
                     ORDIN   Nr. 572 din 30 martie 2007 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 
764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color 
sau a altor ilustraţii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de 
tutun 
EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din 16 aprilie 2007 
 
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, 
    văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. EN 
3.283/2007, 
 
    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor 
privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul 
avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
    1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul 
cuprins: 
    "ART. 3 
    Prezentul ordin transpune prevederile Deciziei Comisiei Europene 
2003/641/CE, completată prin Decizia Comisiei Europene 26/V/2005 şi 
Decizia Comisiei Europene 12/IV/2006." 
    2. La anexă, articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 1 
    (1) Prezentele norme stabilesc regulile pentru utilizarea pe pachetele de 
tutun şi pe ambalajele exterioare a fotografiilor color sau a altor ilustraţii 
în scopul prezentării sau explicării consecinţelor fumatului asupra 
sănătăţii. 
    (2) Fotografiile color sau alte ilustraţii utilizate în scopul prezentării ori 
explicării consecinţelor fumatului asupra sănătăţii, alături de textul 
corespunzător al avertismentelor adiţionale prevăzute în Legea nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
pe pachetele şi ambalajele exterioare ale tuturor tipurilor de produse din 
tutun, cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează." 



    3. La anexă, litera a) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "a) pachet de tutun - cea mai mică unitate de vânzare a unui produs din 
tutun;". 
    4. La anexă, după articolul 2 litera d), se introduce o nouă literă, litera 
e), cu următorul cuprins: 
    "e) ambalaj exterior - materialul sau obiectul folosit pentru ambalarea 
mai multor pachete cu produse din tutun în scopul vânzării cu amănuntul 
a produsului din tutun, cu excepţia foliei exterioare transparente 
adiţionale." 
    5. În anexa la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "ART. 3 
    (1) Avertismentul combinat: 
    a) se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată a 
unuia dintre cele 14 avertismente combinate preluate din Biblioteca 
electronică de documente-sursă a Comisiei Europene; 
    b) se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului de tutun 
şi a ambalajului exterior, respectând formatul şi proporţiile documentului-
sursă şi integritatea grafică a imaginii şi a textului; 
    c) ocupă întreaga suprafaţă rezervată avertismentului adiţional de 
sănătate şi se poziţionează paralel cu marginea superioară a pachetului de 
tutun sau a ambalajului exterior, în aceeaşi direcţie cu celelalte informaţii 
de pe pachetul de tutun sau de pe ambalajul exterior; 
    d) se reproduce în conformitate cu specificaţiile tehnice pentru tipărire 
puse la dispoziţie de Comisia Europeană; 
    e) este încadrat de un chenar negru cu lăţimea de minimum 3 mm şi 
maximum 4 mm, care nu interferează în niciun mod cu elementele de text 
sau grafice ale avertismentului combinat; 
    f) acoperă cel puţin 40% din aria exterioară a suprafeţei pe care este 
tipărit." 
    6. La anexă, după articolul 3 alineatul (1) se introduc două noi alineate, 
alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins: 
    "(1^1) În cazul în care dimensiunea pachetului de tutun sau a 
ambalajului exterior necesită modificarea dimensiunii avertismentului 
combinat, această modificare se va face respectându-se următoarele 
reguli: 
    a) editarea grafică a textului se face prin modificarea mărimii fontului 
utilizat şi a spaţiului dintre rânduri, astfel încât să se asigure cea mai bună 
lizibilitate; 
    b) în cazul avertismentelor în care ilustraţia este un text, editarea 
grafică se face prin modificarea mărimii fondului utilizat şi a spaţiului 



dintre rânduri şi se va respecta raportul dintre suprafaţa ocupată de textul 
ce reprezintă ilustraţia şi textul ce corespunde avertismentului adiţional; 
    c) în cazul avertismentelor în care fotografia sau ilustraţia este o 
imagine, editarea grafică se va face prin modificarea la scală a fotografiei 
sau a ilustraţiei şi se va respecta raportul dintre suprafaţa ocupată de 
fotografie sau de ilustraţie şi textul ce corespunde avertismentului 
adiţional; 
    d) dacă raportul dintre înălţimea şi lăţimea avertismentului combinat 
este mai mic de 0,8, iar în documentul corespunzător din Biblioteca 
electronică de documente-sursă în limba română textul ce corespunde 
avertismentului adiţional este amplasat sub fotografie ori ilustraţie, atunci 
acest text poate fi mutat la dreapta fotografiei sau ilustraţiei; 
    e) dacă raportul dintre înălţimea şi lăţimea avertismentului combinat 
este mai mare de 1,2, iar în documentul corespunzător din Biblioteca 
electronică de documente-sursă în limba română textul ce corespunde 
avertismentului adiţional este amplasat lângă fotografie ori ilustraţie, 
atunci acest text poate fi mutat sub fotografie sau ilustraţie. 
    (1^2) Cerinţele minimale pentru tipărirea avertismentelor combinate 
sunt: 4 culori/CMYK, 133 linii/inch." 
    ART. 2 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                         Ministrul sănătăţii publice, 
                          Gheorghe Eugen Nicolăescu 
 
                              --------------- 


