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September 2008, Vol 98, No. 9

IMPORTANT PENTRU DISCUTIA CARE URMEAZA
CONSTITUTIA GARANTEAZA DREPTUL LA SANATATE
PENTRU TOTI CETATENII (art 24, 34,35,49).
STATUL ARE DECI OBLIGATIAEL DE A ASIGURA:
1. DEPLINA PROTECTIE A NEFUMATORILOR FATA DE
FUMATUL PASIV SAU INVOLUNTAR
2. DESCURAJAREA FUMATULUI
3. PROTEJAREA FUMATORILOR DE FUMATUL EXCESIV

Obiectivul Legii nr. 15/2015
• Art. 1.
• Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea
consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în
toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi
în locurile de joacă pentru copii, 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, prin 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."

• Prin urmare, Legea nr. 15/2016 are drept obiectiv
respectarea unei prevederi Constitutionale majore,
respectiv garantarea dreptului la sanatate ATAT PENTRU
NEFUMATORI (care trebuie sa fie feriti de fumatului pasiv)
CATSI PENTRU FUMATORI (care tebuie sa fie feriti de
fumat excesiv).

Amendamentele propuse in Senatul Romaniei la
7 iunie 2016

	
  
	
  
1.Definitia spatiului public inchis existenta in Legea nr. 15/2016
(respectiv „acel spatiu care are minim doi pereti si un acoperis”) ar fi
necorespunzatoare. Definitia propusa: „spatiu inconjurat cu pereti de
jur imprejur si cu un acoperis”
2. Ar trebui create „camere special amenajate pentru fumatori,
inscriptionate clar in acest scop si ventilate” ...

	
  

	
  

• Necesitatea modificarii Legii nr. 349/2002 (forma anterioara a “Legii
antifumat”) a aparut urmare a constatarii ineficientei acesteia prin
imposibilitatii separarii complete, in spatiile publice inchise
(restaurante, cluburi, baruri, etc.) a spatiilor destinate fumatorilor de
cele destinate nefumatorilor.
• Crearea de “zone” pentru fumatori/nefumatori in acelasi spatiu
inchis (“modalitate” de aplicare a Legii nr.349) s-a dovedit a fi mai
degraba o gluma in urma careia majoritatea de 74% a nefumatorilor
din Romania a fost discrimnata din punctul de vedere al dreptului
constitutional la sanatate fiind practic obligata sa fumeze pasiv in
aceste spatii.

	
  
Raspunsuri	
  la	
  amendamente	
  	
  
	
  
1.Definitia spatiului public inchis existenta in Legea nr. 15/2016
(respectiv „acel spatiu care are minim doi pereti si un acoperis”) ar fi
necorespunzatoare. Definitia propusa: „spatiu inconjurat cu pereti de
jur imprejur”

Raspuns:
definiția spațiului public închis inclusă în legea nr. 15/ 2016 nu
este o inventie romaneasca ci definiția recomandată de
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în Convenția Cadru
pentru Controlul Tutunului, tratat ratificat de România

	
  

• Definitia OMS a spatiului public inchis a fost adoptata de toate tarile
care au implementat o lege antifumat. Romania este singura tara care
incearca sa foloseasca o definitie proprie !
• Redefinirea spatiului public inchis ca fiind “spatiu inconjurat de pereti
de jur imprejur si avand un acoperis” inseamna drum deschis pentru
crearea de spatii care sa aiba doi/trei pereti si un acoperis si care sa
fie considerate drept spatii publice semi-deschise.
• In consecinta toate terasele restaurantelor, cluburilor, discotecilor
care ar indeplinii aceste criterii ar deveni spatii “semi-deschise” cu
fumat permis.
• Accesul in aceste spatii NU poate fi interzis pentru nefumatori. In
consecinta in aceste spatii nefumatorii vor fi, din nou, siliti sa fumeze
pasiv indiferent unde ar dori sa stea: pe terasa sau in interiorul
stabilimentului (a se vedea argumentele stiintifice prezentate la
“Fumatul pasiv”).

• Intr-un spatiu semiinchis gradul de expunerea la fumat creste
exponential pentru fumatori. Acestia vor fi “invitati” la fumat excesiv
(a se vedea argumentele stiintifice prezentate la “Fumatul pasiv”).
• In consecinta definitia spatiului inchis propusa de senatori ar anula
practic obiectivul central al legii nr. 15/2016 respectiv protectia atat a
nefumatorilor cat si a fumatorilor (art. 1).

Nefumatorii vor fi condamnati la fumat pasiv iar
fumatorii la fumat excesiv
• In consecinta, aceasta definitie conduce la anularea Legii nr. 15/2016
si la incalcarea articolelor 22, 34, 35 si 49 din Constitutia Romaniei
referitoare la asigurarea dreptului la sanatatate a tuturor cetatenilor
tarii

Al doilea amendament propus de senatori:
“Crearea de camere special amenajate care să servească exclusiv fumatului,
semnalate distinct si ventilate...”

Raspuns
1.Amendament formulat “suspect” de ambiguu deoarece nu indica explicit faptul ca
este vorba de asa numita “cusca a fumatorilor” existenta in prezent in zona de
tranzit a aeroporturilor internationale.
2. In consecinta orice spatiu inchis va putea fi declarat ca fiind destinat fumatorilor
printr-un simplu anunt la intrare si prin “ventilare” prin simpla deschidere
aferestrelor.
3. Amendamentul este un:
- Atentat la sanatatea fumatorilor condamnati, prin gruparea lor in astfel de spatii, la
fumat excesiv;
- Atentat la sanatatea nefumatorilor. Aceasta deoarece NU se poate interzice
accesarea camerelor “destinate exclusiv fumatului” de catre nefumatori. Deci orice
fumator va putea intra in aceste stabilimente insotit de membrii nefumatori ai familiei
sau cu prieteni invitati la o aniversare incalcandu-le acestora, prin expunere la fumat
pasiv, dreptul la sanatate.

Al doilea amendament al senatorilor (2):

2. (continuare). Ipoteza ca accesarea acestor spatii este o decizie
personala a nefumatorilor, pe riscul lor, in buna cunostinta de cauza, este
exclusa deoarece.
-Statul are datoria de a-si proteja cetatenii
- Curtea Constitutionala a precizat ca, deoarece fumatul (activ/
pasiv) are efecte nocive fumatorii trebuie sa-si adapteze
comporta-mentul la cel al nefumatorilor si nu invers (Decizia CC
nr. 29/27.01.2016)

Al doilea amendament propus de senatori (3):

3. Crearea unor spații/ camere/ locuri destinate fumatului în interiorul spațiilor publice

închise nu asigură protecția celor care se află în afara spațiilor respective care continua sa
fie „agresionati” prin fumat pasiv sau/si involuntar („la mana a treia”). Particulele de tutun
emise intr-un astfel de spatiu care ar fi destinat strict fumatorilor s-ar raspandi si in spatiile
in care se afla nefumatorii.
4. Este

indubitabil demonstrat că nici o masura destinata ventilației spațiilor
în care se fumează (inclusiv crearea unei presiuni negative) nu este
complet eficienta;
Samet JM, et al ASHRAE's Environmental Tobacco Smoke Position Document Committee. ASHRAE position document on
environmental tobacco smoke. Atlanta, GA. American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning, 2005.

6. De retinut: Legea 15/2016 NU restrictioneaza accesul fumatorilor in nici un spatiu ci

doar le impune sa nu fumeze in aceste spatii.
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Experienta primelor 30 de zile de la intrarea in vigoare a
Legii nr. 15/2015 este optimista. Legea este implementata fara
probleme semnificative si nu a fost inregistrat impactul economic
negativ anticipat de adversarii ei
h#p://s(rileprotv.ro/s(ri/social/bucurestenii-‐au-‐luat-‐cu-‐asalt-‐
aseara-‐centrul-‐vechi-‐au-‐asteptat-‐si-‐cate-‐o-‐jumatate-‐de-‐ora-‐
pentru-‐a-‐prinde-‐un-‐loc-‐la-‐masa.html?ref=yfp	
  
h#p://m.adevarul.ro/economie/s(ri-‐economice/bilanT-‐legea-‐
an(fumat-‐nu-‐avut-‐efectele-‐scontate-‐patronii-‐restaurante-‐
vigoare-‐1_571656cb5ab6550cb8267de3/index.html
	
  	
  

• Experienta altor tari demonstreaza faptul ca popularitatea Legii antifumat
creste pe masura implementarii ei. Astfel:
• Irlanda: daca in 2004, an in care a fost adoptata legea antifumat, 67% din populatie
sprijinea aceasta lege in 2005 legea avea sprijinul a 93% dintre cetateni
Office of Tobacco Control. Smoke-Free Workplaces in Ireland; A One-Year Review. Clane: Office of Tobacco Control, 2005. .

• Uruguay: legea antifumat era sprijinita inca din 2009 de 8 din 10 cetateni, incluzand si
2/3 dintre fumatori
World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic: Implementing smoke-free environments. Geneva:
World Health Organization, 2009. ).

• Kenya: 95% din populatia adulta sprijinea aceasta lege inca din 2007
Ministry of Health – Kenya. Press Release. New poll: Kenyans express overwhelming support for tobacco control
measures. Nairobi: Ministry of Health – Kenya, 2007.

Efectele implementarii legilor antifumat apar rapid si
sunt majore !!!
• USA:
•

Numarul internarilor pentru boli cardiace s-a redus cu 39% dupa primul an si cu 47%
dupa trei ani de la intrarea in vigoare a legii antifumat
Huder SA, Milz S, Jordan T, Price J, Silvestri K, Butler P.Prev Med. 2007 Jul;45(1):3-8. Epub 2007 Apr 4

• O metaanaliza a 11 studii publicate intre anii 2004 si 2009 a demonstrat faptul ca
interzicerea fumatului a fost urmata de o reducere cu 17% a riscului de infarct de
miocard in populatia generala
Meyers DG, Neuberger JS, He J.J Am Coll Cardiol. 2009 Sep;54(14):1249-55.

• SCOTIA: atat nefumatorii cat si fumatorii au beneficiat de pe urma adoptarii legii
antifumat in 2006. In primul an numarul internarilor pentru infarct s-a redus deja cu
14% pentru fumatori, cu 19% pentru fostii fumatori si cu 21% pentru nefumatori

	
  Pell JP, et al. N Engl J Med. 2008;359(5):482.	
  

• ITALIA (Roma): dupa adoptarea legii antifumat incidenta infarctelor s-a
redus cu 11,2% - 15,3% la populatia generala cu varste intre 35 si 74 ani.
	
  Cesaroni G, Circulation. 2008;117(9):1183.

Efectele implementarii legilor antifumat apar rapid si
sunt majore !!!

• AMERICA DE NORD si EUROPA:
•

Interzicerea fumatului a fost urmata de reducerea semnificativa a
numarului de nasteri premature si a crizelor de astm bronsic la copii
-Been JV, et al, Lancet. 2014 May;383(9928):1549-60. Epub 2014 Mar 28.
-Kabir Z,et al, PLoS One. 2013;8(3):e57441. Epub 2013 3 26.
-Cheng KW, et al, Am J Prev Med. 2011 Dec;41(6):566-72.
-Lee JT,et al, PLoS One. 2011;6(6):e20933. Epub 2011 Jun 15.

Concluzii	
  (1):	
  
1. Fumatul are un impact major asupra starii de saNatate a fumatoului
si a nefumatorului in special prin provocarea aparitiei de cancer si/
sau a bolilor cardiovasculare.
2. Expunerea chiar aparent minora la fumul de tutun este periculoasa.
3. Speranta de viata a fumatorilor este cu 10 ani mai redusa comparativ
cu a nefumatorilor.
4. Fumatul pasiv / involuntar are efecte severe asupra copiilor

Concluzii	
  (2):	
  
5. singura modalitate de a asigura protecția față de efectele fumatului
este ca fumatorii să fumeze în aer liber, în spații complet deschise, aflate
la distanță de intrarea în clădiri. In oricare alta situatie (crearea de spatii
semideschise pa terase, cu mai multi de doi pereti si un acoperis, crearea
de spatii destinate “exclusiv” fumatului, etc) se creeaza conditii
inacceptabile pentru fumatul pasiv / involuntar al nefumatorilor si pentru
fumat excesiv a fumatorilor cu consecinte severe asupra starii de
sanatate a ambelor categorii.

Concluzii	
  (3):	
  
6. Legea nr. 15/2016 este un mare pas inainte in aparare sanatatii
nefumatorilor si in reducerea expunerii fumatorilor la efectele nocive ale
fumatului. Aceasta lege nu este “cea mai dura din Europa” ci este
semnificativ mai permisiva comparativ cu legislatia existenta in alte tari.
7. Experienta tarilor care au adoptat o lege asemanatoare inaintea
Romaniei a demonstrat ca implementarea acesteia are efecte benefice
rapide si semnificative
8. Initiativele actuale de modificare a Legii nr. 15/2016 reprezinta un
atentat la adresa sanatatii intregii populatii, atat a nefumatorilor (carora li
se creeaza conditiile fumatului pasiv sau involuntar) cat si a fumatorilor
(carora li se creeaza conditii pentru fumat excesiv)

Neadevaruri	
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Legea nr. 15/2016 ar fi excesiv de severa
(„cea mai dura lege antifumat din Europa”)

Fals !
prevederile legilor similare din Anglia, Irlanda,
Grecia, Finlanda,Franta, Ungaria, Croatia,
Lituania, Bulgaria, Moldova sunt mai severe
comparativ cu legea romaneasca.
http://nannystateindex.org(2016)

Spre exemplu in Anglia fumatul este permis la
minim 100 m de intrarea intr-o cladire publica.

The Best and the Worst to Eat, Drink, Smoke and Vape in the EU
Least free

Less free

Freer

Frest

Inaintea Romaniei, din
punctul de vedere al “duritatii”
restrictiilor anti fumat se afla
Marea Britanie,
Finlanda
Irlanda
Ungaria
Franta
Letonia
Croatia
Bulgaria
Cipru

http://nannystateindex.org(2016)

Legea nr. 15/2016 ar discrimina fumatorii

Eronat !
Constitutia nu consacra dreptul la fumat
si nici alte drepturi specifice fumatorilor.
Neexistand aceste drepturi acuzatia de
discriminare nu are fundament (motivatia
Curtii Constitutionale (CC) nr.
29/27.01.2016).
Mai mult: aceasta lege protejeaza
fumatorii de fumat excesiv !

Legea nr. 15/2016 nu ar respecta dreptul la
asociere al fumatorilor

Eronat !
„Obiceiul de a fuma sau dorinţa de a
degusta produse din tutun... nu este de
natură să determine calificarea
persoanelor care fumează ca alcătuind o
asociaţie” (citat din motivatia Curtii
Constitutionale nr 29/27.01.2016).

Legea nr. 15/2016 nu ar respecta art. 26 din Constitutia Romaniei care
garanteaza dreptul individual de a dispune de propria persoana”
(formulari: „dreptul de ma sinucide”, „dreptul de a face ce vreau eu”,
„dreptul nefumatorului (sic!) de a sta langa un fumator”

Eronat !
Art 26 specifica „...persoana fizică are
dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu
încalcă drepturile şi libertăţile altora...”.
In consecinta dreptul de a dispune de
propria persoana este limitat pentru
fumatori in situatiile in care acestia
creeaza conditii prin care incalca dreptul
constitutional la sanatate al celor din jurul
lor (motivatia Curtii Constitutionale nr.
29/27.01.2016).

Legea nr. 15/2016 ar conduce la un impact economic
national negativ
(Aceasta afirmatie se sprijina pe datele statistice care arata ca industria tutunului este al doilea contributor la
bugetul de stat

Eronat !
NU industria tutunului este al doilea plătitor la
bugetul de stat ci victimele ei care platesc
pentru produsele acestei industrii!.
Bugetul niciunui stat (inclusiv al statului roman) nu
este dependent de comercializarea acestui drog.
Niciuna dintre tarile care au implementat o lege
antifumat nu a a intrat in colaps economic.
Nici un calcul economic nu poate justifica
incalcarea articolelor constitutionale nr. 22, 34, 35,
49 referitoare la apararea sanatatii cetatenilor tarii.

N.B.
A sugera faptul ca economia
Romaniei se „sprijina”pe
veniturile obtinute de catre
industria tutunului
echivaleaza cu a sugera ca
economia Romaniei este
d e p e n d e n t a d e
comercializarea unui drog
iar statul Roman ar trebui sa
accepte sa fie complice la
comercializarea unui drog.

Legea nr. 15/2016 ar fi fost adoptata fara
existenta unui studiu de impact economic

Fals !
Acest studiu exista si a fost discutat in Comisiile
parlamentare in perioada de pregatire a textului
Legii.
http://www.economica.net/peste-42-000-de-romani-mor-anual-din-cauza-bolilor-provocate-de-fumat--cheltuim-1-2-mld--lei-pe-an-ca-sa-tratam-fumatorii_113694.html#ixzz45Y4vXPRq.

“Poluarea este aste mai daunatoare decat fumatul. Datorita
poluarii speranta de viata din bucuresti este cu 10 ani mai
redusa decat in restul tarii”
(D-l Liviu Mihaiu, emisiunea “Intre bine si rau”, 31.03.2016)

Bucuresti (2012)

Fals!
Bucurestiul se afla pe locul doi (dupa jud. Valcea) in ceea ce priveste speranta de viata.
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17596267-unde-traieste-cel-mai-mult-romania-judetele-durata-viata-cea-mai-ridicata-din-tara-noastra.htm

“Alcoolul este mai periculos dacat fumatul !

Fals!
Bucuresti (2012)

1. Alcoolul consumat in cantitati moderate are efecte protective
reducand riscul de boli cardiovasculare (efect mentionat in
toate ghidurile de practica medicala)
2. Alcoolul nu face rau celor aflati in jurul consumatorului

Comentarii	
  (1)	
  
•

1.Dreptul la sanatate este un drept fundamental. Acest drept nu este negociabil si
se afla inaintea oricaror interese individuale sau de grup. In consecinta este
inadmisibil să fie prevăzute norme juridice în vederea manifestării unui obicei
particular al unor cetățeni, care, în plus, contravine și prevederilor constitutionale
care obliga Statul de a asigura protejarea sănătății cetățenilor săi.

•

2. Eforturile intregii comunitati (si in special al Parlamentarilor Romaniei) trebuie
sa fie indreptatea spre educatie care sa conduca la descurajarea fumatului, in
special in randul tinerilor (si nu spre incurajarea fumatului prin crearea de
stabilimente specifice).

•

3.Reducerea numarului celor care „consuma” acest drog nu poate avea decat
efecte benefice asupra starii de sanatate a intregii populatii precum si efecte
economice benefice majore prin reducerea substantiala de imbolnaviri datorarte
tutunului si, prin aceasta, reducerea enormului efort bugetar destinat, in prezent,
ingrijirii victimelor fumatului.
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