REFERAT DE APROBARE
al proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului
de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului
Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
120/2010
CUPRINS

PROPUNEREA

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 15/2016, care modifică şi completează
prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor de tutun, s-a stabilit măsura interzicerii complete a fumatului
în toate spațiile publice închise, inclusiv în spaţiile închise de la locul de muncă, în
scopul protejării sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele
dăunătoare ale fumatului şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei.
Totodată, potrivit art. 5 din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi
completările ulterioare: „Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care
administrează spaţiile1 menţionate la art. 2 lit. m), n), n^1) şi n^2) vor elabora şi
vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (1^1)2,
inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor
menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea
simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală."
În prezent, dispoziţiile art. 93 şi art. 94 din Regulamentul de ordine
interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al M.A.I.3, aprobat prin
O.m.a.i. nr. 120/2010, stabilesc regulile privind fumatul în sediile direcţiilor
generale/direcţiilor aparatului central.
În vederea corelării prevederilor anterior menţionate cu legislaţia de nivel
superior, se impune o ajustare corespunzătoare a materiei, justificată de punerea în
aplicare a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 349/2002, context în care a fost elaborat
proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea
Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului
central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 120/2010.

1

"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."
2
"Art. 3. - (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.
(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat
şi private."
3

„Art. 93 (1) Fumatul este interzis în spaţiile publice închise, aflate în administrarea sau folosinţa direcţiilor generale/ direcţiilor.
(2) Fumatul este permis numai în spaţii special amenajate, delimitate, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
a) să fie realizată delimitarea de restul spaţiului public închis, asigurând izolarea completă de acesta - spaţiile respective să nu fie spaţii
de tranzit sau de acces în spaţiul public închis;
b) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale, care să asigure evacuarea fumului de tutun;
c) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi
stingerea incendiilor;
d) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: "Loc pentru fumat", "Spaţiu pentru fumat", "În acest spaţiu fumatul
este permis."
Art. 94 Şefii unităţilor aparatului central au obligaţia de a dispune măsurile necesare, în cadrul structurilor proprii, pentru afişarea la loc
vizibil a simbolurilor care interzic fumatul.”

Modificările aduse prin prezentul proiect vizează:
1. prevederea expresă a faptului că fumatul este interzis în toate spațiile
publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, astfel cum acestea sunt definite
de art. 2 lit. m) şi lit. n) din actul normativ în cauză, inclusiv în vehiculele de serviciu și
care se află în administrarea sau folosinţa direcţiilor generale/ direcţiilor;
2. reevaluarea prevederilor referitoare la spaţiile în aer liber, în care fumatul
este permis şi care pot fi amenajate, astfel încât să servească exclusiv fumatului, să fie
dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale
în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi să fie marcate la loc vizibil cu
indicatorul: «Loc pentru fumat»”;
3. reconsiderarea obligaţiilor şefilor unităţilor aparatului central în ceea ce
priveşte dispunerea măsurile necesare în domeniu, respectiv:
- organizarea măsurilor de prevenire și combatere a faptelor săvârșite în
domeniu;
- informarea personalului despre necesitatea cunoașterii și aplicării
prevederilor Legii
nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv a faptului că încălcarea normelor de referință constituie abatere disciplinară
gravă;
- desemnarea, după caz, a persoanelor responsabile pentru asigurarea
respectării prevederilor legale în domeniu;
- afişarea, la loc vizibil, a simbolurilor care interzic fumatul prin marcarea
spaţiilor unităţii cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea
simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală, inclusiv la
intrările clădirilor/spațiilor unităţii în care aceștia își desfășoară activitatea.”
Proiectul de act normativ a fost definitivat pe baza propunerilor şi observaţiilor
pertinente formulate de direcţiile generale/direcţiile aparatului central al M.A.I.
Proiectul nu presupune efectuarea unor cheltuieli de către Ministerul
Afacerilor Interne, acesta fiind avizat de legalitate de către Direcţia Generală Juridică.
În considerarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea intrării în vigoare, este necesară
publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

