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POZIȚIE A ACADEMIEI ROMÂNE ÎN LEGATURĂ CU TENTATIVA SENATORILOR ROMĂNIEI DE A 

MODIFICA LEGEA NR.15/2016 („LEGEA ANTIFUMAT”)  

 

 
În atenția Biroului Permanent al Camerei Deputaților din Parlamentul României, 

Domnul deputat Florin Iordache, Președinte interimar 

Doamna deputat Rodica Nasar, Vicepreședinte 

Domnul deputat Gabriel Vlase, Vicepreședinte 

Domnul deputat Mihai Alexandru Voicu, Vicepreședinte 

 

 

București, 21 iunie 2016  

 

Stimată Doamnă, Stimați Domni,  

 

Vă adresăm în cele ce urmează un punct de vedere comun 

al mai multor instituții reprezentative pentru știința și 

medicina românească, totodata de maximă autoritate 

pentru domeniul în discuție: Academia Română, 

Academia de Științe Medicale, Societatea Română de 

Farmacologie clinică, terapeutică și toxicologie clinică.  

 

România se află în fazele finale ale procesului de 

transpunere ale Directivei privind produsele din tutun, 

Directiva 2014/40, care a intrat în vigoare pe 20 mai 2016. 

La nivelul Comisiei de Sănătate și a Comisiei Economice 

a Senatului României, în faza finală de dezbatere, au fost 

introduse amendamente la legea 15/2016 de transpunere a 

acestei directive, amendamente privind fumatul în spațiile 

publice închise ce conțin prevederi contrare scopului 

declarat al Directivei. Aceste amendamente, adoptate de 

plenul Senatului pe 7 iunie 2016, ar putea duce la 

permiterea fumatului în multe spații publice, subminând 

spiritul legislației actuale, acela de a proteja cetățenii de 

efectele dăunătoare ale fumului de tutun.  

 

Actuala formă a Legii nr. 15/2016 (Legea de modificare și 

completare a legii 349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun) se 

înscrie în angajamentele internaționale asumate de 

România în fața forurilor de sănătate publică mondială și 

urmează fără echivoc recomandările Organizației 

Mondiale a Sănătății legate de controlul consumului de 

tutun. Prin modul în care este formulata, această Lege 

asigură, pe de o parte, protecția majorității de cel puțin 

74% a populației nefumătoare împotriva efectelor 

fumatului pasiv și, pe de altă parte, protecția minorității de 

26% de fumători în fața fumatului excesiv. În felul acesta, 

Legea nr. 15 permite îndeplinirea obligațiilor 

constituționale ale Statului Român de a garanta dreptul la 

sănătate al tuturor cetățenilor săi.  

Acceptarea amendamentelor propuse de Comisia Juridică 

a Senatului, inclusiv cel referitor la modificarea actualei 

definiții a spațiului public închis (definiția din Legea 

15/2016 este bazată pe cea a Organizației Mondiale a 

Sănătății) conduce practic la anularea sensului protectiv al 

legii 15/2016 menționat mai sus și condamnă din nou 

nefumătorii la expuneri nedorite la acest fum toxic. Prin 

permiterea creării de spații închise, izolate, pentru 

fumători, aceste amendamente reprezintă un atentat chiar 

la sănătatea fumătorilor pe care îi condamnă la fumat 

excesiv. Faptul că se dorește ca aceste spații să fie 

ventilate nu anulează acest efect deoarece este demonstrat 

științific că nici un sistem de ventilație nu asigură 

protecția deplină atât a fumătorilor cât și a nefumătorilor 

aflați în afara spațiului dorit a fi destinat strict fumătorilor. 

Drept urmare aceste amendamente condamnă și 

nefumătorii la fumat pasiv. Prin urmare aceste 

amendamente sunt un atentat la sănătatea publică.  

 

Industria tutunului a acreditat în presă ideea falsă a 

pierderilor bugetare prin noua lege antifumat. Se uită 

faptul că în nici o țară nu s-au semnalat scăderi reale ale 

numărului de consumatori, se uită, de asemenea, că nota 

de plată a consecințelor fumatului, a costurilor bolilor 

generate de tabagism, este suportată tocmai de la bugetul 

de stat și depășește cu mult încasările realizate de stat prin 

taxele pe acest comerț cu produse de tutun.  
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Toate legile antifumat adoptate în țările dezvoltate din 

Europa (dar și cele din țările vecine – Ungaria, Republica 

Moldova, Bulgaria) se bazează pe datele științifice care 

atestă că SINGURA măsură protectivă pentru 

ÎNTREAGA populație (fumători și nefumători) este ca 

fumătorii să fumeze în spații complet deschise. Orice altă 

modalitate (spații închise dedicate fumătorilor sau spații 

semideschise create pe terase) cresc net riscul de expunere 

al ambelor grupe populaționale. Pe de alta parte, 

experiența țărilor care au implementat deja legi antifumat 

identice cu Legea nr. 15/2016 demonstrează cu claritate 

faptul ca efectul benefic al acestor legi se instalează 

practic IMEDIAT, iar impactul lor asupra ameliorării 

stării de sănătate a populației este MAJOR.  

 

Directiva europeană privind produsele din tutun introduce 

măsuri stricte de reglementare a acestor produse. Unele 

State Membre ale UE au profitat de procesul de 

transpunere a Directivei pentru a întări măsurile existente 

la nivel național care restricționează fumatul în spații 

publice, dar niciun Stat Membru nu a slăbit aceste 

restricții care au rolul de a proteja cetățenii de efectele 

nocive ale fumatului. O astfel de regresie prin amendarea 

unei legi în vigoare, nu doar ar încălca principiile de 

protecție a sănătății publice care stau la baza Directivei 

privind produsele din tutun, dar ar fi și contrară 

principiilor de bună guvernanță. O eventuală revenire 

asupra unor decizii legislative atât de curând după intrarea 

lor în vigoare, ar crea confuzie și lipsă de predictibilitate 

pentru cetățeni și pentru antreprenori în contextul lipsei 

unei analize de impact economic sau asupra sănătății al 

amendamentelor propuse. În acest sens, subliniem că, în 

ultimii ani, încercările de a reduce restricțiile sau de a 

bloca prevederi mai aspre împotriva fumatului în spații 

publice, în alte țări europene, acolo unde au existat 

(Bulgaria, Portugalia, sau Austria), au fost primite 

nefavorabil în opinia publică înainte de a fi respinse în 

Parlamentele naționale.  

 

În final, raportul comun al Comisiilor de Sănătate și 

Economică din Senat care au propus aceste amendamente 

menționează că în adoptarea lor au fost consultate 

organizații interesate, inclusiv industria tutunului dar, în 

mod surprinzător, nu și organizațiile societății civile și din 

domeniul sănătății publice. Aceste amendamente nu 

servesc decât intereselor industriei tutunului, al cărei 

singur scop este să își extindă afacerile, indiferent de 

efectele fumatului asupra sănătății publice. Mai mult, 

această situație este o încălcare a Convenției Cadru pentru 

Controlul Tutunului, care cere guvernelor să protejeze 

politicile de sănătate publică de interesele industriei 

tutunului.  

 

Pentru toate aceste motive, după cum am informat Biroul 

permanent al Camerei Deputaților, corpul medical, de la 

nivel academic până la nivel de asociații profesionale, a 

solicitat respingerea următoarele amendamente la Legea 

nr. 349/2002, propuse de Comisia juridică din Senat:  

- Amendamentul 18 la articolul 2, lit. a), ), h), i), m) și n)  

- Amendamentul 19 la articolul 3, introducerea unui nou 

articol 31  

- Amendamentul 20 la articolul 3, introducerea unui nou 

articol 32  

Aflați sub jurământul lui Hipocrat, medicii nu pot adopta 

o altă atitudine decât aceea de a lupta pe toate căile pentru 

prevenirea și combaterea bolilor. În cazul acesta, 

preocuparea medicilor NU poate fi alta decât lupta, 

inclusiv pe calea argumentelor științifice și legale, 

împotriva efectelor devastatoare ale fumatului asupra 

sănătății publice și nicidecum de a propune măsuri de 

relaxare a actualei Legi antifumat.  

 

“…Atât cât mă ajută forțele și rațiunea, prescripțiunile 

mele să fie făcute numai spre folosul și buna stare a 

bolnavilor, să-i feresc de orice daună sau violență. Nu voi 

prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar 

dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această 

privință” (citat din juramantul lui Hipocrat).  

 

Acad. Prof. Dr. Victor Voicu  

Secretar General al Academiei Române  

Președintele Secției de Științe Medicale a Academiei 

Române  

Președintele Societătii Române de Farmacologie clinică, 

terapeutică și toxicologie clinică  

 

Prof. Dr. Irinel Popescu  

Membru corespondent al Academiei Române  

Președintele Academiei de Științe Medicale din România 
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CURS 

TROMBEMBOLISMUL PULMONAR ÎN SITUAȚII SPECIALE 

10 iunie 2016, Iași 

 
 

Urmând seria, iniţiată în ultimii ani, de cursuri 

referitoare la tromboembolismul pulmonar (TEP), 

cursul desfăşurat pe 10 iunie 2016 la Iaşi s-a dorit a fi 

extrem de pragmatic: o serie de prezentări a unor 

cazuri speciale de embolie pulmonară acută urmate 

de trecerea în revistă a informaţiilor aduse la zi care 

susţin sau pun în discuţie o conduită diagnostică sau 

terapeutică particulară. Aceasta oferă o judecată post-

factum bine documentată şi actualizată din care se 

pot trage învăţăminte multiple. Tagma medicală, de 

altfel este  singura în care succesele dar şi eşecurile 

sunt supuse analizei obiective colegiale cu scopul 

declarat care a furnizat progresul acestei categorii 

profesionale, cunoscâdu-se faptul că cel mai bine (şi 

mai sigur !) înveţi din păţania confratelui. Structurat 

în trei părţi cursul a cuprinse următoarele prezentări: 

în prima parte (moderată de către conf. dr. Diana Ţînţ 

şi conf. dr. Irina Costache) au fost prezentate cazuri 

de TEP la pacienţii obezi (conf. dr. Irina Costache), 

TEP la pacienţii vârstnici (SL. dr. Laurenţiu Lucaci), 

TEP în trombofilii (dr. Mircea Balasanian), TEP la 

copii (dr. Dan Iliescu) şi TEP şi BPOC (prof. dr. 

Florin Mitu). Partea a doua (moderată de către dr. 

Gabriel Tatu-Chiţoiu şi prof. dr. Diana Cimpoeşu) s-a 

referit la situaţiile speciale de TEP şi resuscitarea 

cardio-pulmonară (prof. dr. Diana Cimpoeşu), TEP 

postoperator (prof. dr. Laurenţiu Şorodoc), TEP şi 

călătoria (dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu), TEP şi 

accidentul vascular cerebral (dr. Alexandru Cozma) 

şi TEP cu indicaţie chirurgicală (Dr. Lucian Stoica). 

A treia parte (moderată de către prof. dr. Antoniu 

Petriş şi prof. dr. Laurenţiu Şorodoc) a cuprins 

prezentarea şi analiza cazurilor de TEP în neoplazii 

(dr. Ovidiu Mitu), TEP şi tumorile cerebrale (dr. 

Cătălina Helici, dr. Ionuţ Tudorancea), TEP în 

sarcină (conf. dr. Diana Ţînţ), TEP şi trombul în 

tranzit (prof. dr. Antoniu Petriş) şi TEP cu indicaţie 

intervenţională (prezentare transmisă de către prof. 

Dr. Lucian Petrescu). 

Audienţa a fost numeroasă, dicuţiile au fost 

interesante iar ideea dominată de final a fost că un 

astfel de curs merită repetat şi în alte locaţii. Ceea ce 

vom face în viitor ! 

Prof. Dr. Antoniu Petriş 
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Peste 4.000 de participanţi la Congresul UMF Carol Davila, aflat la a IV-a ediţie 

 

 

 

 

Congresul Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Carol Davila a avut loc în perioada 2-4 

iunie 2016. Pentru 3 zile, Palatul Parlamentului a 

reunit personalităţi celebre ale medicinei și 

cercetării științifice medicale româneşti. 

Ghidați fiind de același motto, „INIȚIERE. 

EVOLUȚIE. EXCELENȚĂ”, Congresul Universităţii 

de Medicină şi Farmacie Carol Davila a reunit anul 

acesta peste 4.000 de medici de diferite 

specialitati, medici rezidenți, studenți, și cadre 

universitare 

În cifre, Congresul UMF Carol Davila a 

însemnat 35 de sesiuni ştiinţifice, 5 săli de 

conferinţă, 9 lectori internaționali, 6 invitați 

speciali, 199 lectori români, 5 sesiuni dedicate 

„Tânărului Cercetător”, 7 grant-uri educaționale 

oferite de catre parteneri, 293 postere expuse. 

In cadrul acestei ediții au fost decernate 6 

titluri Honoris Causa reputaților profesori 

Christopher Chapple (Marea Britanie), Frank 

Huisman (Olanda), Leopold Schmettere (Austria), 

Vinod Shah (SUA), Dan Atar (Norvegia), și Piotr 

Radyiszewski (Polonia). Mentionam ca Profesorul 

Dan Atar este Vicepresedintele Societatii 

Europene de Cardiologie. 

Într-un context în care construirea unei 

comunități academice bazate pe cunoaștere, 

comunicare, deschidere și eficiență constituie 

emblema nucleului de educație universitară 

medicală, Congresul Universității de Medicină 

și Farmacie CAROL DAVILA București vine în 

sprijinul acestui concept, reprezentând cea mai 

complexă manifestare științifică anuală din 

România, cu participare internațională.  

Aflat la cea de-a patra ediție, evenimentul a 

devenit o tradiție cu un important rol educațional 

pentru comunitatea medicală din țara. Pe 

parcursul celor 3 zile de eveniment, prestigioși 

profesori universitari și cercetători de renume 

mondial, alături de reputați academicieni și 

cadre didactice universitare din România au 

prezentat subiecte dintre cele mai interesante, 

aducând în discuție informații de maximă 

actualitate în domeniul medical. 

Anul acesta, sesiunile de comunicări orale 

s-au desfăşurat concomitent în cinci săli, ceea ce a 
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susținut ideea de interdisciplinaritate, trăsătura 

definitorie a conceptului care a stat la baza 

Congresului încă de la prima sa ediţie.  

Amploarea și prestigiul Congresului UMF 

Carol Davila sunt date de de numărul 

participanților în continuă creștere, de valoarea și 

diversitatea lucrărilor științifice prezentate și de 

participarea personalităților academice europene 

și internaționale. 

Având ca fundament ideea de 

interdisciplinaritate, Congresul Universității de 

Medicină și Farmacie CAROL DAVILA București s-

a dezvoltat ca un eveniment cu caracter unic la 

nivelul mediului universitar și academic, 

sporindu-și popularitatea și amploarea de la an la 

an. 

Universitatea de Medicină și Farmacie 

CAROL DAVILA București este una dintre cele 

mai dinamice și reputate instituții de 

învățământ superior de profil din România. 

Prin intermediul proiectelor derulate, 

Universitatea CAROL DAVILA continuă să 

formeze medici de excepție și cadre didactice 

valoroase, care activează în cele mai renumite 

clinici și spitale.  

 

Prof.Dr.Dragoș Vinereanu 
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Stimati colegi, 

  

Va rugăm să ţineţi cont de reglementarea din Statutul SRC referitoare la îndatorirea statutară de a sprijini 

Societatea de Cardiologie prin achitarea cotizatiei pe anul 2015 şi 2016. Va reamintim faptul ca achitarea acestei 

obligaţii băneşti trebuia efectuata până la 31 Martie 2016 pentru anul precedent 

(http://www.cardioportal.ro/membri/plata-online/). Conform prevederilor din Statut, neplata acestei cotizatii în 

termenul specificat are ca rezultat suspenderea automată pana la plata restantelor. 

Cu ocazia îndeplinirii acestei îndatoriri puteţi actualiza datele personale în spaţiul care vă este dedicat pe 

CARDIOPORTAL. 

  

Va multumim pentru sustinere ! 

  

Societatea Romana de Cardiologie 
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Congresul National de Cardiologie  

21-24 septembrie 2016, Sinaia 

 

ÎNSCRIERE PARTICIPARE 

Termen limită: 30 iulie 2016 

Rezidenți – 150 lei 

Membri SRC – 220 lei 

Non-membri SRC – 600 lei 

Profesii conexe* – 300 lei 

*Specialitate: psihologie, kinetoterapie, bioinginerie 

etc. 

Însoțitori – 240 RON 

Dupa data de 30 iulie se fac inscrieri doar in perioada 

Congresului, în număr limitat, fără a garanta primirea 

materialelor. 

 

 

Modalități de plată: 

 prin virament bancar: COD IBAN: RO42 BTRL 0410 1205 M664 76XX, Banca Transilvania, Agentia 
pentru Medici, Cotroceni, CIF RO5679116 

 la sediul Societății Române de Cardiologie: Str. Avrig Nr. 63, Sector 2, București, 
www.cardioportal.ro; email:office@cardioportal.ro 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR SE FACE NUMAI ONLINE.  

DUPĂ EFECTUAREA PLĂȚII, VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE 

 http://www.cardioportal.ro/inregistrare-congresul-national-de-cardiologie-22-24-septembrie-2016-sinaia/  
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AGENDA MANIFESTĂRILOR SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CARDIOLOGIE 
2016 

 
SEPTEMBRIE 

 
CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE 
 

22-24 
SEPTEMBRIE 

SINAIA 

OCTOMBRIE 
INIMA ȘI SPORTUL (curs de cardiologie sportivă) 

Directori de curs: Prof. Dr.M.I.Popescu, Prof.Dr.D.Zdrenghea  

7 octombrie TIMIȘOARA 

NSTEMI - ABORDARE PRACTICA  

Directori de curs : Dr.A.Mereuță, Prof.Dr.C.Ginghină  

14 octombrie BUCUREȘTI 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ, DE LA 

GHIDURI LA PACIENȚI 

Directori de curs: Prof.Dr.D. Bartoș, Dr.E. Bădilă 

21 octombrie BISTRIȚA 

REVASCULARIZARE IN STEMI/NONSTEMI 

Directori de curs: Dr.S.Mot, Dr.V. Popa 

21 octombrie ORADEA 

ATRIUL STANG - VENTRICULUL STANG – CORELATII ANATOMO-

CLINICE 

Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Prof.Dr. D. Vinereanu 

22 octombrie BUCUREȘTI 

CARDIOCOAG 

Directori de curs: Prof.Dr.D. Lighezan,  Prof.Dr. F.Mitu, Prof. Dr. D. Vinereanu 

28 octombrie BRAȘOV 

IMAGISTICA IN GHIDAREA TERAPIILOR CARDIOVASCULARE 

Directori de curs: Dr. R. Jurcuț, Conf.Dr.Dr.B.A.Popescu 

28  octombrie CRAIOVA 

NOIEMBRIE 

TRATAMENTUL DE URGENTA AL PACIENTULUI DEZECHILIBRAT  

Directori de curs: Conf.Dr. D.Țînt, Dr.V.Chioncel 

4 noiembrie TIMIȘOARA 

CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Dr.O.Chioncel 

4 noiembrie TÂRGU MUREȘ 

CAZURI CLINICE DIFICILE IN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

Directori de curs: Prof.Dr. C.Macarie, Dr.O.Chioncel 

5 noiembrie SIBIU 

PROVAS IV 

Directori de curs: Prof. Dr. F. Mitu,  prof. Dr. D. Vinereanu 

11 noiembrie TIMIȘOARA 

CAVITATI DREPTE – CORELATII ANATOMO-CLINICE 

Directori de curs: Dr.O. Chioncel, Prof.Dr. D. Vinereanu 

11 octombrie BUCUREȘTI 

ACTUALITĂŢI ÎN ARITMOLOGIE (ARCA 4) 

Directori de curs: Dr.A.Deutsch, Dr.M. Grecu 

18 noiembrie TIMIȘOARA 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Tehnoredactare Infocard               Sponsor 

          Florentina Jugureanu                  Berlin Chemie Menarini 
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