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Decizia nr. 4
din 19.04.2019
pentru adoptarea unei moțiuni privind industria tutunului

În temeiul art. 414, 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 47, 48, teza I din Statutul
Colegiului Medicilor din Romania,
Văzând Nota transmisă de domnul Prof. dr. Florin Mihălțan, înregistrată la Colegiul
Medicilor din Romania sub nr. 2375/12.03.2019, privind propunerea Societății Romane de
Pneumologie, Societății Romane de Cardiologie, Societății Romane de Medicina interna,
Societății Naționale de Medicina de Familie si Fundației Inimii,
CONSILIUL NAŢIONAL
al
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DECIDE:
Art. 1. Se aproba moțiunea prevăzută in anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. Prezenta decizie se comunica tuturor colegiilor teritoriale si se afișează pe site-ul cmr.ro.

Preşedintele Colegiului Medicilor in România,
Gheorghe Borcean

Bucureşti, 19 aprilie 2019.
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Anexa

MOTIUNEA
Consiliului național al Colegiului Medicilor din Romania
privind industria tutunului
Având in vedere eforturile de reducere a consumului de tutun și implementarea
politicilor de sănătate publică referitoare la controlul tutunului prin legislația națională,
Luând in considerare preocuparea comunității naționale si internaționale cu privire la
consecințele devastatoare ale consumului de tutun,
Ținând cont de impactul tuturor formelor de reclamă, promovare și sponsorizare, care
încurajează consumul de tutun,
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania adopta prezenta moțiune.
Colegiul Medicilor din Romania in calitate de organism profesional, cu responsabilități
delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de
medic, constata următoarele:
Politicile de control a consumului de tutun recomandate de către Organizaţia Mondială
a Sănătăţii sunt cuprinse în Convenția-cadru WHO pentru controlul tutunului adoptată la
Geneva, Elveția, la 21 mai 2003 (“Convenția”), ratificata prin Legea nr. 332/2005 publicata în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1088 din 02 decembrie 2005.
Convenţia este un tratat ce are 180 de părţi până în prezent, inclusiv România.
Obiectivul tratatului este acela de a proteja generaţiile prezente şi viitoare de efectele
devastatoare sociale, economice, de mediu şi asupra sistemelor de sănătate ale consumului de
tutun şi expunerii la fumul de tutun.
Aceasta reprezinta un instrument important pentru ca sănătatea publică să fie
prioritizată şi protejată de interesele industriei tutunului de către guverne, pentru a avea
certitudinea că fiecare cetăţean se bucură de cel mai înalt nivel de sănătate posibil, ca unul
dintre drepturile fundamentale ale fiecărui om. Articolul 5.3 din Convenţie prevede că "Părţile
vor acţiona pentru a proteja politicile de sănătate publică în ceea ce priveşte controlul tutunului
de interesele comerciale şi alte interese ale industriei tutunului în conformitate cu legislaţia
naţională".
Interferenţa industriei tutunului constituie unul dintre cele mai mari obstacole în calea
punerii în aplicare a Conventiei. Ea îmbracă mai multe forme cum ar fi spre exemplu,
manipularea opiniei publice pentru a obţine aparenţa respectabilităţii (ex. prin investirea de
fonduri în programe de tineret sau în grupuri de conservare a naturii sau de ajutorare în caz de
catastrofe etc.), ceea ce face parte din eforturile de a privi "responsabil social".
Responsabilitatea socială corporativă a industriei tutunului este o contradicţie inerentă deoarece
funcţiile de bază ale industriei tutunului sunt în conflict cu obiectivele sănătăţii publice.
Asistența de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societății în vederea
protejării și promovării sănătății populației. Obiectivul asistenței de sănătate publică îl
constituie promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și îmbunătățirea calității vieții.
Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine autoritatilor statului, dar si
organismului profesional care - potrivit art. 414, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asigură
respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.
Scopul și rolul profesiei medicale sunt definite atat de Legea nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si de
Codul deontologic al Colegiului Medicilor din Romania.
Potrivit prevederilor art. 380 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, profesia de medic are ca
principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea,
2

menținerea și recuperarea sănătății individului și a colectivității. În vederea realizării acestui
scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate,
corectitudine, devotament, loialitate și respect față de ființa umană. Deciziile și hotărârile cu
caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul și drepturile pacientului, principiile
medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienți, respectarea demnității umane,
principiile eticii și deontologiei medicale, grija față de sănătatea pacientului și sănătatea
publică.
Art. 1 din Codul deontologic al Colegiului Medicilor din Romania prevede ca întreaga
activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității
fizice și psihice a ființei umane. Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional
și etic, fiind în permanență preocupat de creșterea nivelului său profesional și moral, a
autorității și prestigiului profesiunii medicale in conformitate cu dispozițiile art. 21, alin. 1) din
același Cod.
Întregul corp profesional si fiecare membru in parte au obligatia de a se pune in slujba
acestor deziderate si a servi interesul public.
Pe cale de consecință, Colegiul Medicilor din România nu sprijină în mod
instituțional sub nicio formă industria tutunului, descurajează consumul acestor produse
de către cetățeni și în special, de către membrii Colegiului Medicilor din România, cărora
le recomandă să nu organizeze si să nu participe la acțiuni care promovează consumul de
tutun, indiferent de forma de desfășurare a acestor acțiuni.
Preşedintele Colegiului Medicilor in România,
Gheorghe Borcean
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