
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 

Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun.  

La nivelul Uniunii Europene, consumul de tutun reprezintă cel mai important risc pentru 

sănătate  care poate fi evitat. În fiecare an, acesta provoacă moartea prematură a aproape 

700 000 de persoane. Potrivit statisticilor, circa 50% dintre fumători mor prematur (în medie, 

cu 14 ani mai devreme). 

În plus, fumătorii îşi petrec mai mulţi ani din viaţă suferind de probleme de sănătate. 

Consumul de tutun a fost asociat cu numeroase forme de cancer şi boli cardiovasculare şi 

respiratorii, cauzând mai multe probleme decât alcoolul, drogurile, hipertensiunea, excesul 

de greutate sau colesterolul mărit. 

Măsurile luate de România în ultimii ani în lupta pentru combaterea efectelor consumului 

produselor de tutun, au dat rezultate, chiar dacă timide:  

- Conform unor date de la Ministerul Sănătății, eforturile întreprinse au dus la scăderea 

prevalenței fumatului de la 35,1% în 2003, la 27,8% în 2009. 

Fumatul este o cauză și un factor de risc pentru 14 tipuri de cancer. Spre deosebire de alte 

cancere, în cazul celui pulmonar, cunoaștem cauza principală: fumatul tutunului. Chiar dacă 

aproximativ 20% dintre cei cu cancer pulmonar nu au fumat niciodată, totuși trebuie să luăm 

în calcul expunerea pasivă a multor români la fumul de tutun din locurile publice (62% față 

de media europeană de 28%, conform Eurobarometer „Attitudes of Europeans towards 

tobacco”, 2012.  

Renunțarea la fumat determină scăderea riscului de cancer, dar lent: după 5 ani, se reduce la 

jumătate riscul de cancer oral, esofag, vezică urinară, iar după 10 ani, riscul de deces prin 

cancer pulmonar se reduce la jumătate. 

În cazul cancerului pulmonar, cea mai eficace și mai cost-eficientă metodă de a scade povara 

reprezentată de cancerul pulmonar este reducerea fumatului în rândul populației prin 

scăderea debutului și încurajarea renunțării la tutun. 



Fumatul a adus România pe primele locuri în Europa, în ceea ce privește numărul bolnavilor 

de cancer pulmonar. În anul 2008, românii au ocupat locul patru într-un clasament al țărilor 

membre UE, în ceea ce privește numărul de fumători.  

Statele din Uniunea Europeană au impus legi ample privind locurile publice fără tutun. 

Irlanda, Marea Britanie, Grecia, Spania şi Ungaria având cele mai stricte prevederi antifumat, 

adică fumatul era complet interzis în locurile publice închise, în transportul public şi la locul  

Ucraina a impus o lege care interzice 100% fumatul în spaţiile închise. De la 1 iunie 2012, şi 

Bulgaria, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, a interzis total fumatul în spaţii 

publice. 

Având în vedere faptul că legislația în vigoare nu este suficient de eficientă, precum și 

statisticile sumbre ale specialiștilor, consider că interzicerea totală a fumatului în toate 

spațiile închise, ar încuraja fumătorii să renunțe la consumul produselor din tutun, iar pe 

nefumători i-ar descuraja începerea consumului a astfel de produse. Cu atât mai mult 

interzicerea fumatului în localurile frecventate de tineri, dar și interzicerea comercializării 

produselor din tutun în zona insituțiilor de învățământ, se impune, având în vedere că din ce 

în ce mai mulți tineri încă de la o vârstă foarte fragedă consumă produse din tutun.  

Conform celor expuse mai sus, cred cu tărie că și România trebuie să se ralieze țărilor din 

Uniunea Europeană care au interzis total consumul produselor din tutun în spațiile publice, 

acestea fiind considerentele pentru care consider că este importantă dezbaterea și 

adoptarea, prezentei propuneri legislative.   
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