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Societa��ile Române de Cardiologie �i Pneumologie �i Fundat�a Român� a Inimii salut� cu deosebit� 
satisfac�ie decizia din 10 Noiembrie 2015 a Comisiei pentru S�n�tate �i Familie a Camerei Deputa�ilor de 
a aviza favorabil modificarea Legii num�rul 349/2002 referitoare la prevenirea �i combatarea efectelor 
consumului produselor din tutun, în sensul interzicerii complete a fumatului în spat�ile publice inchise. 
Aceasta decizie vine sa întregeasc� decizia anterioara, la fel de favorabila, a Comisiei senatoriale. 
 
De asemenea, dorim sa amintim faptul c�, în scopul sensibilizării populaţiei României în legatur� cu 
beneficiile majore ale evit�rii sau renunt�rii la fumat, Guvernul Romaniei, în temeiul art. 107 alin. (2) din 
Constitutie si al art. 8 din Legea nr. 349/2002 a adoptat Hot�rîrea 1270/2002, prin care, cea de-a 3-a zi 
de joi a lunii noiembrie s-a declarat „Ziua Naţională fără Tutun“. Drept urmare, cele doua evenimente 
mai sus men�ionate realizeaz� o conjuctur� fericit�.  
 
În acest context dorim sa ne exprim�m încrederea c� aceast� decizie responsabil� a Comisiei pentru 
S�n�tate �i Familie va fi urmat� neîntârziat de votul favorabil al plenului Parlamentului României. 
Adoptarea acestei legi va marca un moment istoric, votul favorabil oferind României �ansa unic� de a 
părăsi grupul ULTIMELOR 3 țări Europene care NU au reglementat interzicerea largă a fumatului 
în spațiile publice închise și de a se alătura țărilor avansate (Regatul Unit al Marii Britanii, 
Canada, Irlanda, Islanda, Norvegia, Australia, Noua Zeelandă, etc) care au decis să pună 
sănătatea cetățenilor lor mai presus de orice interes comercial. 
 
Ca medici, afla�i zilnic în fa�a realit��ii dramatice a efectelor  fumatului, dorim sa facem un apel c�tre 
compatrio�ii no�tri, membri ai Parlamentului Romaniei, la în�elegerea faptului c� adoptarea �i 
implementarea acestei Legi este o urgen�� major�!. Tergiversarea sau amânarea ei înseamn� a accepta, 
în continuare, ca 70 de romani s� moar� zilnic din cauza fumatului, ca 42.000 de români s� moar� anual 
datorită complicațiilor asociate fumatului �i peste 5000 de români sa moar� în fiecare an doar având 
„vina” de a fi fumatori pasivi, adica de a trai �i a lucra al�turi de fum�tori; înseamn� a accepta în 
continuare ca mii de români s� se îmboln�veasc� de cancer (90% dintre cancerele pulmonare sunt 
provocate de fumat!) �i de boli cardiovasculare fapt care conduce la costuri imense de investiga�ii, 
tratament, spitaliz�ri, îngrijiri paliative �i (poate �i mai important) la c�lcarea în picioare a demnitî�ii acestor 
pacien�i ale caror posibilit��i financiare sunt extrem de limitate (doar tratamentul unui singur pacient cu 
cancer pulmonar poate dep��i 10.000 de euro /lun�!);  înseamn� a accepta în continuare ca 74% din 

	  



popula�ia ��rii, care este nefumatoare, sa fie agresionat� �i discriminat� în restaurante, cluburi, baruri, 
spa�iile de agrement, arenele sportive �i în spa�iile de joac� ale copiilor de c�tre minoritatea fumatoare; 
înseamn� a accepta în continuare ca genera�iile noastre tinere �i foarte tinere s� continue sa devin� 
victime ale fumatului la vârste fragede prin permisiunea de a veni în contact facil, direct, cu produsele 
de tutun �i cu reclamele companiilor produc�toare de �ig�ri.  
 
În fa�a acestor realit��i recentele presiuni ale unora dintre reprezentantii produc�torilor sau distribuitorilor 
de �igari, materializate prin mesaje trimise individual unor membri ai Parlamentului �i prin care se 
sugereaz�  riscul unui „colaps” economic urmare a unor m�suri prevazute de actualul proiect de lege �i 
considerate unilateral ca fiind „excesive” (concret: dispari�ia publicit��ii pentru tig�ri în spa�iile de trecere 
obligatorie din stabilimentele comerciale) sunt mai mult decat elocvente pentru cinismul autorilor  
acestor mesaje pentru care viaţa şi sănătatea celor pe care îi imbolnăvesc şi îi ucid în fiecare zi 
nu are nici o valoare!. Presiunea companiilor produc�toare �i/sau distribuitoare de tutun asupra 
factorilor de decizie politic� prin sugerarea unui ‚colaps” economic reprezint�, în fapt, o incercare de 
�antaj. În realitate aceast� atitudine este indusa de cuantificarea cinic� a s�n�ta�ii �i vie�ii cet��enilor no�tri 
în func�ie de impactul asupra profiturilor companiilor respective. Acest tip de „negociere” a gradului de 
protec�ie, de ocrotire a s�n�t�tii �i vie�ii cet��enilor ��rii este inacceptabil �i trebuie respins categoric! 
Dimpotriv�, impactul economic al reducerii num�rului de îmboln�viri , al reducerii deceselor la vârstele 
tinere, al existen�ei unei popula�ii s�n�toase, al carei capacitate de munc� este intact� este mult mai mare 
decât contribu�ia bugetar� a companiilor produc�toare de tutun, contribut�e pl�tit� , în realitate, tot de catre 
victimele acestor companii, (în fapt companii specializate în producerea/distribu�ia unui drog cu 
consecin�e dramatice) 
  
În tot acest context, Societatea Român� de Cardiologie, Societatea Român� de Pneumologie �i Fundatia 
Român� a Inimii doresc s� î�i exprime deplin� �ncredere în sim�ul de responsabilitate al membrilor 
Parlamentului României  fa�� de starea de s�n�tate a cet��enilor ��rii care, prin votul lor, i-au propulsat in 
Parlament odat� cu speran�a de a fi ap�ra�i �i de a avea un viitor mai bun.  Votul pozitiv al membrilor 
Parlamentului fa�� de adoptarea formei modificate a Legii 349/2002 va însemna un prim si foarte 
important pas în crearea unui climat national s�n�tos, orientat spre prevenirea bolilor cronice, inclusiv a 
cancerului, boli care pot fi prevenite in proportie de 80% tocmai prin m�suri legislative �i educative aflate  
la îndemâna unor foruri de decizie inteligente �i ata�ate interesului national, al poporului pe care îl 
conduc. Tragicele evenimente recent întâmplate în România impun, cu atat mai mult, atitudini hot�râte 
în crearea cadrului legislativ care s� protejeze siguran�a �i s�n�tatea cet��enilor ��rii.  
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