii îşi petrec
Autor: dep. Aurelia Cristea timpul liber, indiferent
(PSD) şi Comisia pentru dacă spaţiile sunt în
aer liber sau închise,
sănătate şi familie
pentru a-i proteja atât
de efectul toxic al
fumului de tutun cât şi
de posibila asociere a
comportamentului de
fumător al adulţilor cu
activităţi recreativ
3. La articolul 3, alineatul (1) 5. La articolul 3, alineatele
va avea următorul cuprins:
(1) şi (11) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Se interzice „Art. 3. - (1) Se interzice
fumatul în spaţiile publice fumatul în toate spațiile publice
închise.”
închise, spațiile închise de la
locul de muncă, mijloacele de
transport în comun, locurile de
joacă pentru copii, cu excepția
celulelor pentru deținuți din
penitenciarele
de
maximă
siguranță.

de către copii.”

„Art. 3. - (1) Se interzice
fumatul în toate spațiile publice
închise, spațiile închise de la
locul de muncă, mijloacele de
transport în comun, locurile de
joacă pentru copii. De la
prezentele prevederi
fac
excepție
celulele
pentru
deținuți din penitenciarele de

Se
propune
interzicerea fumatului
în
toate
spaţiile
publice închise astfel
încât
să
crească
protecţia
populaţiei
faţă de efectele nocive
ale fumului de tutun.
În penitenciarele de
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Nr.
crt.

Text iniţial

(1¹) Se interzice complet ___
fumatul în unitățile sanitare,
de stat și private.”

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

maximă siguranță.

maximă siguranţă, în
celule stă doar un
singur deţinut, motiv
pentru care, dacă
fumează, nu afectează
niciun alt cetăţean şi
nici gardienii.

(1¹) Se interzice complet
fumatul în unităţile sanitare, de
învăţământ, precum şi cele
destinate
protecţiei
şi
asistenţei copilului, de stat și
private.”

Unităţile
de
învăţământ necesită o
abordare la fel de
strictă din punct de
vedere al interdicţiei
fumatului
ca
şi
unităţile
medicale
deoarece
oamenii
încep
să
testeze
primele
ţigări
în
timpul gimnaziului şi
liceului,
şi
devin
fumători zilnici în
timpul
studiilor
universitare.
Interzicerea completă
a fumatului presupune

Autor: dep. Aurelia Cristea
(PSD), dep.Kerekes Karoly,
dep.Bonis Istvan (UDMR) şi
Comisia pentru sănătate şi
familie
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

interdicţia de a fuma şi
în spaţiile deschise.
8.

___

___

6. La articolul
3, după
1
alineatul (1 ) se introduce un
nou alineat, alineatul (12) cu
următorul cuprins:
„(12) În spaţiile prevăzute la
art.2
lit.n1) este interzisă
inclusiv utilizarea ţigaretei
electronice.”
Autor: dep.Cristian
(PNL) şi Comisia
sănătate şi familie

9.

Art. 3.

„(2) În spaţiile publice
închise, fumatul este permis
numai în camere special

4. La articolul 3, alineatul (2)
se abrogă.

Horia
pentru

7. La articolul 3, alineatul (2)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Fumatul este permis numai Pentru o exprimare
în camere special amenajate, corectă şi completă a
exclusiv în zona de tranzit a acestor situaţii.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

amenajate pentru fumat, cu
respectarea
următoarelor
condiţii obligatorii:

aeroporturilor internaţionale,
cu respectarea următoarelor
condiţii:

a)
să servească exclusiv
fumatului;

Nemodificat.

b)
să nu fie spaţiu de
tranzit sau de acces în spaţiul
public închis;

b) să nu fie spaţiu de trecere
sau de acces în spaţii publice
închise;

c)
să fie dotate cu
sisteme
de
ventilaţie
funcţionale care să asigure
eliminarea fumului de tutun;

c) să fie dotate cu sisteme de
ventilaţie funcţionale care să
asigure eliminarea fumului din
tutun, cu presiune negativă;

d)
să fie dotate cu
scrumiere şi extinctoare şi să
fie amenajate în conformitate
cu prevederile legale în
vigoare privind prevenirea şi
stingerea incendiilor;

d) să fie dotate cu scrumiere şi
extinctoare şi amenajate în
conformitate cu prevederile
legale în vigoare privind
prevenirea
şi
stingerea
incendiilor;

e)

e) să fie marcate la loc vizibil

să fie marcate, la loc

Motivare
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Nr.
crt.

Text iniţial

vizibil, cu unul dintre
următoarele indicatoare prin
care să se indice: «Cameră
pentru fumat», «încăpere în
care este permis fumatul»
sau «Loc pentru fumat»,
astfel încât orice persoană să
poată fi avizată asupra
faptului că numai în acel
spaţiu se poate fuma.”
10.

Art.3.

Persoanele
„(21)
responsabile din instituţiile
menţionate conform art. 2
lit. m) şi n) vor elabora şi
vor pune în aplicare
regulamente interne prin
care să delimiteze spaţiile
în incinta cărora este
permis fumatul de cele în

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

cu indicatoare: «Cameră pentru
fumat», «Loc pentru fumat».
Autor:
Dep.Horia
(PSD) şi Comisia
sănătate şi familie

Grama
pentru

5. La articolul 3, alineatul (2¹) 8. La articolul 3, alineatele Alineatele respective
va avea următorul cuprins:
(2¹) , (3), (4) şi (41) se abrogă. stabilesc condiţiile pe
care trebuie să le
spaţiile
„(2¹) Persoanele responsabile Autor: dep. Aurelia Cristea respecte
din instituţiile menţionate (PSD) şi Comisia pentru pentru fumat.
În
condiţiile
în
sănătate şi familie
conform art. 2 lit. m) şi n) vor
fumatul este interzis în
elabora şi vor pune în
toate spaţiile închise,
aplicare regulamente interne
aceste prevederi îşi
prin care este interzis fumatul
pierd
obiectul
reglementării.
în incinta instituţiei, prin
marcarea cu indicatoare:
Prevederile alineatului
"Fumatul
interzis"
sau
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

care este interzis fumatul,
prin marcarea ultimelor cu
indicatoare prin care să se
indice: «Fumatul interzis»
sau folosirea semnului
internaţional,
respectiv
ţigareta barată de o linie
transversală.

folosirea
semnului
internaţional,
respectiv
ţigareta barată de o linie
transversală.

6. La articolul 3, alineatul (3)
şi va avea următorul cuprins:
(3) Fumatul este permis
în
baruri,
discoteci,
restaurante şi alte spaţii
publice
cu
destinaţie
similară, numai în spaţii
special amenajate pentru
fumat,
cu
respectarea
următoarelor
condiţii
obligatorii:
a)
să reprezinte cel mult
50%
din
suprafaţa
spaţiului public închis

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

(2¹)
se
abrogă
deoarece
au
fost
incluse în articolul 5
întrucât ambele texte
reglementează aceeaşi
situaţie şi anume
responsabilitatea
aplicării legii de către
administratorii
spaţiilor
publice
închise.

(3) Fumatul este permis în
baruri, discoteci, restaurante
şi în alte unităţi cu destinaţie
similară, organizate exclusiv
pentru fumători, în care
accesul tinerilor cu vârsta sub
18 ani este interzis.”
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

destinat clienţilor;
b)
să fie delimitate de
restul spaţiului public
închis, astfel încât să se
asigure izolarea completă
de acesta;
c)
să nu fie spaţiu de
tranzit sau de acces în
spaţiul public închis;
d)
să fie dotate cu
sisteme
de
ventilaţie
funcţionale care să asigure
eliminarea fumului de
tutun;
e)
să fie dotate cu
scrumiere şi cu extinctoare
şi să fie amenajate în
conformitate
cu
prevederile
legale
în
vigoare privind prevenirea
şi stingerea incendiilor;
f)
să fie marcate la loc
vizibil cu unul dintre
următoarele indicatoare:
«Loc
pentru
fumat»,
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

«Spaţiu pentru fumat",
«încăpere în care este
permis fumatul».
7. La articolul 3, alineatele (4)
(4)
Prevederile alin.
(2) şi (3) nu se aplică şi (4¹) se abrogă.
spaţiilor publice închise al
căror proprietar, manager
sau
conducător
al
instituţiei
stabileşte
şi
afişează avertismentul: «în
această clădire
fumatul
este
complet
interzis»,
«în
această
instituţie fumatul este
complet
interzis»,
«în
această unitate fumatul
este complet interzis.»
(41) Prevederile alin. (3) nu
se
aplică
barurilor,
discotecilor, restaurantelor
şi altor spaţii publice cu
destinaţie similară, a căror
suprafaţă a întregului
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

spaţiu
public
închis
destinat clienţilor este mai
mică de 100m2, dacă
proprietarul
sau
managerul
acestora
stabileşte
şi
afişează
avertismentul: «în această
unitate
fumatul
este
permis».
11. Art. 3.

„(5) Se interzice vânzarea la
bucată a țigaretelor.”

___

9. La articolul 3, alineatul (5)
se modifică
şi va avea
următorul cuprins:
„(5) Se interzice vânzarea la Consumul de ţigări de
bucată a ţigaretelor, țigărilor foi şi cigarillos este
încurajat
de
de foi și cigarillos.”
comercializarea
la
Autor: dep. Aurelia Cristea şi bucată deoarece astfel
Comisia pentru sănătate şi se obţine reducerea
familie
preţului per bucată,
ceea ce favorizează
consumul
acestor
produse
care,
conţinând
cantităţi
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

crescute de nicotină,
gudron şi monoxid de
carbon,
facilitează
instalarea dependenţei
de nicotină şi apariţia
efectelor negative, în
special
în
rândul
tinerilor.
În plus, interdicţia
vânzării la bucată doar
a ţigaretelor este de
natură a crea condiţii
discriminative
de
comerţ.
12. ___

___

10. La articolul 3, după
alineatul (52) se introduce un
nou alineat, alineatul (53), cu
următorul cuprins:
„(53) În unităţile în care se
comercializează produse din
tutun, este interzisă afişarea
acestora
în
locurile
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

obligatorii de trecere.”
Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie
13. Art. 3

„(7¹)
Se
interzice
comercializarea produselor
din tutun în spitale şi unităţi
de învăţământ, cu excepţia
unităţilor de învăţământ
superior.”

8. La articolul 3, alineatul (7¹) 11. La articolul 3, alineatul
va avea următorul cuprins:
(7¹) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7¹)
Se
interzice
comercializarea produselor din
tutun în spitale şi unităţi de
învăţământ.”

Comercializarea
produselor din tutun în
interiorul
sau
în
apropierea unităţilor
sanitare
şi
de
învăţământ facilitează
persoanelor
Autor: dep. Aurelia Cristea şi accesul
Comisia pentru sănătate şi bolnave, respectiv al
minorilor şi al tinerilor
familie
la aceste produse.
Deoarece
fumatul
poate agrava bolile şi
afectează vindecarea/
recuperarea,
este
recomandat ca accesul
persoanelor bolnave la
„(7¹)
Se
interzice
comercializarea produselor din
tutun în unitățile sanitare şi
cele de învățământ, de stat și
private.”
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

aceste produse să fie
cât mai limitat. Astfel,
se
propune
interzicerea
comercializării
produselor din tutun în
interiorul
tuturor
instituţiilor
şi
unităţilor
medicale,
indiferent de tipul lor.
14. ___

9. La articolul 3, după Se elimină.
alineatul (7¹) se introduce un
nou alineat, alin.(7²), cu
următorul cuprins:
„(7²)
Se
interzice
comercializarea produselor din
tutun în unităţile economice
situate la o distanță mai mică
de 250 metri față de orice punct
de acces în spitale și în unități
de învățământ. Distanţa se va
măsura pe drumul rutier cel mai
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

scurt.”
___

15.
„Art.5. - Proprietarii sau
managerii care administrează
spaţiile publice în care este
interzis fumatul au obligaţia
de a afişa la loc vizibil
simboluri
care
interzic
fumatul.”

12. Articolul 5 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art.
5.
Persoanele
responsabile din instituţiile şi
unităţile care administrează
spaţiile menţionate la art. 2
lit. m), n), n1) şi n²) vor
elabora şi vor pune în
aplicare regulamente interne
pentru aplicarea art. 3, alin.
(1) şi (1¹),
inclusiv prin
prevederea
încălcării
ca
abatere disciplinară gravă şi
marcarea
spaţiilor
menţionate cu indicatoare
prin care să se indice
"Fumatul
interzis"
şi
folosirea
simbolului
internaţional,
respectiv
ţigareta barată de o linie
transversală.”

Pentru
o
bună
implementare a legii
este
necesară
responsabilizarea
personalului
care
administrează spaţiile
închise şi oferirea unei
pârghii legale pentru a
exercita un control
local, independent de
cel al instituţiilor
statului.
De asemenea, pentru
respectarea legii este
vitală informarea celor
care folosesc spaţiile
închise
menţionate
despre
existenţa
interdicţiei legale.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

Autor: dep. Aurelia Cristea şi
Comisia pentru sănătate şi
familie
16.

___

„Art.9. - Posturile de radio
şi de televiziune naţionale
pun
la
dispoziţie
Ministerului Educaţiei şi
Cercetării,
Naţionale,
Ministerului Sănătăţii şi
Familiei şi Ministerului
Tineretului şi Sportului un
spaţiu
de
emisie
de
minimum 30 de minute
săptămânal, din care 50% la
ore de maximă audienţă,
pentru difuzarea de materiale
promoţionale de prevenire şi
combatere a consumului

13. Articolul 9 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art.9. – În vederea difuzării
de materiale promoţionale de
prevenire şi combatere a
consumului produselor din
tutun, posturile de radio şi de
televiziune pun la dispoziţie un
spaţiu de emisie de minimum
30 de minute săptămânal,
pentru Ministerul Educaţiei şi
Cercetării
Ştiinţifice,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Tineretului şi Sportului şi
organizaţiilor
nonguvernamentale
independente de industria
tutunului şi care au ca
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Nr.
crt.

Text iniţial

produselor din tutun.”

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

obiectiv
al
activităţilor
reducerea consumului de
tutun, în condiţiile prevăzute
la alin.(1) al art.44 din Legea
nr.95/2006 privind reforma
în
domeniul
sănătăţii,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Autor: dep.Florin Buicu şi
Comisia pentru sănătate şi
familie
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Nr.
crt.

Text iniţial

17. Art. 10

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

10. La articolul 10, literele a) 14. La articolul 10, literele a)
și b) vor avea următorul și b) se modifică și vor avea
cuprins:
următorul cuprins:

„a)
nerespectarea
prevederilor art. 3 alin. (1) şi
(1¹) se sancţionează cu
amendă contravenţională de
la 100 lei la 500 lei;

„a) persoanele fizice care nu
respectă prevederile art. 3 alin.
(1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) şi
(7²) se sancționează cu amendă
contravențională de 300 lei.

„a) nerespectarea de către
persoanele
fizice
a
prevederilor art. 3 alin. (1) și
(1¹) se sancționează cu amendă
contravențională de la 100 lei
la 500 lei.

b) nerespectarea prevederilor
art. 3 alin. (2), (2¹), (3), (4¹),
(5), (5²), (6), (6¹) şi (7¹) şi ale
art.
4
alin.
(2)
se
sancţionează cu amendă
contravenţională de la 250
lei la 1.000 lei;”

b) persoanele juridice care nu
respectă prevederile art. 3, alin.
(1), (1¹), (5), (5²), (6), (6¹), (7¹)
şi (7²) și ale art. 4 alin. (2) se
sancționează
cu
amendă
contravențională de 5000 lei, la
prima
abatere,
şi
cu
suspendarea autorizaţiei de
funcţionare, la a doua abatere.”

b) nerespectarea de către
persoanele
juridice
a
prevederilor art. 3, alin. (1),
(1¹), (5), (5²), (6), (6¹), (7¹), (7²)
și ale art. 4 alin. (2) se
sancționează
cu
amendă
contravențională de 5.000 lei la
prima abatere, cu amendă
contravențională de 10.000
lei
și
cu
sancțiunea

Este
necesară
diferenţierea sancţiunii
aplicate
pentru
nerespectarea art. 3
alin.
(1) şi (1¹) în funcţie
de natura persoanei
care încalcă legea,
fizică sau juridică.
Alineatele (5), (5²),
(6¹), (7¹) şi (7²) ale
articolului 3 nu pot fi
încălcate de persoane
fizice deoarece acestea
nu au dreptul de a
comercializa produse
din tutun.
Sancţiunile trebuie să
fie cât mai aspre
pentru a descuraja
practica actuală prin
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

care
proprietarii
preferă să plătească
amenzi în detrimentul
respectării legii.
Suspendarea activităţii
trebuie făcută atât ca
măsură
provizorie,
până la remediere, cât
şi ca sancţiune.
Ordonanța nr. 2/2001
privind regimul juridic
al
contravenţiilor
Autor: dep. Aurelia Cristea prevede la art. 5 că
(PSD) şi Comisia pentru amenda
contravențională este
sănătate şi familie
o
sancțiune
contravenţională
principală,
iar
suspendarea activității
și închiderea unităţii
sunt
sancţiunile
contravenţionale
complementare, motiv
pentru
care
considerăm că la a 2-a

complementară
de
suspendare a activităţii până
la remedierea situaţiei care a
dus la suspendarea activităţii
la a doua abatere; săvârșirea
unei noi contravenții la
această lege se sancţionează
cu amendă contravențională
de 15.000 lei și cu sancțiunea
complementară de închidere
a unităţii.”

26

Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

abatere și următoarea
să
fie
aplicată
sancțiune
contravențională
principală însoțită de
sancțiune
contravențională
complementară.
18. ___

11. La articolul 10 se Se elimină.
introduce un nou alineat,
alin.(2),
cu
următorul
cuprins:
„(2) Sumele provenite din
amenzile
contravenţionale
prevăzute la lit.a) şi b) ale
alin.(1) se fac venit la bugetul
de stat şi se virează către
bugetul Ministerului Sănătăţii
pentru finanţarea programelor
naţionale de sănătate.”
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

___

19.

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

15. Articolul 11 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sancţiunile
prevăzute la art. 10 lit. a) se
aplică persoanelor fizice;
sancţiunile prevăzute la art.
10 lit. b) şi c) se aplică atât
persoanelor fizice, cât şi
persoanelor juridice, după
caz; sancţiunile prevăzute la
art. 10 lit. d) se aplică
persoanelor juridice.”

„Art. 11. - Sancțiunile Pentru corelarea cu
sancţiuni
prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) noile
se
aplică
persoanelor prevăzute la art. 10.
juridice.”

20. Art. 12
___
„(2)
Nerespectarea
prevederilor art. 3 alin. (2),
(2¹) şi (3) se sancţionează
cu suspendarea temporară
a activităţii, până la
remedierea situaţiei care a
dus
la
suspendarea
activităţii.”

fost
abrogate
16. La articolul 12, alineatul Au
articolele pentru care
(2) se abrogă.
erau
prevăzute
Autor: dep. Aurelia Cristea şi sancţiuni.
Comisia pentru sănătate şi
familie

Autor: dep. Aurelia Cristea şi
Comisia pentru sănătate şi
familie

28

Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

___

21.
„Art.141
–
Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către
persoanele împuternicite în
acest
sens
de
către
Ministerul Sănătăţii Publice
şi de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor.”

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

17. Articolul 141 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„Art.141.
Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către
persoane împuternicite în acest
sens de către Ministerul
Sănătăţii
şi
Autoritatea
Naţională pentru Protecţia
Consumatorului, cu excepţia
prevederilor lit.a), b) şi c) ale
art.10, unde constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către
reprezentanţi ai poliţiei locale
sau ai Ministerului Afacerilor
Interne.”

Pentru indicarea cu
precizie a organelor
care constată abaterile
de la prezenta lege.

Autor: dep.Florin Buicu (PSD),
dep.Cristian Horia (PNL) şi
Comisia pentru sănătate şi
familie
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Nr.
crt.

22. ___

Text iniţial

Text Senat

___

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

Art. II. Prezenta lege intră în
vigoare în termen de 45 de
zile de la data publicării în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I.

Este necesar pentru a
preciza
momentul
intrării în vigoare a
acestor modificări ale
legii.

Autor: dep.Aurelia Cristea
(PSD) şi Comisia pentru
sănătate şi familie

23. ___

___

respectarea
Art.III. Legea nr. 349/2002 Pentru
pentru
prevenirea
şi normelor de tehnică
combaterea
efectelor legislativă.
consumului produselor din
tutun, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 435 din 21 iunie 2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu
modificările şi completările
aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

Amendamente
propuse/autorul
amendamentului

Motivare

dându-se textelor o nouă
numerotare.
Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie

31

Anexa
II. AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Camera
Deputaţilor

Articolul 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

1.
Art. 1. - Prezenta lege stabileşte
unele măsuri privind prevenirea
şi
combaterea
consumului
produselor din tutun, prin
restrângerea fumatului în spaţii
publice
închise,
prin
inscripţionarea pachetelor cu
produse
din
tutun,
prin
desfăşurarea de campanii de
informare
şi
educare
a
populaţiei,
informarea
consumatorilor cu privire la
produsele din tutun pe care
urmează să le achiziţioneze, prin
indicarea în produsele finale a
conţinutului de gudron, nicotină

„Art. 1. – Prezenta lege
stabilește unele măsuri privind
prevenirea
și
combaterea
consumului produselor din tutun,
prin interzicerea completă a
fumatului în spaţiile de joacă
pentru copii şi restrângerea
fumatului în spaţii publice
închise,
prin inscripționarea
pachetelor cu produse din tutun,
prin desfășurarea de campanii de
informare și educare
a
populației,
informarea
consumatorilor cu privire la
produsele din tutun pe care
urmează să le achiziționeze, prin

Camera
Decizională

a) Pentru o exprimare completă şi
corectă.
b) Pentru o exprimare mai clară a
normei şi pentru folosirea unitară
a termenilor şi noţiunilor.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendament propus/autor
amendament

şi monoxid de carbon, precum şi
unele măsuri privind utilizarea
ingredientelor pentru produsele
din tutun, având ca scop
protejarea sănătăţii persoanelor
fumătoare şi nefumătoare de
efectele
dăunătoare
ale
fumatului, prevenirea răspândirii
fumatului în rândul minorilor şi
asigurarea unui nivel adecvat al
calităţii vieţii populaţiei din
România.

indicarea în produsele finale a
conținutului de gudron, nicotină
și monoxid de carbon, prin unele
măsuri
privind
utilizarea
ingredientelor pentru produsele
din tutun, având drept scop
protejarea persoanelor fumătoare
și nefumătoare de efectele
dăunătoare
ale
fumatului,
prevenirea răspândirii fumatului
în rândul minorilor, protecţia
tinerilor şi dezvoltarea lor
într-un mediu sănătos și
asigurarea unui nivel adecvat al
calității vieții populației din
România.”

(Text Legea nr.349/2002)

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Camera
Decizională

Autor : dep.Horia Grama (PSD)
2.

Art. 2

La articolul 2, literele m) și n)
se modifică și vor avea
următorul cuprins:

Camera
Deputaţilor

m) spații publice închise se „m) spaţiu public se înţelege a) Pentru completarea definiţiei şi
înțelege toate spațiile din orice spaţiu accesibil publicului precizarea excepţiilor.
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Nr.
crt.

Text iniţial

instituțiile publice centrale și
locale, instituții sau unități
economice,
de
alimentație
publică, de turism, comerciale,
de învățământ, medico-sanitare,
culturale, de educație, sportive,
toate mijloacele de transport în
comun, autogări, gări și
aeroporturi, de stat și private,
spațiile închise de la locul de
muncă sau alte spații prevăzute
de lege, cu excepția spațiilor
delimitate și special amenajate
pentru fumat din incinta
acestora.
n) spații închise de la locul de
muncă se înțelege toate spațiile
din
imobilele
construcții,
precum
halele
industriale,
spațiile de depozitare, sălile de
ședință, sălile de consiliu,
holurile, coridoarele, toaletele,
lifturile, birourile și camerele.

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Camera
Decizională

sau destinat utilizării colective, b) S-a hotărât interzicerea totală a
indiferent
de
forma
de fumatului în spaţiile publice
proprietate ori de dreptul de închise, fără excepţie.
acces cu excepţia spaţiilor
delimitate şi special amenajate
pentru fumat din incinta
acestora;

n) spaţiu de la locul de muncă se
înţelege orice spaţiu utilizat în
timpul orelor de muncă, inclusiv
ambulanţa şi taxiul, după cum
sunt
stabilite
de
către
angajator.”

a) Pentru completarea definiţiei şi
precizarea excepţiilor.
b) Pentru o exprimare completă şi
corectă a normei, fără nici o
excepţie.

Autor :dep.Horia Grama (PSD)
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Nr.
crt.

3.

Text iniţial

(Text Senat)
Art.2.

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Camera
Decizională

Camera
Deputaţilor

La articolul 2, după litera n) se
introduc trei noi litere,
lit.n1) – n3), cu următorul
cuprins:

n1) spaţiu închis se înţelege orice Nemodificat.
spaţiu ce are un acoperiş, tavan
ori plafon şi este delimitat de cel
puţin un perete, indiferent de
natura acestora şi de caracterul
permanent sau temporar;
n2) mijloc de transport în comun Nemodificat.
se înţelege orice vehicul utilizat
pentru transportul contra cost al
persoanelor;
n3) loc de joacă pentru copii se
înţelege orice spaţiu public
destinat utilizării de către copii,
închis sau în aer liber “

n3) spaţiu de joacă pentru copii
se înţelege orice spaţiu public
închis sau deschis, destinat
utilizării de către copii, în scop
recreativ sau pentru activităţi
sportive;”

a) Pentru o exprimare corectă şi
completă a definiţiei.
b) Completarea din finalul textului
nu este necesară.
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Nr.
crt.

Text iniţial

(Text Senat)

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Autor :Dep.Horia Grama (PSD)
Camera
Deputaţilor

La articolul 3, alineatul (1),
(11), (5) şi (71) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

4.

Art. 3. - (1) Se interzice fumatul
în toate spațiile publice închise,
spațiile închise de la locul de
muncă,
mijloacele
de
transport în comun, locurile
de joacă pentru copii, cu
excepția
celulelor
pentru
deținuți din penitenciarele de
maximă siguranță.

Camera
Decizională

„Art. 3. - (1) Se interzice
fumatul
în
toate
spațiile
prevăzute la art.2 a prezentei
legi, cu excepția celulelor pentru
deținuți din penitenciarele de
maximă siguranță.

a) Pentru o exprimare mai clară şi
concisă.
b) Pentru o exprimare completă şi
corectă.

1
(1¹) Se interzice complet (1 ) Se interzice complet fumatul
fumatul în unitățile sanitare, de în spaţiile cu destinaţie de
furnizare de servicii medicale
stat și private.
şi servicii de educaţie de toate
nivelurile, de stat și private.
(Text Legea nr.349/2002)

a) Pentru enunţarea completă a
locurilor în care fumatul este
interzis.
b) Pentru folosirea terminologiei
consacrate.

(Text Senat)
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Camera
Decizională

a) Pentru o exprimare completă.
(5) Se interzice vânzarea la „(5) Se interzice vânzarea la b) Pentru folosirea terminologiei
bucată a ţigărilor şi ţigaretelor. consacrate din directivele UE.
bucată a țigaretelor.
(Text Legea nr.349/2002)
a) Pentru o exprimare completă.
(7¹) Se interzice comercializarea (7¹) Se interzice comercializarea b) Nu mai are obiect.
produselor din tutun în spitale şi produselor din tutun în spaţiile
destinate furnizării serviciilor
unităţi de învăţământ.
medicale şi de educaţie, publice
sau private.”
(Text Senat)
Autor : dep.Horia Grama (PSD)
5.

Art. 10

La articolul 10, literele a) și b)
se modifică și vor avea
următorul cuprins:

„a) persoanele fizice care nu
respectă prevederile art. 3 alin.
(1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) şi
(7²) se sancționează cu amendă

„a) nerespectarea prevederilor
art. 3 alin. (1) de către persoanele
fizice se sancționează cu amendă
contravențională de 1000 lei;

Camera
Deputaţilor
a) Pentru o exprimare corectă şi
completă a acestor sancţiuni.
b) Sancţiunile propuse trebuie să
fie graduale şi în concordanţă cu
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Text iniţial

contravențională de 300 lei.
b) persoanele juridice care nu
respectă prevederile art. 3, alin.
(1), (1¹), (5), (5²), (6), (6¹), (7¹)
şi (7²) și ale art. 4 alin. (2) se
sancționează
cu
amendă
contravențională de 5000 lei, la
prima abatere, şi cu suspendarea
autorizaţiei de funcţionare, la a
doua abatere.
(Text Senat)

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

posibilităţile
b) nerespectarea prevederilor sancţionate.
art. 3 de către persoanele
juridice se sancționează cu
amendă contravențională de
10.000 lei la prima abatere,
20.000 lei la a doua abatere şi
suspendarea activităţii până la
remedierea
situaţiei.
Săvârșirea
unei
noi
contravenții la această lege se
sancţionează
cu
amendă
contravențională de 50.000 lei
și sancțiunea complementară
de închidere a unităţii.”

Camera
Decizională

persoanei

Autor: dep.Florin Buicu (PSD)
Articolul 141 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

6.
Art.141
–
Constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor se fac de către
persoanele împuternicite în acest

„Art.141.
Constatarea
abaterilor de la prezenta lege
se face de către personalul
direcţiilor de sănătate publică,

Camera
Deputaţilor
a) Pentru indicarea cu precizie a
organelor care constată abaterile
de la prezenta lege.
b) Pentru o exprimare completă şi
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7.

Text iniţial

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

sens de către Ministerul
Sănătăţii Publice şi de către
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor.

personalul Autorităţii Naţionale corectă a normei.
pentru Protecţia Consumatorilor
şi personalul Ministerului
Afacerilor Interne.”

(Text Legea nr.349/2002)

Autor :dep.Horia Grama (PSD)

___

După
articolul 142 se
introduce un nou articol,
art.143, cu următorul cuprins:
„(143) Restaurantele, barurile,
discotecile, spaţiile de recreere
şi altele asemenea în care se
fumează, vor achita o taxă
suplimentară de 20.000 lei/an,
care va fi utilizată astfel:
jumătate din suma încasată
anual
va
suplimenta
programul
Ministerului
Sănătăţii de reducere a
efectelor fumatului şi jumătate
din sumă pentru proiecte
derulate
de
Ministerul

Camera
Decizională

Camera
Deputaţilor
a) Pentru asigurarea unor fonduri
suplimentare
în
bugetul
Ministerului Sănătăţii.
b) Norma propusă nu mai are
obiect după modificarea şi
completarea noului Cod fiscal.
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Text iniţial

Amendament propus/autor
amendament

Motivare
a) argumente pentru susţinere
b) argumente pentru respingere

Camera
Decizională

Art. II. Prezenta lege intră în a) Este necesar pentru a preciza
vigoare la data de 1 ianuarie momentul intrării în vigoare a
acestor modificări ale legii.
2016.
b) S-a hotărât ca intrarea în
Autori: dep.Horia Grama şi vigoare a legii să fie condiţionată
de
publicarea
acesteia
în
dep.Florin Buicu (PSD)
Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Camera
Deputaţilor

Sănătăţii pentru programele şi
campaniile de informare ale
populaţiei.”
Autor: dep.Florin Buicu (PSD)
8.

___
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