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Ref.: Petiția nr. 0958/2009, adresată de SPR, de cetățenie română, privind probleme 
legate de punerea în aplicare a legislației europene privind interzicerea 
fumatului în locuri publice în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită instituțiilor europene să facă presiuni asupra autorităților române pentru 
modificarea legislației naționale care reglementează fumatul în locuri publice (baruri, 
restaurante, etc.). Potrivit petiționarului, legislația română în vigoare prevede ca localurile cu 
o suprafață de peste 100 metri pătrați să rezerve jumătate din spațiu pentru amenajarea unei 
zone pentru nefumători. Petiționarul arată că legea oferă localurilor cu o suprafață de până la 
100 metri pătrați posibilitatea de a funcționa ca unități destinate exclusiv fumătorilor sau 
nefumătorilor, marea majoritate optând pentru prima variantă. Petiționarul - care este 
nefumător - se consideră nedreptățit, fiind forțat să aleagă între sănătatea sa și socializarea în 
astfel de localuri. El solicită interzicerea completă a fumatului în micile localuri. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul își exprimă preocuparea legată de protecția insuficientă împotriva expunerii 
pasive la fumul de țigară în sectorul de restaurație din România. Acesta arată că, în temeiul 
legislației române în vigoare, localurile cu o suprafață de peste 100 metri pătrați trebuie să 
rezerve măcar jumătate din spațiu pentru amenajarea unei zone pentru nefumători, în timp ce
localurile cu o suprafață de până la 100 metri pătrați – care constituie majoritatea localurilor
din sectorul restaurației – pot alege între a funcționa ca unități destinate exclusiv fie 
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fumătorilor, fie nefumătorilor, marea majoritate optând pentru prima variantă. Petiționarul 
face apel la UE să facă presiuni asupra autorităților române pentru a interzice complet fumatul 
în micile localuri.

În prezent, nu există o legislație a UE care să oblige statele membre să adopte și să pună în 
aplicare norme exhaustive împotriva fumatului. Cu toate acestea, există o serie de directive 
privind sănătatea și siguranța la locul de muncă care abordează aspecte legate de expunerea 
lucrătorilor la fumul de tutun. Directiva-cadru 89/391/CEE acoperă toate riscurile la care sunt 
expuși lucrătorii, iar pe lângă aceasta, o serie de așa-numite directive „individuale” stabilesc 
cerințe minime pentru anumite riscuri specifice, care includ și expunerea la fumul de tutun din 
aerul ambient [de ex., Directivele 89/654/CEE (locul de muncă), 92/57/CEE (șantiere), 
92/91/CEE și 92/104/CEE (ambele referitoare la industria extractivă de foraj), 2004/37 
(agenți cancerigeni sau mutageni), 83/477/CEE (azbest), 92/85/CEE (lucrătoarele gravide)]. 
În temeiul Tratatului, statele membre pot introduce măsuri mai stricte decât cele prevăzute de 
directive.

Eforturile Comisiei se axează pe conștientizarea riscului expunerii la fumul de tutun din 
mediul ambient, încurajând statele membre să demareze acțiuni în acest sens. 

În ianuarie 2007, Comisia a publicat o Carte verde intitulată „Către o Europă fără fum de 
tutun: opțiunile privind politicile comunitare”1 și a lansat o amplă dezbatere publică privind 
modalitățile optime de promovare a unui mediu fără fum de tutun în UE. Rezultatele 
consultării au arătat un larg sprijin din partea publicului în favoarea unor politici exhaustive 
pentru un mediu fără fum de tutun și a continuării acțiunilor UE în acest domeniu. Orientarea 
a beneficiat de sprijinul deplin al Parlamentului European prin rezoluția adoptată ulterior de 
acesta.

La 30 iunie 2009, Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului cu privire la 
mediile fără fum de tutun cu scopul de a susține și încuraja eforturile naționale de a oferi 
cetățenilor o protecție mai bună împotriva fumului de tutun. Propunerea este în prezent 
discutată în cadrul Consiliului. 
De asemenea, la 19 decembrie 2008, Comisia a lansat prima etapă a consultărilor cu 
organizațiile angajatorilor și angajaților privind necesitatea unor măsuri suplimentare -
legislative sau nelegislative – pentru a proteja angajații de riscul expunerii la fumul de tutun la 
locul de muncă. 

La nivel internațional, Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (FCTC) obligă toate 
părțile semnatare să ofere protecție împotriva expunerii la fumul de tutun în toate spațiile 
publice închise, la locul de muncă sau în mijloacele de transport public. Cea de-a doua 
Conferință a părților la Convenție, din iulie 2007, a adoptat orientări privind mediile fără fum 
de tutun, formulând „standardul de aur”, pe care fiecare guvern ar trebui să aspire să îl atingă2.

În ceea ce privește o eventuală modificare a legislației române în vigoare, aceasta ține de 
competența exclusivă a autorităților române.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_en.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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Comisia consideră că aspectele semnalate în petiție sunt importante, deoarece o legislație 
exhaustivă pentru un mediu fără fum de tutun este esențială pentru o protecție adecvată a 
cetățenilor în acest caz. Totuși, petiția nu sugerează că ar exista vreo contradicție între 
legislația română și dreptul comunitar aplicabil. 


