Fumatul este activitatea care presupune existenţa unui mijloc de aprindere (chibrit, brichetă), a
ţigării, a trabucului sau a pipei şi a restului ce rămâne de la terminarea procesului de fumat: rest de
ţigară, de trabuc, scrum de pipă etc.
Începând cu data de 16.03.2016, a intrat în vigoare Legea nr. 15/2016 de modificare a Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care
FUMATUL ESTE INTERZIS COMPLET, în următoarele situații:
1. În spații publice închise (birouri, holuri, depozite, cabinete, magazii, casa scărilor, balcoane,
terase, etc.).
2. În spații închise la locul de muncă
3. În mijloacele de transport în comun, unde este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei
electronice
4. În stațiile de autobuz (cele acoperite și cu 2 „pereți”)
5. În taxi
6. În unităţile sanitare de stat şi private și în curtea acestora
7. În unitățile de învăţământ de stat şi private și în curtea acestora
8. În unitățile destinate protecţiei şi asistenţei copilului și în curtea acestora
9. La locurile de joacă pentru copii, deschise sau închise unde este interzisă inclusiv utilizarea
țigaretei electronice
10. Restaurante, cluburi, baruri, etc.
11. Pe balcoanele clădirilor de birouri - (acoperite și cu minimum doi pereți). Fumatul va mai fi
permis doar în anumite tipuri de balcoane, cele externe, cu un singur perete și doar cu
balustradă.
10. Pe stadioane

1.
2.
3.
4.
5.

6.

LISTA LOCURILOR UNDE (NU) SE MAI POATE FUMA
În fața restaurantului, pe terasă - Dacă se amenajează loc de fumat, fără să fie acoperit și cu
minimum doi pereți – DA, se poate fuma
La un concert în Piața Constituției - dacă este spațiu deschis și nu există compartimentări, în
locuri special amenajate – DA se poate fuma
Pe plajă la mare - Dacă este loc de joacă - NU. Dacă este ,,plajă deschisă,, – DA se poate
fuma
În parc - DA, în apropierea locului de joacă al copiilor – NU
Dacă vecinul fumează pe balconul lui, poate fi reclamat? NU. Locuința personală nu este
loc public. Dacă desfășoară activitate economică pe balcon, atunci este loc de muncă închis și
nu se fumează. Reclamația se poate face la Poliție.
Dacă spațiul este liber și nu este încadrat de 2 pereți și acoperiș - se poate fuma.

Fumatul este permis în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor
internaţionale
Art. 2, lit. "m) SPAŢIU PUBLIC ÎNCHIS se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau
destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un
acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura
acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
n) SPAŢIU ÎNCHIS DE LA LOCUL DE MUNCĂ se înţelege orice spaţiu care are un
acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura
acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este
definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare."
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Caracterul temporar sau permanent al pereților sau spațiului. Dacă un element de construcție
îndeplinește funcția de ”perete” (limitează, separă sau izolează) și este vizibil, spațiul din care face
parte va fi considerat ”spațiu închis” chiar dacă elementul respectiv se poate plia, ridica, etc adică
este perete doar temporar.
Spațiile care au închideri laterale sau/și acoperiș retractabile adică structuri care se pot plia,
ridica, deschide, deplasa, porni, etc astfel încât să formeze temporar pereți/acoperiș, vor fi
considerate:
• spații deschise atunci când structura este complet pliată/ ridicată, etc astfel încât peretele/
acoperișul nu este deloc vizibil;
• spații închise atunci când structura este deschisă/ coborâtă.
Art. 10. Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (11)
- (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de
muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la
prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de
maximă siguranţă.
- (11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în
cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private."
se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei
b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61),
(71) (vânzare, comercializare țigări) şi ale art. 4 alin. (2) (promovare, publicitate țigări) se
sancţionează cu:
- amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere
- cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de
suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea
activităţii la a doua abatere
- săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă
contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), (producție, import) ale art. 32 alin. (1),
(3), (61), (7), (9) (conținut gudron și teste) ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) si (2) (subst. aprobate și
dosar al produsului) si ale art. 6, (conținutul pe pachet al substanțelor) se sanctioneaza
cu amenda contraventionala de la 10.000 la 50.000 lei.
Art. 141. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane
împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a), b) şi c), unde constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi
ai POLIŢIEI LOCALE SAU AI MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
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