
 

HOTĂRÂRE  

pentru înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi 

acţiunilor de control al consumului de tutun în România 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea 
Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de control al 
consumului de tutun în România  

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

1. Descrierea situaţiei actuale        
Bolile cardiovasculare şi cancerul sunt principalele 
cauze de boală şi de mortalitate în România, 8 din 
10 decese1 datorându-se acestor maladii. Fumatul 
este principalul factor de risc evitabil: 82% din 
decesele prin cancer de plămân, 55% din decesele 
datorate bolilor respiratorii cronice şi 19% din 
decesele prin boli cardiovasculare s-au datorat 
consumului de tutun.  
În anul 2012, în România au fost diagnosticate cu 
cancer pulmonar 11644 persoane, în creştere cu 
9,6% faţă de anul 2008, şi au murit 10071 persoane 
din cauza acestei maladii, cu 8,2% mai mult decât 
în 2008.  
Incidenţa fumatului în populaţia adultă este de 26,9 
% potrivit Global Adults Tobacco Survey.  

De peste 10 ani, la nivelul Uniunii Europene și al 

Organizației Mondiale a Sănătății există o 
preocupare crescândă privind efectele consumului 

de tutun asupra sănătății și creşterea eficacităţii 
politicilor de control al consumului.  
De asemenea, actualmente, în majoritatea statelor 

membre există structuri naționale care planifică 
politicile legate de consumul de tutun. Aceste 

structuri sunt, de regulă, intersectoriale și cuprind 

toate ministerele implicate, dar ministerele/agențiile 
de sănătate ocupă un rol central în procesul de 
coordonare. 
În România, caracterul multisectorial al 

problematicii legate de consumul de tutun și 
complexitatea efectelor acestuia asupra sănătății 

                                                 
1 Health for all database, WHO Regional Office for Europe, 2012:  mai exact, 60,2% şi respectiv 18,3% din mortalitatea generală se datorează bolilor 

cardiovasculare si cancerului. 



individuale și publice și asupra sistemului public de 
sănătate, dar şi la nivel social, economic, fac 

necesară implicarea tuturor instituțiilor într-o 
structură coordonatoare, care să definească 
viziunea naţională şi să adopte deciziile strategice 
în domeniu. 

2. Schimbări preconizate                
Prezentul proiect de hotărâre are ca scop crearea 
cadrului normativ pentru constituirea unui comitet 
interministerial fără personalitate juridică, care să 

coordoneze pe termen mediu și lung elaborarea, 

aprobarea și implementarea politicilor şi acţiunilor 
de control al consumului de tutun în România. Prin 

existența unei structuri intersectoriale se va asigura 

sinergia politicilor naționale legate de controlul 

consumului de tutun, precum și implementarea 
coordonată a tuturor măsurilor adoptate de către 
Guvernul României. De asemenea, se va asigura 

un cadru strategic de monitorizare și evaluare a 

politicilor şi acţiunilor și se va crea posibilitatea de a 

identifica și implementa ajustările necesare pentru 

atingerea impactului social și de sănătate publică 
vizat de acestea. Crearea Comitetului prin prezentul 

proiect nu are ca scop modificarea atribuțiilor 

actuale ale ministerelor și ale altor instituții centrale, 

ci eficientizarea exercitării acestor atribuții, prin 
identificarea de măsuri coordonate de control 
pentru reducerea consumului de tutun, care să aibă 
un impact mai vizibil la nivel social. 
 

3. Alte informaţii (**)                 Existenţa unei structuri coordonatoare care să aibă 
ca scop controlul consumului de tutun, precum şi a 
unei strategii la nivel naţional, sunt cerinţe ale 
Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului, tratat 
internaţional ratificat de România prin Legea nr. 
335/ 2005. 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV           

1. Impactul macroeconomic      

1.1. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul nu are un impact asupra acestui domeniu 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu vizează un 
impact asupra mediului de afaceri, ci doar crearea 
unui cadru coordonat de stabilire şi implementare a 
măsurilor pentru controlul consumului de tutun 
prevăzute de legislaţia europeană şi internaţională, 

cu scopul îmbunătăţirii sănătății publice. Pe termen 



mediu şi lung, se vor înregistra efecte benefice 
asupra mediului de afaceri, prin îmbunătăţirea 
predictibilităţii şi a coordonării măsurilor de 
reglementare.  

3. Impactul social                      Prezentul proiect are impact social favorabil pe 

termen mediu și lung, prin scăderea poverii 
îmbolnăvirilor cauzate de consumul de tutun, prin 

scăderea mortalității atribuibile consumului de tutun 
şi prin scăderea presiunii sociale şi asupra familiilor 
celor bolnavi. 

4. Impactul asupra mediului (***)  

      

Măsurile ce vor fi stabilite de Comitetul 
interministerial vor avea ca efect indirect reducerea 
poluării datorită scăderii  reziduurilor care rezultă 
din consumul produselor din tutun.  

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)  

                                                                - mii lei -                                                                                                                                                                                                          

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

_ - - - - Proiectul nu 
vizează 
modificarea 
bugetului 
general 
consolidat. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 



  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

d) bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate: 

e) bugetul Ministerului Sănătăţii 
Publice - venituri proprii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

      

Nu este cazul 

 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare                 

     Nu este cazul 

 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare                   

     Nu este cazul 

 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare                               

     Nu este cazul 

 

7. Alte informaţii                             Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE            

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului 
de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii 

  
 
 
 
Nu este cazul 
 
 
 
Activitatea consiliului va avea ca finalitate 

elaborarea și implementarea de planuri 
naţionale de acţiune privind controlul 

consumului de tutun pe termen mediu și lung. 
 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 

Proiectul este în linie cu legislația europeană și 
se încadrează în măsurile adoptate de statele 
membre pentru combaterea consumului de 



comunitare        tutun. 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

 
Nu este cazul 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

 
Nu este cazul 
 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul este în linie cu prevederile Convenţiei 
Cadru pentru controlul tutunului, tratat 
internaţional ratificat de România. 
 
 

6. Alte informaţii 
Proiectul este în linie cu prevederile Strategie 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind 
controlul consumului de tutun. 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV    

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate      

                    

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum 
şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ        

                   

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia 
în care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte 
normative     

A fost îndeplinită  procedura de consultare 
prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 
521/2005, proiectul de act normativ fiind 
discutat cu reprezentanţi ai structurilor 
asociative. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente      

 



 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi              

Este necesar avizul Consiliului Legislativ şi al 
Consiliului Economic şi Social. 

6. Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                

1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ       

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică.  

 

2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

 

 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                                                        

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente           

 

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 
 
 
 
 
 
 



În acest sens, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru înfiinţarea 
Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de control al 
consumului de tutun în România pe care îl supunem spre adoptare. 
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STRUCTURA 

 

 

DATA 

 

SEMNĂTURA 

STRUCTURA INITIATOARE   

Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică 

Dr. Sorin LUCA, Director General  

Dr. Amalia ŞERBAN, Director General Adjunct 

  

 

STRUCTURA AVIZATOARE   
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