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CAMERA DEPUTAȚILOR 
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București, 12.04.2022 
                                                  Nr.4c-3/440/2020 

         

 
CĂTRE, 

 

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE 
ÎN MASĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE IULIAN BULAI 

  

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind unele măsuri 

pentru reglementarea publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru modificarea unor acte 

normative, transmis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. PLx. 545/2020 din 8 septembrie 2020. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE  

 
 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada de 

epidemie declarată şi pentru modificarea unor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii şi Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

privind unele măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru 

modificarea unor acte normative, transmis cu adresa nr.PLx.545/2020 din 8 septembrie 2020, 

înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/440/2020 din 8 septembrie 2020. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.657/6.07.2020, avizează favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.5018/19.06.2020, avizează favorabil proiectul de 

act normativ. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în condițiile 

articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 Guvernul României, prin adresa cu nr.9108 din 04.10.2021, nu susține adoptarea propunerii 

legislative. 

 Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de lege în şedinţa din 14 

octombrie 2020, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 

precum şi a Legii nr.363/2007, în vederea stabilirii unor măsuri pentru reglementarea publicităţii în 

perioada unei epidemii declarate. Potrivit expunerii de motive, proiectul introduce noţiunea de 

publicitate nelegitimă pe perioada de epidemie, urmând să împiedice exploatarea stării de 

vulnerabilitate a populaţiei. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 12 

aprilie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind unele 
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măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru modificarea unor 

acte normative. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați membrii ai comisiei conform listei de prezențe. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu FULGA 

 
 

 
     


