
22 de localuri inchise din cauza fumatului
Noile reglementari privind fumatul, intrate in vigoare la inceputul acestui an, au dat de furca
proprietarilor de localuri din judetul Sibiu. Peste 50 de operatori economici, controlati zilele trecute de
inspectorii Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (OJPC), au fost avertizati sau amendati.
Aproximativ un sfert au fost nevoiti sa isi inchida localurile. Amenzile au ajuns la 10.300 de lei.

 Inspectorii OJPC au controlat 85 de operatori economici. Mai mult de jumatate dintre acestia nu
respectau noile prevederi, si anume fumatul era permis in spatii nedelimitate complet fata de restul
spatiului public inchis. in majoritatea localurilor, spatiul destinat fumatului depasea 50 la suta din
suprafata publica totala si nu era marcat corespunzator printr-un afis, iar sistemele de ventilatie nu
functionau.

 in urma deficientelor constatate, inspectorii au acordat 35 de amenzi in valoare de 10.300 de lei si au
emis avertismente pentru 23 dintre agenti. 22 de unitati au fost inchise pana la remedierea deficientelor
constatate.

 Mai multe localuri pentru fumatori
 Noile reglementari prevad ca, de la 1 ianuarie, in localurile publice, spatiile de fumat sa fie clar
delimitate de cele pentru nefumatori.  Astfel, conform legii, in restaurante si baruri, spatiile pentru fumat
vor reprezenta maxim 50 la suta din suprafata spatiului alocat clientilor si va fi obligatoriu sa se asigure
ventilare si izolarea lor de spatiile pentru nefumatori. in ceea ce priveste localurile cu o suprafata mai
mica de 100 mp, patronii pot alege sa functioneze fie ca unitati in care se fumeaza, fie ca unitati in care nu
se fumeaza.

 in cazul Sibiului, cei mai multi dintre cei controlati au hotarat sa nu amenajeze spatii pentru nefumatori.
" Majoritatea celor care au localuri ce ocupa o supafata mai mica de 100 mp, s-au declarat localuri in care
este permis fumatul. Legea le permite acest lucru. Un motiv il reprezinta costul destul de ridicat al
investitiilor necesare realizarii unui spatiu pentru fumatori ", a explicat inspectorul sef adjunct din cadrul
OJPC Sibui, Rodica Turcu.
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