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Aproape 8 din 10 români din mediul urban (78%) sunt de acord cu legea interzicerii fumatului în
spațiile publice, care urmează să intre în vigoare la data de 17 martie, arată un studiu. Vezi care
ar putea fi impactul noii legi asupra HoReCa.

În același timp, aproximativ jumătate (52%) dintre românii din mediul urban, care utilizează
internetul, susțin că vor continua să iasă în oraș cu aceeași frecvență ca până acum, mai arata
studiul realizat de compania iSense Solutions. 

Potrivit studiului, nefumătorii sunt de acord, într-o proporție covârșitoare (92%), cu legea
împotriva fumatului în spațiile publice. Mai mult decât atât, 71% dintre românii din mediul urban
(88% dintre nefumători) susțin că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de noua lege.  

„Este de remarcat faptul că fumătorii, deși decizia le limitează posibilitățile de a fuma, par a
conștientiza, totuși, necesitatea acestei reglementări. Spre exemplu, peste jumătate dintre
fumători (56%) susțin că sunt de acord cu noua lege, în timp ce 45% se declară chiar mulțumiți
sau foarte mulțumiți de aceasta”, afirmă Andrei Cânda, Managing Partner iSense Solutions. 

În schimb, datele iSense Solutions arată că bărbații sunt într-o proporție mai mare nemulțumiți
de această decizie (19%), în comparație cu femeile (16%).   

„Dincolo de opinia generală cu privire la această lege, foarte important va fi impactul resimțit în
industria HoReCa, întrucât ar putea fi afectată frecvența cu care oamenii vor alege să își
petreacă  timpul liber în baruri și restaurante. Am remarcat, însă, că sunt mai mulți cei care
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susțin că vor ieși mai des în oraș (21%) față de cei care declară că vor ieși mai rar (11%), în
timp ce 15% nu sunt încă deciși, astfel că impactul s-ar putea să nu fie atât de dramatic precum
era preconizat la inițierea legii”, adaugă Traian Năstase, Managing Partner iSense Solutions.
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