Legea 349 din 06.06.2002 modificată şi completată cu Ordonanţa 13/2003
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Acţiuni de inspecţie sanitară de stat ptr. controlul respectării prevederilor prezentei legi

Legea 349/2002 in vederea dezvoltării unei politici de control a tutunului, stabileşte următoarele
măsuri:
- îngrădirea fumatului pasiv prin restrângerea fumatului în spaţiile publice închise
- avertizarea populaţiei asupra efectelor dăunătoare a consumului produselor din tutun prin
inscripţionarea pachetelor de ţigări cu avertismente şi conţinut de substanţe toxice (gudron,
nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate).
- desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei cu scopul protejării sănătăţii
persoanelor fumătoare şi nefumătoare, de efectele dăunătoare ale fumatului.
- Implicarea audiovizualului prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu de emisie de minim 30 minute
săptămânal – Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului
Tineretului şi Sportului pentru difuzarea de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a
consumului produselor din tutun
- Interzicerea publicităţii directe şi indirecte
Art. 2. Se definesc următoarele noţiuni:
a) ) produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori
parţial din tutun, modificat genetic sau nu;
b) produse din tutun de uz oral se înţelege produsele fabricate în totalitate sau parţial din tutun, cu excepţia celor care se
fumează sau se mestecă, sub forme speciale sau pudră, sau orice altă combinaţie a acestora, în mod particular cele
prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;
c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului prin mestecare;
d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fină, destinat consumului prin
prizare;
e) ) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi,
cigarillos şi pipe
f) ţigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu
secţiune rotundă sau ovală, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;
g) trabucuri - termen generic pentru ţigările de foi;
h) ţigări de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin învelirea tutunului de umplutură (tăiat sau mărunţit) în una sau
mai multe foi de tutun prelucrat;
i) ) cigarillos se înţelege ţigările de foi de dimensiuni mici;
j) gudron se înţelege condensatul anhidru de fum fără nicotină;
k) nicotină se înţelege alcaloida nicotinică;
l) ingredient se înţelege orice substanţă sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau
neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regăseşte în produsul finit, chiar
dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală şi adezivi;
m) spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de
alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de
transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii
prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din incinta acestora.
n) spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, precum halele industriale, spaţiile de
depozitare, sălile de şedinţă, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile şi/sau camerele utilizate de
două sau mai multe persoane."

Interdicţii şi prevederi
Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise.
1
(1 ) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private
(2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
a) să fie construite astfel încât să deservească fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;"
b) ) să fie ventilate, dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare
privind prevenirea şi stingerea incendiilor
c) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: «Spaţiu pentru fumători», «Loc
pentru fumat», «Cameră de fumat», «Încăpere în care este permis fumatul», astfel încât orice persoană să poată fi avizată de
faptul că numai în acel spaţiu se poate fuma.

1

(2 ) Persoanele 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 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."
(3) Barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară vor delimita şi vor asigura ventilaţia spaţiilor
destinate fumătorilor, astfel încât aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul pentru nefumători
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror
proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: "În această unitate fumatul este interzis."
(5) Se interzic vânzarea ţigaretelor la bucată, precum şi punerea pe piaţă a pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de
20 de bucăţi.
1
"(5 ) Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţă până la data de 31 decembrie
2004."
(6) Unităţile care comercializează sau deţin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate:
a) să afişeze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani;
b) să afişeze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a).
(7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială
de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.
(8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui pachet de ţigarete care
nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate.
(9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care nu poartă
inscripţionat avertismentul general şi cel adiţional privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice.
(10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral.
Art. 4. - (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
"(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este
interzisă."
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.
Art. 6. - (1) Fiecare pachet care conţine ţigarete, în momentul punerii pe piaţă a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o
parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare a
pachetului.
(2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se
fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează:
a) avertismentul general se tipăreşte astfel încât să se asigure alternanţa, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum:
«Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă», şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jurul
tău»;"
b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul
exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;
c) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din suprafaţa vizibilă a pachetului;
d) avertismentul adiţional se tipăreşte astfel încât să se asigure alternanţa celor 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa
care face parte integrantă din prezenta lege;
e) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul
exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;
f) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din suprafaţa vizibilă a pachetului pe care este tipărit;
Art. 7. - (1) Agenţii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei care comercializează produse din
tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) şi ale art. 6.
(2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.

Contravenţii şi sancţiuni
Art. 10. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracţiuni, următoarele fapte:
1
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1 ) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la
5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienţi, în
condiţiile legii
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 4 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la
25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) şi (6) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la
50.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) şi (10) şi ale art. 6 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la
25.000.000 lei la 40.000.000 lei.
Art. 11. - Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) se aplică şi persoanelor juridice.
Art. 12. - (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză,
în vederea distrugerii conform legii, de către organismele competente.
(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a
activităţii de către organismele competente.

Unităţile care constată şi aplică contravenţiile
Art. 13. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 se fac de către direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin
Inspecţia Sanitară de Stat, şi de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

LISTA
cuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)
>
1. Fumătorii mor mai tineri.
2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.
3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.
4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.
5. Protejaţi copiii: nu-i lăsaţi să respire fumul dumneavoastră!
6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsaţi de fumat.
7. Fumatul dă dependenţă, nu începeţi să fumaţi!
8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.
9. Fumatul poate provoca o moarte lentă şi dureroasă.
10. Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră
11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenţă.
12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).
13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.
14. Fumul de ţigară conţine benzen, nitrozamine, formaldehidă şi cianuri.".

2003-2004
1) Acţiuni tematice de inspecţie sanitară – controlul respectării prevederilor Legii 349 / 2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului de tutun folosind ghidul de control elaborat de
MS, desfăşurate in lunile: martie, mai şi iunie.
Nr. Total
Nr.unităţi Nr.unităţi Nr.unităţi
Nr.unităţi
Măsuri
obiective
sanitare
învăţământ alimentaţie comercializ cond. Legii
controlate
publică
are produse 349/2002
din care:
din tutun
206
40
62
69
35
Amendă 1
art.10 lit.a
Avertisment
e: 43
Unităţi de comercializare a produselor din tutun:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerinţe legale
Există afişat tinerilor la loc vizibil interdicţia vânzării
produselor de tutun sub 18 ani
Există afişat tinerilor la loc vizibil interdicţia vânzării
ţigaretelor la bucată
Este afişat cuantumul amenzii
Produsele de tutun poartă inscripţionat avertismentul
general şi adiţional
Pachetele de ţigări au inscripţionat în limba română
conţinutul de gudron, nicotină şi monoxidul de carbon
Măsuri legale

Conformare
DA-27; NU-8
DA-16; NU-19
DA-6; NU-29
DA-34; NU-1
DA-35; NU-AVERTISMENTE – 11

Unităţi de alimentaţie publică
Nr.crt. Cerinţe legale
1.
Sunt delimitate spaţiile pentru fumători de cele pentru
nefumători
2.
Spaţiile pentru fumători sunt ventilate corespunzător
3.
Nu există spaţii pentru fumători dar există afişat
avertismentul „Fumatul interzis în această unitate”
4.
Managerii, proprietarii acestor unităţi cunosc
prevederile legale privind prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor de tutun
5.
Măsuri legale propuse
Unităţi sanitare
Nr.crt. Cerinţe legale
1.
Există afişat avertismentul de interdicţie completă a
fumatului în unitate
2.
Este respectată interdicţia
3.
Este afişat cuantumul amenzii
4.
Măsuri legale propuse
Unităţi de învăţământ
Nr.crt. Cerinţe legale
1.
Este afişat la loc vizibil avertismentul „Fumatul interzis”
sau simboluri care interzic fumatul
2.
Există spaţii special amenajate pentru fumat
3.
Sunt marcate la loc vizibil indicatoare care să arate
destinaţia spaţiului
4.
Ventilaţia permite evacuarea aerului poluat
5.
Există dotare corespunzătoare cu extinctoare şi
scrumiere
6.
Este afişat cuantumul amenzii aplicate pentru
nerespectarea prevederilor
7.
Există elaborat şi pus în aplicare regulamentul intern
prin care se delimitează spaţiile în care este permis
fumatul de spaţiile în care este interzis fumatul
8.
Măsuri legale propuse

Conformitate
DA-48; NU-21
DA-48; NU-21
DA-12; NU-57
DA-45; NU24
AVERTISMENTE – 21
Conformitate
DA-40; NU
DA-32; NU-8
DA-40; NU
Amendă: 1 art.10 lit.a
Avertismente: 7
Conformitate
DA-58; NU- 4
DA- 58; NU-4
DA-20; NU-42
DA-38; NU-34
DA-40; NU-12
DA-40; NU-12
DA-40; NU-12
AVERTISMENTE: 4

2) Acţiuni de îndrumare şi consultanţă
• Luna februarie 2004: - Tema: prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din
tutun asupra sănătăţii în unităţile publice: nr. Unităţi în care a fost prelucrată tema: 52. Riscul
estimat: toate categoriile de risc.
• Luna martie 2004 – Tema: prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din
tutun prin „fumatul pasiv”. Nr. Unităţi în care a fost prelucrată tema: 74. Riscul estimat: toate
categoriile de risc.
• Luna aprilie 2004 – Tema: prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din
tutun prin „fumatul pasiv”. Nr. Unităţi controlate: 8. Risc estimat: toate categoriile de risc.
Anul 2005
• Luna martie 2005 – Tema: verificarea respectării legii 349/2002 modificată şi completată cu
ordonanţa 13/2003. Au fost verificate 22 unităţi. Au fost făcute recomandări pentru

•
•
•
•

remedierea deficienţeelor constatate. S-au aplicat 8 avertismente şi o sancţiune
contravenţională. (SCT Felix SA – fumatul în spaţii publice închise).
Luna aprilie 2005 – Tema: verificarea respectării prevederilor legii 349/2002 şi a ordonanţei
13/2003 privind amenajarea spaţiilor pt. Fumat în unităţi de orice fel. Nr. Unităţi: 3. Riscul
estimat: mediu. Sancţiune contravenţională: SC Sanflorisa SRL – legea 349/2002 art.3 alin.1
Luna mai 2005 – SCT Felix SA – sancţiune contravenţională pentru fumatul în spaţii publice
închise.
Luna iunie 2005 - Tema: asigurarea interzicerii complete a fumatului în unităţile sanitare de
stat şi private. S-au verificat 52 unităţi sanitare de stat şi private. S-a aplicat o sancţiune
contravenţională la SC Cida SRL pentru fumatul în spaţii de producţie. Art.10 litera a.
Luna octombrie 2005 - Tema: respectarea legislaţiei privind fumatul în unităţile de
alimentaţie publică. Nr. Unităţi: 28. Risc estimat: mediu. SCT Felix SA – sancţiune legea
349/2002.

Anul 2006
•

-

-

Luna februarie 2006 – Tema: respectarea normelor prevăzute de Legea 349/2002. Nr. Total
unităţi: 184, din care:
o Unităţi publice de învăţământ:54
o Alimentaţie publică: 63
o Turism: 15
o Comerciale: 24
o Sanitare: 28
Nr. unităţi care respectă art.3*(2) DA 29
NU 127
Nr. unităţi care respectă art.3*(2) DA 39
NU 39
Nr. unităţi la care s-a dispus recontrol: 44 din care:
o Unităţi publice de învăţământ: 1
o Alimentaţie publică: 33
o Turism: 10
o Comerciale: o Sanitare: Nr. sancţiuni aplicate: 42, din care:
Avertismente: 35
SC DRAGOSAN SRL
SC FORTEXIM SRL
SC ARNICO SRL
SC BUCUR COMIMPEX SRL
SC VICOREX IMPEX SRL
PF BUHAS CECILIA
SC COSTDUL AGROPROD SRL
SCT FELIX SA – HOTEL NUFĂRUL, HOTEL TERMAL, HOTEL FELIX, HOTEL
POIENIŢA, HOTEL SOMEŞ, HOTEL MUREŞ, RESTAURANT NUFĂRUL, RESTAURANT
TERMAL, RESTAURANT MUREŞ, RESTAURANT SOMEŞ, RESTAURANT POIENIŢA,
RESTAURANT LOTUS, RESTAURANT FELIX
SC UNION SRL – RESTAURANT UNION
SC SINDROMANIA SRL – HOTEL PADIŞ
SC TRANSILVANIA SA – HOTEL CRIŞANA
SC UNION SRL – HOTEL UNION
SC SEMPER MOBIL SRL
SC OLIVERY SRL
SC RIBEIRA SRL
CONSUMCOOP TILEAGD
SC MARCU IMPEX SRL
SC ROMBOTRANS SRL

-

SC DARISA SRL
SC.GEN.GHE.COŞBUC
CMI DR.TOBOŞAN DENISA
CMI DR.ROŞU RODICA
CMI DR. MUREŞAN IULIAN
SC STANCA FARM SRL
Amenzi conform legii 349: 7
În valoare totală de 3500 RON
PF CUIBUŞ ADRIANA
SC SINDROMANIA SRL – HOTEL PADIŞ
SC IONUŢ & FLORENA SRL
SC URS CORNELIA SRL
SC ANTHEA SAVANA SRL
SC AUTOSOLUŢII SRL
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN

