Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea
efectelor consumului produselor din tutun

Interzicerea fumatului in locurile publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 1 februarie 2016
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Articolul 1
Prezenta lege stabileste unele masuri privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun, prin
INTERZICEREA COMPLETA A FUMATULUI IN TOATE SPATIILE PUBLICE INCHISE, in spatiile
inchise de la locul de munca si in locurile de joaca pentru copii, prin inscriptionarea pachetelor cu produse
din tutun, prin desfasurarea de campanii de informare si educare a populatiei, informarea consumatorilor cu
privire la produsele din tutun pe care urmeaza sa le achizitioneze, prin indicarea in produsele finale a continutului
de gudron, nicotina si monoxid de carbon, prin unele masuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele
din tutun, avand ca scop protejarea sanatatii persoanelor fumatoare si nefumatoare de efectele daunatoare ale
fumatului, prevenirea raspandirii fumatului in randul minorilor si asigurarea unui nivel adecvat al calitatii vietii
populatiei din Romania."
Articolul 2
"m) spatiu public inchis se intelege orice spatiu accesibil publicului sau destinat utilizarii colective, indiferent
de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat
de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
n) spatiu inchis de la locul de munca se intelege orice spatiu care are un acoperis, plafon sau tavan si care
este delimitat de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent,
aflat intr-un loc de munca, astfel cum este definit in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu
modificarile ulterioare."
Articolul 3:
(1) SE INTERZICE FUMATUL IN TOATE SPATIILE PUBLICE INCHISE, SPATIILE INCHISE DE
LA LOCUL DE MUNCA, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii. De la prezentele
prevederi fac exceptie celulele pentru detinuti din penitenciarele de maxima siguranta.
(1^1) SE INTERZICE COMPLET FUMATUL IN UNITATILE SANITARE, DE INVATAMANT
(!!!!!!!!!!!!), precum si cele destinate protectiei si asistentei copilului, de stat si private."

(2) Fumatul este permis numai in camere special amenajate, exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor
internationale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) sa serveasca exclusiv fumatului;
b) sa nu fie spatiu de trecere sau de acces in spatii publice inchise;
c) sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care sa asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune
negativa;
d) sa fie dotate cu scrumiere si extinctoare si amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind
prevenirea si stingerea incendiilor;
e) sa fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: 'Camera pentru fumat', 'Loc pentru fumat'."
(7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun in unitatile sanitare si cele de invatamant, de stat si
private."
Articolul 5:
Persoanele responsabile din institutiile si unitatile care administreaza spatiile mentionate la art. 2 lit. m), n), n^1)
si n^2) vor elabora si vor pune in aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) si (1^1), inclusiv
PRIN PREVEDEREA INCALCARII CA ABATERE DISCIPLINARA GRAVA (!!!!!!) si marcarea
spatiilor mentionate cu indicatoare prin care sa se indice "Fumatul interzis" si folosirea simbolului international,
respectiv tigareta barata de o linie transversala."
Articolul 10:
"a) nerespectarea de catre persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) si (1^1) se sanctioneaza cu amenda
contraventionala de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea de catre persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (6^1), (7^1) si
ale art. 4 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 5.000 lei la prima abatere, cu amenda
contraventionala de 10.000 lei si cu sanctiunea complementara de suspendare a activitatii pana la
remedierea situatiei care a dus la suspendarea activitatii la a doua abatere; savarsirea unei noi contraventii la
aceasta lege se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 15.000 lei si cu sanctiunea complementara de
inchidere a unitatii."
Articolul 11:
Sanctiunile prevazute la art. 10 lit. c) si d) se aplica persoanelor juridice."
Articolul 14^1:
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite in acest sens de catre
Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, cu exceptia prevederilor lit. a), b)
si c) ale art. 10, unde constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti ai politiei
locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne."

