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România este, în prezent, deținătoarea unor recorduri negative în ceea ce privește 
protejarea faţă de fumul de tutun în spațiile publice astfel încât putem spune că am devenit 
un adevărat ”paradis” al consumului de tutun. Din păcate, acest lucru nu se asociază cu 
beneficii, ci cu boli ale adulţilor şi copiilor români.  Principalele cauze de deces din România 
sunt reprezentate de boli cauzate sau agravate de fumat: bolile cardiovasculare (60% dintre 
decesele anuale, față de 48% media Comunității Europene), cancerul (la bărbaţi, cel mai 
frecvent cancer este cel pulmonar, iar la femei acest tip de cancer este în continuă creştere) 
şi bolile respiratorii cronice (fumatul este responsabil de peste 80% din cazurile de 
bronhopneumopatie obstructivă cronică – BPOC).  
 
Nu există absolut nici un dubiu că fumul de țigară este extrem de nociv, cauzând 
îmbolnăvirea și decesul prematur al celor care îl inhalează, activ sau pasiv, voluntar sau 
involuntar, adulţi şi copii.  
 
Ne confruntăm, astfel, cu o situație care încalcă atât principiul constituțional al ocrotirii 
sănătății, cât și obligațiile asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. 
 
Legislațiile țărilor europene prevăd deja măsuri stricte de interzicere a consumului de tutun 
în spațiile publice închise, inclusiv în ţări în care fumatul era considerat emblematic: Turcia, 
Irlanda, Italia. Chiar şi vecinii noştri unguri, bulgari, sârbi şi ucrainieni au interzis fumatul în 
aceste spații, demonstrând că şi această parte a Europei poate adopta măsuri ferme de 
protecţie a sănătăţii populaţiei proprii.   
  
Legislația românească actuală în acest domeniu se remarcă atât printr-o redactare 
deficientă, cât și prin aplicare insuficientă. Prin acest efect conjugat s-a creat o situație în 
care o majoritate covârșitoare a populației – fumători și nefumători deopotrivă – trebuie fie 
să suporte efectul nociv al fumatului în spații destinate, de fapt, alimentației și relaxării, fie 
să nu aibă acces în astfel de spații. Astfel, este încălcat sistematic dreptul la ocrotirea 
sănătății, prevăzut de art. 34 din Constituția României, în primul caz, iar în cel de-al doilea 
caz este încălcată libertatea de mișcare, prevăzută de art. 25 din Constituția României. 
 



 
În condiţiile în care în România peste 73% dintre adulţi nu fumează şi o bună parte dintre ei 
suferă şi mor prematur prin boli cauzate de fumat, se impune o lege protectivă faţă de 
expunerea la fum de tutun. ”Soluția” spațiilor diferite pentru fumători şi nefumători, 
complet nefuncțională în ultimii 7 ani, este expresia unei discriminări și a afectării drepturilor 
și libertăților prevăzute de Constituția României. 
 
 
În consecință, având în vedere dispozițiile art. 34 din Constituția României, solicităm 
autorităților publice din România – Parlament, Guvern, Președinte: 
 
 
- respectarea drepturilor constituţionale la sănătate, loc de muncă sănătos şi libertatea de 
mişcare prin asigurarea protecţiei celor expuși la fumul de țigară indiferent de statutul lor de 
fumători sau nefumători.  
 
 
- eliminarea discriminării actuale în care comportamentul unui grup restrâns are prioritate în 
fața drepturilor legitime ale marii majorități și desființarea condiției de cetățeni de categoria 
a II-a, în care intră, de facto, nefumătorii precum și fumătorii care nu doresc să sufere 
consecințele fumului de țigară în spațiile publice. 
 
 
-  adoptarea de urgență a unor prevederi legale prin care FUMATUL SĂ FIE INTERZIS ÎN 
TOATE SPAȚIILE PUBLICE ÎNCHISE, la locul de muncă, în parcuri, pe plaje, precum şi în locurile 
de joacă pentru copii şi spaţiile în care se practică sportul, indiferent dacă sunt în spaţii 
închise sau deschise.  
 
 
 
Cerem Parlamentului, Guvernului și Președinției să sprijine acest demers de sănătate publică 
de o importanță vitală pentru viitorul nostru și al tinerei generații și să redăm împreună 
României imaginea „clară” pe care o merită! 
 
 
 
Coaliția ”România Respiră” 
Coaliția este formată din organizațiile menționate mai jos și toate celelalte organizații care 
aderă la acest manifest și își desfășoară activitatea în interesul cetățenilor României. 
 



 
Organizație 
 

Reprezentant Semnătura/ 

 
Societatea Română de 
Pneumologie 

 
Prof. Dr. Florin 
Mihălțan 

 
 

 
Fundația Română a Inimii 

 
Conf. Dr. Ioan 
Mircea Coman 

 
 
Societatea Română de 
Cardiologie 

 
Dr. Gabriel 
Tatu-Chițoiu 
 

 
 

 
Forumul Național de 
Prevenție 

 
Prof. Dr. Dan 
Gaiță 

 
 
 
 

Societatea Română de ATI Prof. Dr. Dorel 
Săndesc 
Prof. Dr.  
Bubenek 
Secretar 
General 
Dr. Ovidiu 
Bedreag 

 

Fundația Pneuma Prof. Dr. Miron 
Bogdan 

 

Asociația ,,Alianța 
Pacienților Cronici din 
România” și cele 7 
organizații naționale 

Cezar Irimia 

 



 
Federația Asociațiilor 
Bolnavilor de Cancer și cele 
21 de asociații membre 
 
 

Cezar Irimia  

 

Institutul pentru Politici 
Publice 

Violeta 
Alexandru 

 

Forumul Tinerilor din 
România și cele 155 de 
organizații membre 

Ioan-Radu 
Petrariu 

 

Uniunea Studenților din 
România (USR) 

Alexandru 
Bîndar  

 
 
 

Federația Asociațiilor 
de Basarabeni din România 
(FAB România) 

Constantin 
 

CERNEGA 

 

Asociaţia Sportivă a 
Tinerilor din România 

Ionuţ – Daniel 
POP 

 
Asociația Tinerii Uniți Aureliana Popa  

European Network for 
Smoking and Tobacco 
Prevention 

Cornel Radu-
Loghin 

 



 
AER PUR România Marius Eremia 

 
Asociația Salvați Copiii Gabriela 

Alexandrescu 
 

Allen Carr EasyWay 
Romania 

Diana Vasiliu 

 
Asociația Română pentru 
Promovarea Sănătății 

Mădălina- 
Elena 
Argăseală 
Director 
executiv 
 

 

Asociatia Mame pentru 
Mame 

Ana Măiţă 

 
IREC Asociatia Iniţiativa 
pentru Responsabilitate 
Civică 

Alina Loredana 
Dinicu 

 
Fundaţia CRUCEA ALBĂ Sînziana Ioniţă 

Ciurez 

 
 



 
Asociaţia SAMAS 
(Programul de Sănătate 
pentru Mame şi Sugari) 

Dr. Marina 
Oţelea 

 
Asociaţia Casiopeea Dr. Marina 

Oţelea 

 
Asociația Consultanților în 
lactație din România 

Eugenia 
Dobrescu 

 
Clearpoint Communication 
Associates 

Ramona Brad  

Asociația pentru 
Performanța Leaderilor în 
Educație 

 

 
Asociația A.C.T.O.R. Eugenia 

BARBU 

 
Asociația David Alexandru Daniela 

Sabadac 
 



 
Alianța Desprecopii Alina Predescu 

 
Asociația Studenților 
și Elevilor Basarabeni 
 
 

Luminița  
Babcinețchi, 
Secretar 
General  

Asociația Studenților 
și Elevilor Basarabeni 
 
 

Federația Asociațiilor 
Studenților Farmaciști din 
România 

Ioana Laura 
Bogdan 

 
 
 
 
 
 
Alături de următoarele personalități publice care își exprimă susținerea pentru această 
inițiativă: 
 

Marius Vintilă-activist mediu, voice-over National Geographic Channel 

Florin Piersic Jr. – actor și regizor 

Vlad Petreanu – realizator radio și tv – Europa FM 

Tudor Giurgiu - regizor 

Carmen Bunaciu – prima medaliată a României la un Campionat Mondial de natație - 1982  

Gianina Corondan – prezentator TV 

Răzvan Florea – prima medalie olimpică pentru România la natație masculin -  Atena 2004 

Alex Găvan – alpinist – a atins 6 vârfuri din cele 14 de peste 8000 de metri, ambasador WWF  



 
George Vintilă – realizator radio și tv – Pro FM 

Horia Mihail – pianist - proiectul Stradivarius și turneul "Vioara lui Enescu" 

Marius Manole- actor 

Ciprian Muntele – realizator radio 

Flaviu Crișan – prezentator TV 

Andrei Rosu – maratonist și activist de mediu și sănătate 

Ciprian Bălănescu – multiplu campion de triatlon al României 

Dan Amariei – muzician, Omul cu șobolani 

Florin Căruceru – prezentator TV – Dolce Sport 

Ada Roseti – director de programe Discovery Romania, prezentatoare radio și TV 

Marius Florea Vizante – actor  

Dan Byron – muzician, Byron 

Valeria Racila Van Groningen - campioană olimpică la canotaj 1984 Los Angeles 

Steven Van Groningen -Președinte și CEO Raiffeisen Bank România 

Adi Hădean- bucătar profesionist, blogger, realizator emisiuni radio/TV 

 
 


