
 

 
 
 
 

București, Iunie 2015 
 

 
 

În atenția: Domnului Prim-Ministru Victor PONTA 
                    Domnului Președinte al Camerei Deputaților Valeriu ZGONEA 
                    Domnului Ministru al Sănătății Nicolae BĂNICIOIU 
                    Domnului Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie Valeriu-Florin BUICU 
 
 

Subiect: Deputații îngroapă sănătatea românilor: Comisia de Sănătate și Familie refuză să 
dezbată proiectul de lege care interzice fumatul în spațiile publice închise  
 
România este, în prezent, deținătoarea unor recorduri negative în ceea ce privește protejarea faţă de 
fumul de tutun în spațiile publice astfel încât putem spune că am devenit un adevărat ”paradis” al 
consumului de tutun; doar grecii ne depăşesc! Indiferent că e vorba de locul de muncă ori de spaţii 
publice închise în care îşi petrec timpul liber, românii şi grecii sunt cetăţenii europeni cu cea mai mare 
expunere la substanţele toxice din fumul de ţigări Din păcate, acest lucru nu se asociază cu beneficii, 
ci cu boli ale adulţilor şi copiilor români.  Principalele cauze de deces din România sunt reprezentate 
de boli cauzate sau agravate de fumat: bolile cardiovasculare (60% dintre decesele anuale, față de 
48% media Comunității Europene), cancerul (la bărbaţi, cel mai frecvent cancer este cel pulmonar, iar 
la femei acest tip de cancer este în continuă creştere) şi bolile respiratorii cronice (fumatul este 
responsabil de peste 80% din cazurile de bronhopneumopatie obstructivă cronică – BPOC).  
 
Ne confruntăm, astfel, cu o situație care încalcă atât principiul constituțional al ocrotirii sănătății cât şi 
unul din principiile pe care este construită strategia actualului Guvern: “sănătatea în toate politicile”. 
De altfel, ocrotirea sănătăţii cetăţenilor este şi una din  obligațiile asumate de România ca stat 
membru al Uniunii Europene! 
 

Membrii Coaliției România Respiră trag un semnal de alarmă cu privire la amânarea, 

pentru a treia săptămână consecutivă, a introducerii pe agenda de lucru a Comisiei de 

Sănătate și Familie a propunerii de modificare a Legii 349/2002 privind efectele negative 

ale consumului de tutun, prin care se interzice complet fumatul în spaţiile publice închise. 

În fapt această amânare “îngroapă” propunerea legislativă deoarece, fără raportul 

Comisiei, legea nu poate fi propusă pentru vot în plenul Camerei Deputaţilor. Dacă privim 

în trecutul recent, constatăm că tot Comisia pentru Sănătate a blocat timp de 4 ani o altă 

iniţiativă legislativă cu acelaşi obiectiv, astfel încât nu putem să nu ne gândim că, în 

realitate, e vorba de o amânare sine die a adoptării legii şi nu doar în cadrul acestei sesiuni 

parlamentare.  

De ce membrii Comisiei de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor  ALEG, în ciuda 

mandatului de a apăra dreptul la sănătate al cetățenilor care i-au ales – SĂ PERICLITEZE CU 

BUNĂ ŞTIINŢĂ SĂNĂTATEA UNEI ROMÂNII FRUNTAȘE ÎN STATISTICILE CU PRIVIRE LA 

NUMĂRUL DE CAZURI DE CANCER PULMONAR ȘI BOLI CARDIOVASCULARE?  

 

Solicităm Domnului Președinte al Comisiei de Sănătate și Familie, Dr. Corneliu-Florin 

Buicu, Dlui. Președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, Dlui. Ministru al Sănătății, 

Nicolae Bănicioiu, Dlui. Prim-Ministru al României, Victor Ponta, SĂ ÎȘI ASUME PRIN FAPTE 

ȘI DECIZII CONCRETE CUVINTELE DE SUSȚINERE ȘI REFORMARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII  



 

 

 

 

 

 

 

PUBLICE, mai ales în ceea ce priveşte importanţa acordată prevenţiei bolilor şi sănătăţii 

copiilor şi tinerilor. 

 

Solicităm în mod expres și fără echivoc atât introducerea pe ordinea de zi a Comisiei de 

Sănătate şi Familie a proiectului legislativ de modificare a legii 349/2002 privind efectele 

negative ale consumului de tutun, discutarea amendamentelor în forma depusă de 

inițiatori și emiterea unui raport cu privire la acest demers legislativ, cât şi supunerea la 

vot în plenul Camerei Deputaţilor, ÎN ACEASTĂ SESIUNE PARLAMENTARĂ.  

 
 
Cele 250 de organizații membre ale Coaliției România Respiră vor continua seria acțiunilor de 
susținere vehementă a acestui proiect legislativ prin orice mijloace legale și de comunicare 
disponibile în acest moment. Credem în importanța majoră a acestui demers pentru sănătatea 
publică și  considerăm că adoptarea unei astfel de legi în România trebuie să fie o prioritate pentru 
instituțiile și grupurile de lucru pe care le coordonați, în calitatea dvs. de aleși. 
 
 
 

Coaliția România Respiră  
 


