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IMPREUN| PENTRU S|N|TATEA INIMII TALE ! 
 

ACORD DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE 
 

SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE 
SI 

SOCIETATEA STUDENTILOR MEDICINISTI IASI 
 

 

Din partea Societ\]ii Studen]ilor Medicini[ti Ia[i 
Pre[edinte: Mariana Loredana Curecheriu 

 

Din partea Societ\]ii Române de Cardiologie 
Pre[edinte: Gabriel Tatu-Chi]oiu 

 

  
 

30 octombrie 2015 
 Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]e “Sf. Spiridon” Ia[i 
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SOCIETATEA  ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE 

FUNDAŢIA ROMÂNĂ A INIMII 
 
18 Noiembrie 2015 
 
Apel către 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
Stimaţi Membri ai Parlamentului României 
 
Societăţile Române de Cardiologie şi Pneumologie şi Fundaţia Română a Inimii salută cu deosebită 
satisfacţie decizia din 10 Noiembrie 2015 a Comisiei pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor 
de a aviza favorabil modificarea Legii numărul 349/2002 referitoare la prevenirea şi combatarea 
efectelor consumului produselor din tutun, în sensul interzicerii complete a fumatului în spatţile publice 
închise. Aceasta decizie vine să întregească decizia anterioară, la fel de favorabilă, a Comisiei 
senatoriale. 
 
De asemenea, dorim să amintim faptul că, în scopul sensibilizării populaţiei României în legatură cu 

beneficiile majore ale evitării sau renunțării la fumat, Guvernul Romaniei, în temeiul art. 107 alin. (2) din 
Constituție și al art. 8 din Legea nr. 349/2002 a adoptat Hotărîrea 1270/2002, prin care, cea de-a 3-a zi 
de joi a lunii noiembrie s-a declarat „Ziua Naţională fără Tutun“. Drept urmare, cele două evenimente 
mai sus menţionate realizează o conjuctură fericită.  
 
În acest context dorim să ne exprimăm încrederea că această decizie a Comisiei pentru Sănătate şi 
Familie va fi urmată neîntârziat de votul favorabil al plenului Parlamentului României. Adoptarea acestei 
legi va marca un moment istoric, votul favorabil oferind României şansa unică de a părăsi 

grupul ULTIMELOR 3 țări Europene care NU au reglementat interzicerea largă a fumatului în 
spațiile publice închise și de a se alătura țărilor avansate (Regatul Unit al Marii Britanii, Canada, 
Irlanda, Islanda, Norvegia, Australia, Noua Zeelandă, etc) care au decis să pună sănătatea 
cetățenilor lor mai presus de orice interes comercial. 
 
Ca medici, aflaţi zilnic în faţa realităţii dramatice a efectelor  fumatului, dorim să facem un apel către 
compatrioţii noştri, membri ai Parlamentului Romaniei, la înţelegerea faptului că adoptarea şi 
implementarea acestei Legi este o urgenţă majoră!. Tergiversarea sau amânarea ei înseamnă a 
accepta, în continuare, ca 70 de români să moară zilnic din cauza fumatului, ca 42.000 de români să 
moară anual datorită complicațiilor asociate fumatului şi peste 5000 de români să moară în fiecare an 

doar având „vina” de a fi fumatori pasivi, adică de a trăi şi a lucra alături de fumători; înseamnă a 
accepta în continuare ca mii de români să se îmbolnăvească de cancer (90% dintre cancerele 
pulmonare sunt provocate de fumat!) şi de boli cardiovasculare fapt care conduce la costuri imense de 
investigaţii, tratament, spitalizări, îngrijiri paliative şi (poate şi mai important) la călcarea în picioare a 

 



demnităţii acestor pacienţi ale căror posibilităţi financiare sunt extrem de limitate (doar tratamentul unui 
singur pacient cu cancer pulmonar poate depăși 10.000 de euro /lună!);  înseamnă a accepta în 
continuare ca 74% din populaţia ţării, care este nefumătoare, să fie agresionată şi discriminată în 
restaurante, cluburi, baruri, spaţiile de agrement, arenele sportive şi în spaţiile de joacă ale copiilor de 
către minoritatea fumătoare; înseamnă a accepta în continuare ca generaţiile noastre tinere şi foarte 
tinere să continue să devină victime ale fumatului la vârste fragede prin permisiunea de a veni în 
contact facil, direct, cu produsele de tutun şi cu reclamele companiilor producătoare de ţigări.  
 
În faţa acestor realităţi recentele presiuni ale unora dintre reprezentanții producătorilor sau 
distribuitorilor de ţigări, materializate prin mesaje trimise individual unor membri ai Parlamentului şi prin 
care se sugerează  riscul unui „colaps” economic urmare a unor măsuri prevăzute de actualul proiect de 
lege şi considerate unilateral ca fiind „excesive” (concret: dispariţia publicităţii pentru țigări în spaţiile de 
trecere obligatorie din stabilimentele comerciale) sunt mai mult decât elocvente pentru cinismul 
autorilor  acestor mesaje pentru care viaţa şi sănătatea celor pe care îi îmbolnăvesc şi îi ucid în 
fiecare zi nu are nici o valoare!. Presiunea companiilor producătoare şi/sau distribuitoare de tutun 
asupra factorilor de decizie politică prin sugerarea unui ‚colaps” economic reprezintă, în fapt, o 
încercare de şantaj. În realitate această atitudine este indusă de cuantificarea cinică a sănătaţii şi vieţii 
cetăţenilor noştri în funcţie de impactul asupra profiturilor companiilor respective. Acest tip de 
„negociere” a gradului de protecţie, de ocrotire a sănătătii şi vieţii cetăţenilor ţării este inacceptabil şi 
trebuie respins categoric! Dimpotrivă, impactul economic al reducerii numărului de îmbolnăviri, al 
reducerii deceselor la vârstele tinere, al existenţei unei populaţii sănătoase, al cărei capacitate de 
muncă este intactă este mult mai mare decât contribuţia bugetară a companiilor producătoare de tutun, 
contribuţie plătită, în realitate, tot de către victimele acestor companii, (în fapt companii specializate în 
producerea/distribuţia unui drog cu consecinţe dramatice) 
  
În tot acest context, Societatea Română de Cardiologie, Societatea Română de Pneumologie şi 
Fundația Română a Inimii doresc să îşi exprime deplină încredere în simţul de responsabilitate al 
membrilor Parlamentului României  faţă de starea de sănătate a cetăţenilor ţării care, prin votul lor, i-au 
propulsat în Parlament odată cu speranţa de a fi apăraţi şi de a avea un viitor mai bun.  Votul pozitiv al 
membrilor Parlamentului faţă de adoptarea formei modificate a Legii 349/2002 va însemna un prim și 
foarte important pas în crearea unui climat național sănătos, orientat spre prevenirea bolilor cronice, 
inclusiv a cancerului, boli care pot fi prevenite în proporție de 80% tocmai prin măsuri legislative şi 
educative aflate la îndemâna unor foruri de decizie inteligente şi ataşate interesului național, al 
poporului pe care îl conduc. Tragicele evenimente recent întâmplate în România impun, cu atât mai 
mult, atitudini hotărâte în crearea cadrului legislativ care să protejeze siguranţa şi sănătatea cetățenilor 
țării.  
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