
 

Industria tutunului, în plin asalt asupra medicilor pe care încearcă să îi întoarcă la o situație  

din anii ’50, anii de glorie a publicității făcute de aceștia pentru produsele din tutun! 

Asociațiile medicale profesionale ale Inițiativei 2035-Prima Generație Fără Tutun a României denunță  încercări 

succesive de interferență a industriei tutunului în adoptarea politicilor de sănătate publică prin influențarea 

evenimentelor medicale și folosirea de organizații-paravan 

 

Încă de la începutul anului 2018, cele peste 350 de organizații membre ale Inițiativei 2035 Fără Tutun- asociațiile medicale, 

academice, liderii facultăților de medicină, organizațiile de tineret și copii, au solicitat printr-un document de poziție 

autorităților române să inițieze modificările legislative care să adreseze situația de ”urgență de sănătate publică” reprezentată 

de consumul de tutun în rândul adolescenților și tinerilor în România.  

Ulterior acestei poziții clare și exprimate fără echivoc am observat, fără surprindere, asaltul agresiv cu iz comercial al 

industriei tutunului.  Campanii ale anumitor canale media care beneficiază de diverse forme de sponsorizare din partea 

industriei tutunului, folosirea de jurnaliști și bloggeri care induc opiniei publice ideea că tutunul poate fi sănătos, sponsorizări 

de evenimente unde participă tinerii, încălcarea constantă a politicii din social media care interzice promovarea oricărui produs 

din tutun, publicitate extinsă în spațiul public(în ciuda afirmațiilor că s-ar ținti doar fumătorii adulți)- toate acestea sunt menite 

să normalizeze consumul de tutun, să blocheze și să discrediteze eforturile organizațiilor cu preocupare constantă pentru 

reducerea consumului de tutun în România.  

De asemenea, de dată recentă, dar de o gravitate excepțională, există exemple clare de încercare de implicare a unor 

organizații non-guvernamentale, asociații medicale profesionale și chiar personalități medicale în promovarea produselor 

din tutun încălzit, prin finanțarea unor evenimente de educație medicală continuă de către industria tutunului. Deoarece 

sponsorizarea pentru produse din tutun este respinsă de comunitatea medicală românească de mai mult de 10 ani, industria 

tutunului folosește lacunele legislației (adoptată în anul 2004) și profită de buna-credință a medicilor pentru a încerca să 

decredibilizeze comunitatea profesioniștilor în sănătate din România. Astfel, deoarece legea interzice explicit sponsorizarea 

pentru produsele din tutun a oricăror evenimente sau activităţi care se desfăşoară în unităţile medicale ori în unităţile de 

învăţământ medico-farmaceutic, o companie multinațională ce fabrică produse din tutun sponsorizează organizatorul unor 

activități educaționale medicale ce au loc în alte spații decât cele vizate de lege, pentru a permite afișarea mărcii obiectului 

care încălzește produsul din tutun și nu a mărcii produsului din tutun. Mai mult, organizatorul permite o prezentare a ”noilor 

produse” din tutun în cadrul unui simpozion declarat al companiei producătoare de țigarete, alături de prezentări ale unor 

medici - cadre universitare.  Astfel de asocieri directe și indirecte între medici și produsele din tutun au fost foarte frecvente 

în anii ’40 și ’50 ai secolului trecut, înainte ca oamenii de știință să raporteze primele dovezi zdrobitoare privind legătura 

dintre consumul de tutun și cancerul pulmonar ori bolile cardiovasculare. Ulterior, medicii au refuzat orice fel de  

finanțări,declarate sau ascunse, pentru promovarea produselor din tutun. .  

Un exemplu de dată recentă semnalat deja de către noi este finanțarea de către o companie din industria tutunului a unei 

rețele de ONG-uri numită Romanian Harm Reduction Network, în lipsă totală de transparență a finanțării.  

Al doilea exemplu aparține unei serii de conferințe a Societății Academice de Medicină a Familiei, prima desfășurându-se 

deja între 21-23 iunie 2018, cu finanțare directă de la o companie din industria tutunului. Din fericire, reacția promptă a 

asociațiilor medicale profesionale a prevenit derularea manifestării similare planificate pentru data de 26 Octombrie 2018. 

Implicarea profesioniștilor în sănătate publică în susținerea directă sau indirectă a industriei tutunului este contrară 

Codului de Bună Practică și recomandărilor Organizaței Mondiale a Sănătății și încalcă flagrant obligațiile asumate de 



România prin Convenția Cadru privind Controlul Tutunului- acelea de a proteja dezvoltarea de politici publice de sănătate în 

domenul controlului tutunului de orice interferență comercială a industriei tutunului. 

Aceste tentative nu sunt singulare la nivel european sau specifice României. Este clară, însă, poziția unitară a Organizației 

Mondiale a Sănătății și a tuturor forurilor credibile ale experților în sănătate publică de a nu se asocia cu industria tutunului 

și de a nu valida nici un fel de colaborare cu iz comercial și nebazată pe argumente științifice și medicale solide. 

În luna octombrie 2018, guvernele și autoritățile de sănătate publică din 148 de țări ale lumii reunite la Conferința Părților 

de la Geneva au decis reglementarea unitară a oricărui produs din tutun ca un produs adictiv deoarece consumul de tutun 

reprezintă cauza nr. 1 de boală prevenibilă în lume. 

Nu în ultimul rând, dorim să readucem aminte istoricul dovedit de manipulare al industriei tutunului. Solicităm atât mass-

media, autorităților statului român, organizațiilor societății civile și cu atât mai mult profesioniștilor din domeniul sănătății, să 

respecte principiile Convenției Cadru privind Controlul Tutunului, transpusă în legea nr. 332/2005, legate de prevenirea 

interferenței intereselor comerciale ale industriei tutunului în procesele decizionale legate de sănătatea publică.  

Cele peste 350 de organizații non-guvernamentale, medicale, academice, de protejare a drepturilor tinerilor și copiilor 

reînnoiesc solicitarea adresată Parlamentului și Guvernului României de adoptare în procedură de urgență a modificărilor 

legislative care să îndepărteze orice surse de publicitate și promovare, directă și indirectă, pentru produsele din tutun 

definite în mod cuprinzător, și de completare a legislației din domeniul controlului tutunului care adresează direct prevenirea 

expunerii la efectele nocive ale acestora.  

 

 

 

 

 



O situație din alt secol: companie de tutun finanțând o prezentare la un eveniment medical.  Ca urmare a reacției 

prompte a membrilor comunității medicale, respectiva asociere a fost denunțată și prezentarea anulata. 
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