ROMANIA

MINISTERUL SANATATII

MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004

ORDIN nr 764 din l5 iunie 2004
Pentru aproberea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii
in cadrul Avertismentelor de sanatate pe pachetele de tutun
Avand in vedere prevederile art- 6 alln. (2) lit. h) din Legea nr. 349/2002 pentru
prevanirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun cu modificarile si
completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. OB.6964 al Directiei generale pentru integrare
europeana si relatii internationale,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea
Ministerului Sanatatii, cu modificarile sl comqpletarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin;
ART. 1
Se aproba Normele privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii in
cadrul avertismentelor de sanatate pe pachetele de tutun, prevazute in anexa care face
parte integranta din prezentul ordin,
ART. 2
Prezentul ordin se publica i.n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
MInistrul sanatatii,
Ovidiu Brinzan
Bucuresti, 15 iunie 2004.
Nr. 764.
AMEXA
NORME .
privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii
in cadrul avertismentelor de sanatate pa pachetele de tutun
ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc regulile pentru utiiizarea pe pachetele de tutun a
fotografilor color sau a altor ilustratii in scopul prezentarii sau explicarii
consecintelor fumatului asupra sanatatii.
(2) Potografiile color sau alte ilustratii utilizate in scopul prezentarii sau
explicarii consecintelor fumatului asupra sanatatii, alaturi de avertismentele aditionale
reglementate prin Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumuui
produselor di tutun, cu modificarile si completarile ulteriorare, se aplica pe pachetele
ce contin toate tipurile de produse din tutun, cu exceptia pachetelor ce contin tutun
pentru uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumeaza.
ART- 2
In sensul presentului ordin, termeriii de mai jos au urmatoarele semninificatii:
a) pachet de tutun - orice forma de pachet individual si orice forma de ambalare
exterioara utiiizata in vanzarile la bucata ale produselor din tutun. cu exceptia
ambalajelor transparente exterioare ;
b) avertisment aditional - orice forma de avertisment prevazuta la art. 6 alin, (2)
din Legea nr. 349/2002, cu înodificarile si contpletarile uiterioare;
c) document sursa - orlcare dintre filele electronice puse ia dispozitie de catre
Comisia Europeana si care contine un avertisiment combinat;
d) avertisment combinat; - un avertisment ce consta dintr-o fotografie color sau alta
ilustratie, precum si textul corespunzator al avertismentului aditional prevazut la art.
6 alin, (2) din Legea nr. 349/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum
este inclus in orice document sursa.
ART. 3
(1) Avertismentul combinat:
a) se aplica astfel incat sa cuprinda oricare dintre rextele avertismentelor
aditionale, conform legii ;
b) se tipareste pe suprafata cea mai vizibila a pachetului de tutun, respectand
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formatul ai proportiile documentului, sursa si integritatea grafica a imaginii si a
textului
c) ocupa intreaga suprafata rezervate avertismentuiui adltional de sanatate, conform
legii, si se pozioneaza paralel cu marginea superioara e pachetului, in aceeasi
directie cu celelalte informiatii de pe pachetul de tutun;
d) se reproduce in conformitate cu specificatiile tehnice pentru tiparire ;
e) este inconjurat de un chenar negru de mininum 3 mn si maximum 4 mn inaltime, care
nu interfereaza in nici un caz cu alte elemente de text sau grafice ale avertismentului
combinat;
f) acopera minimum 40% din aria exterioara a celei mai vizibile suprafete a
pachetului unitar de tutuni.
(2) Pentru pacheteie individuale de tutun utilizate pentru alte produse decat
tigaratele, la care cea mai vizibila suprafata este mai mare de 75 cmc, avertismentul
combinat acopera o arie de minimum 22 cmc din cealalta suprafata mare vizibile.
(3) In cazul produselor din tutun, altele decat tigaretele, avertismentele coanbinate
pot fi atasate ca etichete, cu conditia ca acestea sa nu poata fi dezlipite. Reproducerea
avertismentelor combinate pe astfel de etichete se realizeaza in confomitate cu
specificatiile tehnice prevazute tn legislatia Comtunitara.
(4) Avertismentul combinat se preia in mod exclusiv din documentele sursa oferite de
catre Comisia Europeana, fara nici o modificare a componentelor sale(5) Preluarea unuia dintre avertismentele combinate puse la diapozitie de catre
Comisia Europeana se asigura de catre Ministerul Sanatatii prin selectarea din Biblioteca
electronica de documente sursa a Comisiei Europene, in termen de 90 de zile de la
aparitia acesteia.
(6) Avertismentul combinat, selectat in conformitate cu prevederile alin- (4) si (5),
se aproba prjn ordin al ministruluii sanatatii.
ART. 4
Integritatea vizuala a avertismentului combinat se asigura prin urmatoarele
caracteristici:
a) este tiparit astfel incat sa nu poata fi inlaturat sau sters;
b) este tiparit astfel incat sa nu fie ascuns ori intrerupt de alt element de text
sau grafic ori prin deschiderea pachetului;
c) este tiparit astfel incat nici unul dintre elementele de text sau grafica sa nu
fie afectat prin deschiderea pachetului;
d) nu este ascuns sau intrerupt, nici macar partial, de nici un fel de ambalaj.
ART. 5
(1) Tiparirea avertismentului combinat pe timbrul de taxa sau marca de pret a
pachetului indlvidual de tutun este interzisa.
(2) Timbrul de taxa sau marca de pret se aplica pe pachetul de tutun astfel incat sa
nu acopere, nici macar partia], ori sa intrerupa avertismentul combinat sau oricare
dintre elementele lui.

