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Nr. 

crt. 

LEGE nr. 349 din 6 iunie 

2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor 

consumului produselor din 

tutun 

 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 

349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor 

produselor din tutun      (PL- 

x 399/2011)         

 

Amendamente propuse Motivare 

1.  ___ Titlul Legii 

Lege privind modificarea şi 

completarea Legii 

nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului 

produselor din tutun 

 

 

Nemodificat.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  ___ Articol unic: Legea 

nr.349/2002 pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor 

consumului produselor din 

tutun, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 435 din 21 

iunie 2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează 

după cum urmează: 

Art. I. Legea nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului 

produselor din tutun, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 435 din 21 iunie 2002, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 

urmează: 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă. 
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3.  Art. 1 

Prezenta lege stabileşte unele 

măsuri privind prevenirea şi 

combaterea consumului 

produselor din tutun, prin 

restrângerea fumatului în spaţii 

publice închise, prin 

inscripţionarea pachetelor cu 

produse din tutun, prin 

desfăşurarea de campanii de 

informare şi educare a 

populaţiei, informarea 

consumatorilor cu privire la 

produsele din tutun pe care 

urmează să le achiziţioneze, 

prin indicarea în produsele 

finale a conţinutului de gudron, 

nicotină şi monoxid de carbon, 

precum şi unele măsuri privind 

utilizarea ingredientelor pentru 

produsele din tutun, având ca 

scop protejarea sănătăţii 

persoanelor fumătoare şi 

nefumătoare de efectele 

dăunătoare ale fumatului, 

prevenirea răspândirii 

___ Articolul 1 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

Art. 1. – Prezenta lege 

stabilește unele măsuri privind 

prevenirea și combaterea 

consumului produselor din 

tutun,  prin interzicerea 

completă a fumatului în 

spaţiile de joacă pentru copii 
şi restrângerea fumatului în 

spaţii publice închise,  prin 

inscripționarea pachetelor cu 

produse din tutun, prin 

desfășurarea de campanii de 

informare și educare  a 

populației, informarea 

consumatorilor cu privire la 

produsele din tutun pe care 

urmează să le achiziționeze, 

prin indicarea în produsele 

finale a conținutului de gudron, 

nicotină și monoxid de carbon, 

prin unele măsuri privind 

utilizarea ingredientelor pentru 

produsele din tutun, având 

drept scop  protejarea 

Pentru 

exprimare 

completă şi 

corectă. 
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fumatului în rândul  minorilor 

şi asigurarea unui nivel adecvat 

al calităţii vieţii populaţiei din 

România. 

persoanelor fumătoare și 

nefumătoare de efectele 

dăunătoare ale fumatului, 

prevenirea răspândirii 

fumatului în rândul minorilor, 

protecţia tinerilor şi 

dezvoltarea lor într-un mediu 

sănătos și asigurarea unui nivel 

adecvat al calității vieții 

populației din România. 

 

Autor amendamente: 

dep.Horia Grama 

 

4.  Art. 2 

În sensul prezentei legi, prin:  

 

 

 

m) spații publice închise se 

înțelege toate spațiile din 

instituțiile publice centrale și 

locale, instituții sau unități 

economice, de alimentație 

publică, de turism, 

comerciale, de învățământ, 

1. La articolul 2, literele m) și 

n)  vor avea următorul 

cuprins: 

 

m) spaţiu public se înţelege 

orice spaţiu accesibil publicului 

sau destinat utilizării colective, 

indiferent de forma de 

proprietate ori de dreptul de 

acces; 

La articolul 2, literele m) și n) 

se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 

 

m) spaţiu public se înţelege 

orice spaţiu accesibil publicului 

sau destinat utilizării colective, 

indiferent de forma de 

proprietate ori de dreptul de 

acces cu excepţia spaţiilor 

delimitate şi special 

Pentru 

completarea 

definiţiei şi 

precizarea 

excepţiilor. 
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medico-sanitare, culturale, de 

educație, sportive, toate 

mijloacele de transport în 

comun, autogări, gări și 

aeroporturi, de stat și 

private, spațiile închise de la 

locul de muncă sau alte spații 

prevăzute de lege, cu excepția 

spațiilor delimitate și special 

amenajate pentru fumat din 

incinta acestora.  

 

n) spații închise de la locul de 

muncă se înțelege toate 

spațiile din imobilele 

construcții, precum halele 

industriale, spațiile de 

depozitare, sălile de ședință, 

sălile de consiliu, holurile și 

coridoarele, toaletele, 

lifturile, birourile și 

camerele.  

  

 

 

 

 

 

 

n) spaţiu de la locul de muncă 

se înţelege orice spaţiu utilizat 

în timpul orelor de muncă, 

inclusiv maşina de serviciu, 

ambulanţa, taxiul.” 

amenajate pentru fumat din 

incinta acestora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) spaţiu de la locul de muncă 

se înţelege orice spaţiu utilizat 

în timpul orelor de muncă, 

inclusiv ambulanţa şi taxiul, 

cu excepţia spaţiilor 

delimitate şi special 

amenajate pentru fumat din 

incinta acestora.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru 

completarea 

definiţiei şi 

precizarea 

excepţiilor. 
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5.  ___ 2. La articolul 2, după litera 

n) se introduc trei litere noi, 

n1) - n3), cu următorul 

cuprins: 

 

“n1) spaţiu închis se înţelege 

orice spaţiu ce are un 

acoperiş, tavan ori plafon şi 

este delimitat de cel puţin un 

perete, indiferent de natura 

acestora şi de caracterul 

permanent sau temporar; 

 

n2) mijloc de transport în 

comun se înţelege orice vehicul 

utilizat pentru transportul 

contra cost al persoanelor;  

 

n3) loc de joacă pentru copii se 

înţelege orice spaţiu public 

destinat utilizării de către copii, 

închis sau în aer liber “ 

La articolul 2, după litera n) se 

introduc două litere noi, n1) – 

n2), cu următorul cuprins: 

 

„n1) spaţiu de joacă pentru 

copii se înţelege orice spaţiu 

public închis sau deschis, 

destinat utilizării de către 

copii, în scop recreativ sau 

pentru activităţi sportive; 

 

 

 

Nemodificat. 

 

 

 

 

 

Se elimină. 

 

 

 

 

 

Pentru o 

exprimare 

corectă şi 

completă a 

definiţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Art. 3  3. La articolul 3, alineatul (1) La articolul 3, alineatul (1) se  
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(1) Se interzice fumatul în 

spaţiile publice închise. 

 

 

va avea următorul cuprins: 

 

Art. 3. - (1) Se interzice 

fumatul în toate spațiile publice 

închise, spațiile închise de la 

locul de muncă, mijloacele de 

transport în comun, locurile de 

joacă pentru copii, cu excepția 

celulelor pentru deținuți din 

penitenciarele de maximă 

siguranță. 

 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

Art. 3. - (1) Se interzice 

fumatul în toate spațiile 

prevăzute la art.2 a prezentei 

legi, cu excepția celulelor 

pentru deținuți din 

penitenciarele de maximă 

siguranță. 

 

 

 

 

 

Pentru o 

exprimare mai 

clară şi concisă.  

7.  Art. 3 

 

 

 

(1¹) Se interzice complet 

fumatul în unitățile sanitare, 

de stat și private 

___ 

 

 

 

La articolul 3, alineatul (1¹) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

(1¹) Se interzice complet 

fumatul în spaţiile cu 

destinaţie de furnizare de 

servicii medicale şi servicii de 

educaţie de toate nivelurile, 

de stat și private. 

 

 

 

 

 

Pentru 

enunţarea 

completă a 

locurilor în care 

fumatul este 

interzis. 

 

8.  Art. 3 

 

 

4. La articolul 3, alineatul (2) 

se abrogă. 

 

La articolul 3, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
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(2) În spaţiile publice 

închise, fumatul este permis 

numai în camere special 

amenajate pentru fumat, cu 

respectarea următoarelor 

condiţii obligatorii: 

 

a) să servească exclusiv 

fumatului; 

 

b) să nu fie spaţiu de 

tranzit sau de acces în spaţiul 

public închis; 

 

 

c) să fie dotate cu sisteme 

de ventilaţie funcţionale care 

să asigure eliminarea fumului 

de tutun; 

 

d) să fie dotate cu 

scrumiere şi extinctoare şi să 

fie amenajate în conformitate 

cu prevederile legale în 

vigoare privind prevenirea şi 

 

„(2) Fumatul este permis numai 

în camere special amenajate 

pentru fumat, cu respectarea 

următoarelor condiţii: 

 

 

Nemodificat. 

 

 

b) să nu fie spaţiu de tranzit sau 

de acces în spaţii publice 

închise; 

 

 

c) să fie dotate cu sisteme de 

ventilaţie funcţionale care să 

asigure eliminarea fumului din 

tutun, cu presiune negativă; 

 

d) să fie dotate cu scrumiere şi 

extinctoare şi amenajate în 

conformitate cu prevederile 

legale în vigoare privind 

prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

 

Pentru o 

exprimare 

corectă şi 

completă a 

acestor situaţii. 
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stingerea incendiilor; 

 

e) să fie marcate, la loc 

vizibil, cu unul dintre 

următoarele indicatoare prin 

care să se indice: «Cameră 

pentru fumat», «încăpere în 

care este permis fumatul» 

sau «Loc pentru fumat», 

astfel încât orice persoană să 

poată fi avizată asupra 

faptului că numai în acel 

spaţiu se poate fuma. 

 

 

 

 

 

 

 

e) să fie marcate la loc vizibil 

cu indicatoare: «Cameră pentru 

fumat», «Loc pentru fumat». 

9.    

 

 

 

(21) Persoanele responsabile 

din instituţiile menţionate 

conform art. 2 lit. m) şi n) vor 

5. La articolul 3, alineatul (2¹) 

va avea următorul cuprins: 

 

 

„(2¹)  Persoanele responsabile 

din instituţiile menţionate 

conform art. 2 lit. m) şi n) vor 

La articolul 3, alineatele (2¹) 

şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

„(21) Persoanele responsabile 

din instituţiile menţionate 

elaborează şi pun în aplicare 

regulamente interne care să 

 

 

 

 

Pentru o 

exprimare mai 

clară şi concisă. 
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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.  

 

elabora şi vor pune în aplicare 

regulamente interne prin care 

este interzis fumatul în 

incinta instituţiei, prin 

marcarea cu indicatoare: 

"Fumatul interzis" sau 

folosirea semnului 

internaţional, respectiv 

ţigareta barată de o linie 

transversală.  

 

permită delimitarea şi 

marcarea spaţiilor în care 

fumatul este interzis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  (3) Fumatul este permis în 

baruri, discoteci, restaurante şi 

alte spaţii  publice cu destinaţie 

similară, numai în spaţii special 

amenajate pentru fumat, cu 

respectarea următoarelor 

condiţii obligatorii: 

 

 

 

 

a) să reprezinte cel mult 

6. La articolul 3, alineatul (3) 

şi va avea următorul cuprins: 

 

„(3) Fumatul este permis în 

baruri, discoteci, restaurante şi 

în alte unităţi cu destinaţie 

similară, organizate exclusiv 

pentru fumători, în care 

accesul tinerilor cu vârsta sub 

18 ani este interzis.” 

(3) Fumatul este permis în 

baruri, discoteci, restaurante şi 

spaţii special amenajate cu 

respectarea următoarelor 

condiţii: 

 

 

 

 

 

 

a) să fie delimitate de restul 
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50% din suprafaţa spaţiului 

public închis destinat clienţilor; 

 

 

b) să fie delimitate de restul 

spaţiului public închis, astfel 

încât să se asigure izolarea 

completă de acesta; 

 

 

 

 

 

c) să nu fie spaţiu de tranzit 

sau de acces în spaţiul public 

închis; 

 

d) să fie dotate cu sisteme 

de ventilaţie funcţionale care să 

asigure eliminarea fumului de 

tutun; 

 

e) să fie dotate cu 

scrumiere şi cu extinctoare şi 

să fie amenajate în 

conformitate cu prevederile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spaţiului public închis 

destinat nefumătorilor, încât 

să se asigure izolarea 

completă de acestea; 

 

b) să fie dotate cu sisteme de 

ventilaţie funcţionale care să 

asigure eliminarea fumului de 

tutun, cu presiune negativă, 

cu scrumiere, extinctoare, în 

conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, privind 

prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

 

c) să fie marcate la loc vizibil. 
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legale în vigoare privind 

prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

 

f) să fie marcate la loc 

vizibil cu unul dintre 

următoarele indicatoare: «Loc 

pentru fumat», «Spaţiu pentru 

fumat", «încăpere în care este 

permis fumatul». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Art.3 

 

 

 

(4) Prevederile alin. (2) şi 

(3) nu se aplică spaţiilor 

publice închise al căror 

proprietar, manager sau 

conducător al instituţiei 

stabileşte şi afişează 

avertismentul: «în această 

clădire 

7. La articolul 3, alineatele (4) 

şi (4¹) se abrogă. 

 

La articolul 3, alineatul (4) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

„(4) Prevederile alin.(2) şi (3) 

nu se aplică spaţiilor publice 

închise al căror proprietar 

sau conducător al instituţiei 

stabileşte şi afişează 

avertismentul: „În această 

clădire fumatul este complet 

interzis”. 

Pentru o 

exprimare mai 

clară şi concisă. 
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fumatul este complet 

interzis», «în această 

instituţie fumatul este 

complet interzis», «în această 

unitate fumatul este complet 

interzis.» 

 

(41) Prevederile alin. (3) nu se 

aplică barurilor, discotecilor, 

restaurantelor şi altor spaţii 

publice cu destinaţie 

similară, a căror suprafaţă a 

întregului spaţiu public 

închis destinat clienţilor este 

mai mică de 100m2, dacă 

proprietarul sau managerul 

acestora stabileşte şi afişează 

avertismentul: «în această 

unitate 

fumatul este permis». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ___ ___ La articolul 3, se introduc 

două noi alineate, alin.(42) şi 

(43), cu următorul cuprins: 

Pentru a 

reglementa 

funcţionarea şi a 
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„(42) Barurile, discotecile, 

restaurantele şi alte unităţi cu 

destinaţie similară, 

organizate exclusiv pentru 

fumători, au obligaţia de a 

interzice accesul tinerilor sub 

18 ani şi de a afişa acest 

avertisment. 

 

(43) Barurile, discotecile, 

restaurantele şi alte unităţi cu 

destinaţie similară organizate 

pentru fumători au obligaţia 

de a plăti o taxă pe viciu de 

20% din profitul activităţilor 

desfăşurate în spaţiile pentru 

fumători, sume care vor fi 

utilizate de Ministerul 

Sănătăţii pentru programul 

de prevenire a efectelor 

fumatului. Ministerul 

Sănătăţii stabileşte, în termen 

de 60 de zile, împreună cu 

Ministerul Finanţelor 

Publice, modalitatea de 

acestor unităţi, 

organizate 

exclusiv pentru 

fumători. 
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colectare şi utilizare a 

sumelor.” 

 

13.  Art. 3 

 

 

 

(5) Se interzice vânzarea la 

bucată a țigaretelor. 

___ La articolul 3, alineatul (5)  se 

modifică  şi va avea 

următorul cuprins: 

 

(5) Se interzice vânzarea la 

bucată a ţigărilor şi  

ţigaretelor.  

 

 

 

 

Pentru o 

exprimare 

completă. 

 

14.  Art. 3 

 

 

 

(7¹) Se interzice 

comercializarea produselor din 

tutun în spitale şi unităţi de 

învăţământ, cu excepţia 

unităţilor de învăţământ 

superior. 

8. La articolul 3, alineatul (7¹) 

va avea următorul cuprins: 

 

„(7¹) Se interzice 

comercializarea  produselor din 

tutun în spitale şi unităţi de 

învăţământ.”    

La articolul 3, alineatul (7¹)  

se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(7¹) Se interzice 

comercializarea  produselor din 

tutun în  spaţiile destinate 

furnizării serviciilor medicale 

şi de educaţie, publice sau 

private. 

 

 

 

 

 

Pentru o 

exprimare 

completă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  ___ 9. La articolul 3, după 

alineatul (7¹) se introduce un 

nou alineat, alin.(7²), cu 

următorul cuprins:  

La articolul 3, după alineatul 

(7¹) se introduce un nou alineat, 

alin.(7²), cu următorul cuprins:  
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(7²) Se interzice 

comercializarea produselor din 

tutun în unităţile economice 

situate la o distanță mai mică 

de 250 metri față de orice punct 

de acces în spitale și în  unități  

de învățământ. Distanţa se va 

măsura pe drumul rutier cel 

mai scurt. 

„(7²) Se interzice 

comercializarea produselor din 

tutun în unităţile comerciale 

situate în incinta sau în calea 

de acces a spaţiilor destinate 

furnizării serviciilor medicale 

şi de educaţie, publice sau 

private.” 
 

 

 

 

Pentru o 

exprimare 

completă. 

 

16.  Art. 10 

 

 

a) nerespectarea prevederilor 

art. 3 alin. (1) şi (1¹) se 

sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 100 lei 

la 500 lei; 

 

 

b) nerespectarea prevederilor 

art. 3 alin. (2), (2¹), (3), (4¹), 

(5), (5²), (6), (6¹) şi (7¹) şi ale 

art. 4 alin. (2) se sancţionează 

cu amendă contravenţională de 

la 250 lei la 1.000 lei; 

10. La articolul 10, literele a) 

și b) vor avea următorul 

cuprins:  

„a) persoanele fizice care nu 

respectă prevederile art. 3 alin. 

(1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) şi 

(7²)  se sancționează cu amendă 

contravențională de 300 lei.  

 

b) persoanele juridice care nu 

respectă prevederile art. 3, alin. 

(1), (1¹), (5), (5²), (6), (6¹), (7¹) 

şi (7²) și  ale art. 4 alin. (2) se 

sancționează cu amendă 

contravențională de 5000 lei, la 

prima abatere, şi cu 

La articolul 10, literele a) și 

b) se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  

a) nerespectarea prevederilor 

art. 3 alin. (1) de către 

persoanele fizice se 

sancționează cu amendă 

contravențională de 1000 lei; 

 

 

b) nerespectarea prevederilor 

art. 3 de către persoanele 

juridice se sancționează cu 

amendă contravențională de 

10.000 lei la prima abatere, 

20.000 lei la a doua abatere şi  

Pentru o 

exprimare  

corectă şi 

completă a 

acestor 

sancţiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENDAMENTE 

 propuse la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (PL-x 399/2011) 

P
ag

e1
6

 

suspendarea autorizaţiei de 

funcţionare, la a doua abatere. 

 

 

 

 

 

 

suspendarea activităţii  până 

la remedierea situaţiei. 

Săvârșirea unei noi 

contravenții la această lege se 

sancţionează cu amendă 

contravențională de 50.000 lei 

și sancțiunea complementară 

de închidere a unităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  ___ 11. La articolul 10 se 

introduce un nou alineat, 

alin.(2), cu următorul 

cuprins: 

„(2) Sumele provenite din 

amenzile contravenţionale 

prevăzute la lit.a) şi b) ale 

alin.(1) se fac venit la bugetul 

de stat şi se virează către 

bugetul Ministerului 

Sănătăţii pentru finanţarea 

programelor naţionale de 

sănătate.” 

Nemodificat.  
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18.  Art.141 – Constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor se fac de către 

persoanele împuternicite în 

acest sens de către Ministerul 

Sănătăţii Publice şi de către 

Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor. 

___ Articolul 141 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Constatarea abaterilor de la 

prezenta lege se face de către 

personalul direcţiilor de 

sănătate publică, personalul 

Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor şi 

personalul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Pentru indicarea 

cu precizie a 

organelor care 

constată 

abaterile de la 

prezenta lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ___ ___ Art. II. Prezenta lege intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 

2016. 

Este necesar 

pentru a preciza 

momentul 

intrării în 

vigoare a 

acestor 

modificări ale 

legii. 

 

20.      

21.      

22.      
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