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                            Nr. 4c-2/392 
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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, 
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de 

modificare a Legii nr.349/2002 
 
             În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 
privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea 
produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002, 
trimis cu adresa nr. PLx-272 din 15 iunie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din  28 
iunie 2016. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea 

de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu 
amendamente admise prezentate în anexă. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
                                                                                                                                             

 
Consilier parlamentar 
  Florentina Rădoi

florentina.radoi
Original



 2 

ANEXA nr. 1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

1.  Art. 2, lit. i) „produse din tutun pentru fumat” 
înseamnă produse din tutun altele decât 
produsele din tutun care nu ard; 

1. Art. 2, lit. i) produse din tutun pentru fumat” 
înseamnă produse din tutun altele decât 
produsele din tutun care nu arde; 

Asa cum reiese si din avizul Consiliului legislativ, 
verbul “nu ard” trebuie inlocuit prin verbul “nu 
arde”. Este vorba despre tutunul care nu arde. 

2.  Art. 2, lit. t) „emisii” înseamnă substanțe care 
sunt eliberate atunci când un produs din tutun sau 
un produs conex este utilizat potrivit destinației 
sale, cum ar fi substanțele care se găsesc în fum 
sau substanțele eliberate în timpul procesului de 
utilizare a produselor din tutun care nu ard; 

2. Art. 2, litera t) "emisii” înseamnă substanțe 
care sunt eliberate atunci când un produs din 
tutun sau un produs conex este utilizat potrivit 
destinației sale, cum ar fi substanțele care se 
găsesc în fum sau substanțele eliberate în timpul 
procesului de utilizare a produselor din tutun 
care nu arde; 

Verbul “nu ard” trebuie inlocuit prin verbul “nu 
arde”. Este vorba despre tutunul care nu arde. 

3.  Art. 12 - Etichetarea produselor din tutun care nu 
ard 
 

3. Art. 12 - Etichetarea produselor din tutun care 
nu arde 

Verbul “nu ard” trebuie inlocuit prin verbul “nu 
arde”. Este vorba despre tutunul care nu arde. 

4.  Art.19. -  (2) Notificarea noilor produse din tutun, 
prevăzută la alin.1 se transmite în format electroni 
c cu cel puțin 6 luni înainte de data preconizată 
pentru introducerea pe piață. 

 4. Art.19 - (2)Notificarea noilor produse din 
tutun, prevăzută la alin.1 se transmite în format 
electroniccu cel puțin 6 luni înainte de data 
preconizată pentru introducerea pe piață, iar 
pentru produsele deja introduse pe piață după 
data de 20 mai 2014 și până la intrarea în 
vigoare a prezentei legi se vor notifica în 
termen de 6 luni de la data intrării 
 

Trebuie luată în considerare situația produselor 
noi din tutun deja existente pe piață la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. Completarea tine 
seamă de prevederile similare care au ca obiect 
notificarea țigaretelor electronice, din cadrul 
aceleiași legi. 

5.  Art.20 alin. 12,  lit. e) - pe panouri publicitare, pe 
copertine sau orice alte structuri de afișaj, 
indiferent de locul amplasării acestora ori de 
taxele datorate. 

5. Art.20 alin. 12,  lit. e) - pe panouri publicitare, 
pe copertine sau orice alte structuri de afișaj, 
indifferent de locul amplasării acestora ori de 
taxele datorate, cu excepția celor situate în 

Corelarea prevederilor privitoare la țigaretele 
electronice și flacoanele de reumplere cu cele 
privitoare la țigarete. 
Litera e) revine la forma din Legea 457/2004. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

 spațiile de vânzare a produselor respective din 
incinta unităților economice și a spațiilor 
special amenajate pentru fumat”. 
 
 

 
 
Textul actual instituie un regim mai restrictiv 
pentru țigaretele electronice și flacoanele de 
reumplere decât pentru produsele din tutun 
destinate fumatului, prin interzicerea totală a 
publicității, inclusive la punctul de vânzare. Însăși 
Nota de Fundamentare a actualului Proiect de 
Lege cât și Tabelul de Concordanță fac o referire 
clară la interția de a armoniza reglementările 
privind publicitatea la țigaretele electronice și a 
flacoanelor de reumplere cu cele privind 
produsele din tutun pentru fumat după cum 
urmează: “s-au introdus lit.d) și e) pentru a fi în 
concordanță cu interdicțiile publicității pentru 
produsele din tutun prevăzute în Legea 
457/2004”. 

6.  Art.20, alin.  (21) În cazul țigaretelor electronice 
și al flacoanelor de reumplere care satisfac 
cerințele prezentului articol, dacă Ministrul 
Sănătății stabilește sau are motive intemeiate de a 
crede că țigarete electronice specifice sau 
flacoane de reumplere sau un tip de țigarete 
electronice sau de flacoane de reumplere ar putea 
prezenta un risc grav pentru sănătatea umană, 
autoritatea respectivă poate lua măsuri provizorii 
corespunzătoare. Respectivele măsuri sunt 
comunicate fără întârziere Comisiei Europene  și 
autoritățile competente din celelalte state membre 
fiind însoțite de toate datele justificative. 

6. Art.20, alin. (21) -  În cazul țigaretelor 
electronice și al flacoanelor de reumplere care 
satisfac cerințele prezentului articol, dacă 
Ministrul Sănătății stabilește sau are motive 
intemeiate de a crede că țigarete electronice 
specifice sau flacoane de reumplere sau un tip de 
țigarete electronice sau de flacoane de reumplere 
ar putea prezenta un risc grav pentru sănătatea 
umană, autoritatea respectivă poate lua măsuri 
provizorii corespunzătoare. Respectivele măsuri 
sunt notificate Comisiei Europene și autorităților 
competente din celelalte state membre, fiind 
însoțite de toate datele justificative, după 60 de 
zile de la notificarea de confoRmare către 
producătorii sau importatorii de astfel de 
produse, în cazul în care aceștia nu au 
remediat situația notificată.” 

Acordarea unui termen de  două luni pentru 
aducerea la conformitate a produselor în 
legătură cu care Ministerul Sănătății stabilește sau 
are motive întemeiate să creadă că ar putea 
prezenta un risc grav pentru sănătatea umană.  
 
 
Trebuie respectat principiul proporționalității 
între fapta constatată și măsura legală corelată 
acesteia, precum și rolul autorităților române de 
îndrumare și control a agenților economici. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

 
 

7.  Art. 24 -  (1) Cu excepţia prevederilor alin. (2), 
nu poate fi interzisă sau restricționată din 
considerente referitoare la aspectele reglementate 
de nr. 2014/40/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre în cee ace 
privește fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun și a produselor conexe și de 
aborgare a Directivei 2001/37/CE, introducerea 
pe piață a produselor din tutun sau produselor 
conexe care sunt conforme cu aceasta. 
 
(2) Ministerul Sănătăţii poate adopta, prin ordin al 
ministrului sănătății, publicat în Monitorul 
Oficial, reglementări, aplicabile tuturor 
produselor din tutun sau produselor conexe care 
se introduc pe piaţa din România, referitoare la 
standardizarea ambalajelor produselor din tutun, 
acolo unde acest lucru se justifică din motive 
legate de sănătatea publică, la interzicerea 
anumitor categorii de   produse din tutun sau 
produse conexe în România, cu condiția ca 
interzicerea să fie justificată de necesitatea 
protecției publice, ținând seama de nivelul înalt 
de protecție a sănătății umane atins prin prezenta 
lege. Aceste reglementări trebuie să fie 
proporţionale şi nu pot constitui mijloace de 
discriminare arbitrară sau o restricţionare mascată 
a comerţului dintre statele membre.  
 
(3) Reglementările prevăzute la alin. (2), se 
notifică Comisiei Europene anterior adoptării, 

7. Art. 24 - Se elimină 
 

Această dispoziție are caracter facultativ sau de 
recomandare și nu necesită transpunere. Temeiul 
juridic al liberei circulatii a mărfurilor este 
conferit de articolele 26 și 28-37 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
Articolele Directivei referitoare la posibilitatea de 
a introduce restricții suplimentare necesită 
legislație separată deoarece este vorba de o 
schimbare majoră a condițiilor de fabricare, 
prezentare și vânzare a produselor din tutun și a 
produselor conexe. Aceste dispoziții trebuie să fie 
necesare, proporționale și justificate de 
necesitatea de a proteja sănătatea publică. 
Astfel de măsuri extreme pot fi adoptate doar prin 
lege, în baza unor studii temeinice, cu analize de 
impact, informarea consumatorilor și consultarea 
tuturor factorilor implicați. Simpla interzicere a 
produsului sau categoriei de produs sau adoptare 
de măsuri de standardizare a ambalajelor 
produselor din tutun, fără studii și analize 
temeinice, fără consultare publică și campanie de 
informare, poate fi anulată de prezența produselor 
de contrabandă care substituie produsul sau 
pachetele. 
Un proces legislativ obișnuit permite la nevoie 
modificarea legii in vigoare, însă tot printr-o lege. 
Standardizarea pachetelor sau interzicerea unor 
categorii de produse sunt măsuri extreme, pentru 
care sunt întotdeauna necesare discuții între 
ministere și decizii la nivelul Guvernului și cu 
aprobarea Parlamentului. Standardizarea implică 
atingeri grave aduse drepturilor de proprietate 
intelectuală ale titularilor de marci, afectarea 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

prin Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, împreună cu 
motivele pentru introducerea lor.  
(4) Măsurile de interzicere prevăzute la alin. (2) 
se notifică Comisiei Europene de către Ministerul 
Sănătăţii, împreună cu motivele pentru 
introducerea lor.  
(6) În funcţie de decizia Comisiei Europene, 
Ministerul Sănătăţii aplică măsurile 
corespunzătoare, prin ordin al ministrului 
sănătăţii care intră în vigoare în termen de 12 luni 
de la publicarea în Monitorul Oficial al României. 
(7) În absenţa unei decizii a Comisiei Europene în 
termen de 6 luni de la primirea notificării de către 
Comisia Europeană, măsurile de interzicere 
prevăzute la alin. (2) sunt considerate aprobate și 
intră în vigoare în termen de 12 luni de la 
expirarea termenului de mai sus. 

drastică a concurentei și a libertatii economice, 
aspecte care nu pot fi lăsate pentru reglementare 
prin acte normative care nu au putere de lege. 
 

8.  Art.27 Intrarea în vigoare 
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 20 
mai 2016, cu excepția art.7 alin (20), art.10 
alin.(4), art.15 alin.(16) și art.16 alin.(5). 
 
 
 
 (2) Până la data de 20 mai 2017, este permisă 
introducerea pe piață a următoarelor produse care 
nu sunt în conformitate cu prezenta lege: 
 
a) produsele din tutun fabricate sau puse în liberă 
circulație și etichetate în conformitate cu Legea 
349/2002 pentru prevenirea și combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, cu 
modificările și completările ulterioare, înainte de 
20 mai 2016;  

8. Art.27 Intrarea în vigoare 
 (1)  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 
90 de zile de la data publicării acesteia în 
Monitorul Oficial al României, cu excepția art.7 
alin.(20), art.10 alin.(4), art.15 alin. (16) și art.23 
alin.(6). 
 
(2) nemodificat 
 
 
a) produsele din tutun fabricate sau puse în liberă 
circulație și etichetate în conformitate cu Legea 
nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, cu 
modificările și completările ulterioare, înainte de 
data intrării în vigoare a prezentei legi;  
 

Modificarea termenelor de intrare în vigoare ale 
prezentei legi (data de 20 mai fiind deja depășită) 
și acordarea unei perioade rezonabile pentru 
conformarea producției la noile cerințe. 
Schimbările preconizate de legea de transpunere a 
Directivei Tutunului 40/2014/UE nu pot fi făcute 
instantaneu cu intrarea în vigoare a acesteia. 
Trebuie asigurată continuitatea producției, 
precum și eficientizarea stocurilor de materii 
prime și material, fără a afecta în niciun fel 
obiectivul de protejare a sănătății publice, 
consumatorul fiind în continuare protejat de data 
de “piață curată” din 20 mai 2017. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

 
 
 
b)țigaretele electornice sau flacoanele de 
reumplere fabricate sau puse în liberă circulație 
înainte de 20 noiembrie 2016;  
 
c) produsele din plante pentru fumat, fabricate sau 
puse în liberă circulație înainte de 20 mai 2016. 
 

 
 
 
b) nemodificat 
 
 
c) produsele din plante pentru fumat, fabricate sau 
puse în liberă circulație înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 

9.  Art. I, pct. 4. La articolul 2, literele e) și f) vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
e) fumat se înțelege inhalarea substanțelor care 
sunt eliberate atunci când un produs din tutun este 
utilizat potrivit destinației sale. 
 
(...) 

9. Art. I, pct. 4. La articolul 2, literele e) și f) vor 
avea următorul cuprins 
 
 
 
e) Se elimină 
 

Menținerea definiției fumatului din Legea 
349/2002, art.2, pct.e): 
“inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma 
arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, 
cigarillos și pipe.” 
 
Definiția nou propusă a fumatului din prezenta 
lege depășește cadrul de reglementare al 
Directivei tutunului 40/2014/UE și creează 
confuzie, dat fiind faptul că clasificarea 
produselor din tutun prevăzută în actul normativ 
de față se bazează pe existența diferențierii între 
produsele din tutun pentru fumat și celelalte. 
Însuși cadrul Legii 15/2016 care reglementează 
fumatul în spațiile publice se bazează pe definirea 
fumatului din cadrul Legii 349/2002. 
 
 
 

10.  Art. I, pct. 8. La articolul 2 literele m) şi n) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
m) spaţiu public închise se înţelege orice spaţiu 
accesibil publicului sau destinat utilizării 
colective, indiferent de forma de proprietate ori 

10. La articolul 2 literele m) şi n) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu 
accesibil publicului sau destinat utilizării 
colective, indiferent de forma de proprietate ori de 

Această modificare adoptată de Senat conduce la 
permisiunea de a fuma în spaţii încadrate de 2 sau 
3 pereţi, situaţii în care fumul de tutun nu se poate 
evacua corespunzător, motiv pentru care 
substanţele toxice din fumul de tutun se 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon 
sau tavan şi care este încadrat de pereţi de jur 
împrejur, indiferent de natura acestora sau de 
caracterul temporar sau permanent, cu excepţia 
spaţiilor cu destinaţie locativă. 
 
n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege 
orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan 
şi care este încadrat de pereţi de jur împrejur, 
indiferent de natura acestora sau de caracterul 
temporar sau permanent, aflat într-un loc de 
muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările 
ulterioare.” 

dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau 
tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi 
întregi, indiferent de natura acestora sau de 
caracterul temporar sau permanent; 
 
 
n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege 
orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan 
şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi 
întregi, indiferent de natura acestora sau de 
caracterul temporar sau permanent, aflat într-un 
loc de muncă, astfel cum este definit în Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările ulterioare. 
 
Autor: dep. Aurelia Cristea, PSD 
 
 

acumulează şi afectează sănătatea cetăţenilor care 
stau în spaţiile respective. Astfel, modificarea 
adoptată de Senat conduce la creşterea riscului de 
îmbolnăvire a persoanelor care stau în spații 
închise (angajați, clienți, indiferent dacă au sau nu 
comportamentul de a fuma) ca urmare a creşterii 
expunerii la substanţe toxice, ceea ce înseamnă o 
reducere a gradului de protecție a sănătății 
asigurată de forma actuală a legii.  
Se încalcă astfel dreptul constituțional al 
cetăţenilor la ocrotirea sănătății [art. 34 alin (1) 
din Constituția României]. 
Prin renunţarea la o măsură care proteja 
corespunzător sănătatea cetăţenilor şi angajaţilor, 
statul încalcă obligația constituțională [art. 34 
alin. (2) din Constituția României] de asigurare a 
igienei şi a sănătăţii publice. 
Definiţiile spaţiului public închis şi ale spaţiului 
închis de la locul de muncă în vigoare în prezent 
şi care sunt modificate prin proiectul de lege 
adoptat de Senat sunt conforme cu prevederile 
Convenției Cadru pentru Controlul Tutunului și 
ale Ghidului de implementare a articolului 8 al  
acestei Convenții, tratat internaţional ratificat de 
România. Modificarea lor reprezintă o încălcare a 
acestui tratat.  
Prin Decizia nr. 29/ 27 ianuarie 2016, Curtea 
Constituţională a recunoscut faptul că forma 
actuală a definiţiilor prevăzute la lit. m) şi n) ale 
art. 2 nu se referă şi la locuinţe, pentru că acestea 
nu sunt spaţii publice nici prin natura lor, nici prin 
destinaţie. Prin urmare, introducerea exceptării 
spaţiilor cu destinaţie locativă nu se justifică. 
 
Se propune completarea definiției cu termenul 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

”întreg” pentru a sublinia faptul că spațiile care 
sunt delimitate de un perete incomplet (jardinieră, 
etc) nu repreyintă spații închise. 

11.  Art. I, pct. 10. La articolul 3, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 3 – (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile 
publice închise, spaţiile de la locul de muncă, 
mijloacele de transport în comun, locurile de 
joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac 
excepţie celulele pentru deţinuţi din 
penitenciarele de maximă siguranţă şi spaţiile 
special  amenajate destinate exclusiv 
pacienţilor din spitalele de psihiatrie” 

11. Art. I, pct. 10. La articolul 3, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins 
 
Art. 3 - (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile 
publice închise, spaţiile de la locul de muncă, 
mijloacele de transport în comun, locurile de 
joacă pentru copii, precum şi în autovehiculele 
în care se află minori sau femei însărcinate. De 
la prezentele prevederi fac excepţie celulele 
pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă 
siguranţă. 
Autor: deputat Aurelia Cristea, PSD 

Este necesar acest amendament pentru asigurarea 
dreptului prevăzut în Art. 49 din Constituţie: “(1) 
Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de 
protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor 
lor”.  
Având în vedere expunerea crescută la substanţele 
toxice din fumul de tutun în condiţiile restrictive 
din punct de vedere al ventilaţiei specifice 
autovehiculelor, şi imposibilitatea minorului şi a 
fătului de a se apăra în faţa acestei agresiuni, este 
datoria morală şi legală a adulţilor de a-i proteja. 
Prin permisiunea de a fuma în spital, în spaţii 
special amenajate, persoanelor cu boli psihice li 
se încalcă dreptul la sănătate şi la tratament 
medical adecvat, având în vedere agravarea 
bolilor, inclusiv psihice, pe care le incumbă 
consumul de tutun. Actuala formă a legii 349/ 
2002 oferă posibilitatea de a fuma acelor pacienţi 
internaţi în spitale, inclusiv în spitale de 
psihiatrie, care doresc totuşi să consume tutun, în 
ciuda recomandărilor medicale, dar în condiţii 
stricte, care descurajează consumul şi care nu îi 
afectează pe ceilalţi pacienţi: în afara unităţii 
medicale. 

12.  ---------- 12. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin. (12)  cu următorul cuprins: 
“ (12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) şi n2) 
precum şi în spaţiile publice închise din 
unităţile economice care desfășoară exclusiv 
activități de servire a mâncării (cod CAEN 
5610) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei 
electronice. 

Este necesar acest amendament pentru asigurarea 
dreptului prevăzut în Art. 49 din Constituţie: “(1) 
Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de 
protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor 
lor”.  
Prin limitarea utilizării ţigării electronice în spaţii 
în care au acces copiii, se urmăreşte diminuarea 
expunerii copiilor la situaţii în care este prezent 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

Autor: deputat Aurelia Cristea, PSD comportamentul de  a fuma. 
13.  Art. I, pct. 11. La articolul 3, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
 
„(21) Fumatul este permis în spaţii separate, 
complet izolate şi inscripţionate special pentru 
această destinaţie, precum şi pe terase 
exterioare amenajate în acest scop” 

13. Art. I, pct. 11. La articolul 3, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
 
„(21) Fumatul este permis în unităţile sanitare 
în care sunt internaţi pacienţi cu afecţiuni 
psihice, în baza unei hotărâri emisă de o 
instanţă de judecată. În aceste unităţi este 
permis fumatul doar pentru pacienții internați 
în baza hotărârii judecătorești și doar în spații 
special amenajate în exteriorul clădirilor cu 
respectarea următoarelor condiţii: 
a) să servească exclusiv fumatului; 
b) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi 

amenajate în conformitate cu prevederile 
legale în   vigoare privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor; 

c) să fie marcate la loc vizibil cu indicatorul: 
«Loc pentru fumat».” 
 
Autor: deputat Aurelia Cristea, PSD 

Amendamentul adoptat de Senat elimină, în fapt, 
orice restricție privind fumatul în spațiile publice 
închise deoarece orice cameră poate fi considerată 
un spaţiu separat şi complet izolat (având pereţi 
de jur împrejur, este separată şi izolată de restul 
spaţiului) şi poate fi inscripţionată special pentru 
fumat.   
Prevederea este o încălcare totală și flagrantă a 
dreptului la sănătate și a dreptului la un loc de 
muncă sănătos, având în vedere faptul că se 
permite fumatul în orice cameră de la locul de 
muncă.    
Aprobarea acestui amendament ar însemna o 
întoarcere la situaţia din perioada comunistă când 
nu exista nicio restricţie privind fumatul în 
interior. O astfel de situaţie nu se întâlneşte nici în 
ţările cu minime preocupări de combatere a 
fumatului, ţări în care fumatul este, totuşi, interzis 
în anumite locaţii.  
Mai mult, se crează premizele discriminării în 
relație cu dreptul la sănătate și dreptul la 
condiţii de muncă echitabile deoarece persoane 
aflate în situaţii comparabile sunt tratate în mod 
diferit.  
În plus, în prezent fumatul este permis pe terasele 
exterioare, deschise, motiv pentru care 
introducerea permisiunii de a fuma pe terase 
exterioare amenajate în acest scop este inutilă. 
 
Pe de altă parte, este necesară introducerea unei 
noi excepții din punct de vedere al instituțiilor și 
condițiilor în care se poate fuma, cu respectarea 
dreptului la sănătate al celor care nu au optat 
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crt. 

Text Senat Text propus de Comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

pentru comportamentul de a fuma.  
Prin analogie cu celelalte situații în care 
interzicerea fumatului echivalează cu 
imposibilitatea exercitării dreptului de a consuma 
un produs comercializat legal (situația cetățenilor 
aflați în zona de tranzit a aeroporturilor 
internaţionale care nu pot părăsi incinta, sau 
situația deţinuţilor din penitenciarele de maximă 
siguranţă care nu pot părăsi celula), este necesar a 
fi exceptate de la interdicţia de a se fuma şi 
unităţile sanitare în care sunt internaţi 
nonvoluntar (pe baza unei hotărâri judecătoreşti) 
pacienţi cu boli psihice, însă doar pentru aceşti 
pacienţi şi doar în condiţii care să asigure 
protecţia celorlalţi pacienţi şi a personalului şi 
care să nu faciliteze fumatul:  doar în spaţii din 
afara clădirilor şi doar dacă locul pentru fumat 
respectă regulile de prevenire şi stingere a 
incendiilor.  
Aceşti pacienţi nu au voie să părăsească spitalul 
decât în baza unei hotărâri judecătoreşti, motiv 
pentru care ei nu au opţiunea de a fuma înafara 
unităţii medicale în care sunt internaţi, aşa cum au 
alţi pacienţi. Prin urmare, pentru ei interdicţia de 
a fuma în spital echivalează cu interdicţia totală 
de a consuma un produs comercializat legal, care 
nu poate fi impusă, chiar dacă este în beneficiul 
sănătăţii lor.  
 

14.  Art. I, pct. 14. Articolul 6 se abrogă. 14. Articolul 6 se abrogă începând cu 20  mai 
2017 
 

Modificare necesară pentru a continua producția 
în paralel pe vechile și noile cerințe până pe 20 
noiembrie 2016, urmând ca piața să fie “curată” 
pe 20 mai 2017, așa cum prevede Directiva. 

15.  Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei 15. Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei Modificare necesară pentru a continua producția 
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amendamentelor propuse 

legi se abrogă: 
a) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2004 
pentru aprobarea Normelor privind utilizarea 
fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul 
avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, 
cu modificările şi completările ulterioare, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 
din 2 iulie 2002;  
 
b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 618/2007 
privind aprobarea avertismentelor combinate pe 
pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din 
Biblioteca electronică de documente - sursă a 
Comisiei Europene, cu modificările ulterioare, 
publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 291 din 3 mai 2007;  
 
c) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1349/2008 
privind stabilirea Normelor pentru aplicarea 
prevederilor art. 34 alin. (1) - (4) din Legea nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, 
publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 601 din 12 august 2004;  
 
d) Ordinul ministrului sănătăţii şi ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
763/455/2004 pentru aprobarea listei substanţelor 
permise a fi utilizate în fabricarea produselor din 
tutun, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 704 din 4 august 2004. 

legi se abrogă: 
 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
a) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1349/2008 

privind stabilirea Normelor pentru aplicarea 
prevederilor art. 34 alin. (1) - (4) din Legea 
nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, 
publicat Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 601 din 12 august 2004;  

 
b) Ordinul ministrului sănătăţii şi ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
763/455/2004 pentru aprobarea listei 
substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea 
produselor din tutun, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 
august 2004.  

 
 

în paralel pe vechile și noile cerințe până pe 20 
noiembrie 2016, urmând ca piața să fie “curată” 
pe 20 mai 2017, așa cum prevede Directiva. 
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16.  ----- 16. La data de 20 mai 2017, se abrogă: 
a) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2004 

pentru aprobarea Normelor privind 
utilizarea fotografiilor color sau a altor 
ilustraţii în cadrul avertismentelor de 
sănătate pe pachetele de tutun, cu 
completările ulterioare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.599 din 2 iulie 2002; 

b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 618/2007 
privind aprobarea avertismentelor combinate 
pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv 
din Biblioteca electronică de documente - sursă 
a Comisiei Europene, cu completările 
ulterioare, publicat Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007. 
 

Modificare necesară pentru a continua producția 
în paralel pe vechile și noile cerințe până pe 20 
noiembrie 2016, urmând ca piața să fie “curată” 
pe 20 mai 2017, așa cum prevede Directiva. 
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