
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr.48/1992 a 
audiovizualului, trimis comisiei pentru o nouă examinare în fond, cu adresa nr.97/1993 din 9 noiembrie 1998. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul primit de la Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 
     Parlamentul  României 
       Camera  Deputaţilor 
  
 
              Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti 3.12.1998 
         Nr. 391/XXXVI/8 
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În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR, 
DEP.DR.ION BERCIU                          DEP.DR.BARANYI FRANCISC 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE                                                                     BUCUREŞTI, 3.12.1998 
                                                                                                                                                       NR.391/XXXVI/8 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr.48/1992 a audiovizualului 

 
 

În urma  reexaminării proiectului de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr.48/1992 a 
audiovizualului, în şedinţa din 2.12.1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

 
Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.         Articol unic. – Articolul 3 

din Legea nr.48/1992, a 
audiovizualului, publicată în 

          Se propune ca articolul unic să 
devină art.I. 

        Prin completarea cu un nou 
text. 
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Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.104 din 25 mai 1992, 
cu modificările ulterioare, se 
completează, în final, cu nou 
alineat, cu următorul cuprins: 
“Este interzisă difuzarea de 
reclame pentru băuturi alcoolice şi 
ţigări.” 

2. __          Autori: domnul deputat 
dr.Dumitrean Bazil (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist) şi domnul deputat prof.Buga 
Florea (Grupul Parlamentar al PRM) au 
propus să se introducă un nou text, ca 
art.II, cu următorul cuprins: 

“Art.II. – Legea nr.48/1992 a 
audiovizualului publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.104 
din 25 mai 1992, cu modificările 
ulterioare, inclusiv cele aduse prin 
prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, dându-
se textelor o nouă numerotare.” 

          Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 



 
 
0                        1                                       2                                 3 
 
 
 

 5 

 
 
 
 
 

În  cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
 
 
Nr. 
crt. 

                Articolul 
            (textul iniţial) 

            Amendamentul propus 
               şi autorul acestuia 

                     Motivare 

0                        1                              2                             3 
 
 
 
1. 

         
 
 
          Titlul legii 
         “Lege privind completarea 
articolului 3 din Legea 
nr.48/1992 a audiovizualului” 

            Comisia pentru  cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
propus următoarele amendamente: 
              Să se modifice titlul legii, 
după cum urmează: 
“Lege privind completarea articolului 
3 din Legea Audiovizualului 
nr.48/1992” 

 
 
 
        1.Din motive de tehnică 
legislativă. 
          
 
        2.Amândouă soluţiile 
propuse sunt corecte şi se 
regăsesc în cutuma 
parlamentară. 



 
 
0                        1                                       2                                 3 
 
 
 

 6 

 
 
 
 
 
 

2.             Articol unic     
 
            “Articolul 3 din Legea 
nr.48/1992, a audiovizualului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.104 din 
25 mai 1992, cu modificările 
ulterioare, se completează, în 
final, cu un nou alineat, cu 
următorul cuprins: 
“Este interzisă difuzarea de 
reclame pentru  băuturi 
alcoolice şi ţigări.” 

              Să se modifice textul 
articolului, după cum urmează: 

               Art.I – Articolul 3 din 
Legea Audiovizualului nr.48/1992, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.104 din 25 mai 
1992, cu modificările ulterioare, se 
completează cu două noi alineate, 
având următorul cuprins: 

(2) Toate formele de reclamă 
explicită şi teleshopping pentru 
ţigarete şşi alte produse din tutun 
sunt interzise. 

(3) Publicitatea şi teleshopping-ul 
pentru băuturile alcoolice sunt 
permise în cazul în care corespund 
următoarelor criterii: 

1. Pentru 
introducerea, în legislaţia 
românească, a unor prevederi ale 
Directivei nr.552/1989, 
“Televiziunea fără frontiere”, 
emisă de Consiliul Comunităţii 
Europene, şi amendată de 
Directiva Parlamentului 
European nr.36/1997. 
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a) să nu se adreseze în mod 
special minorilor şi să nu înfăţişeze 
minori consumând aceste băuturi; 

b) să nu lege consumul de 
băuturi alcoolice  de îmbunătăţirea 
performanţelor fizice sau de 
conducerea autovehiculelor; 
 

c) să nu creeze impresia că 
prin consumarea băuturilor alcoolice 
creşte succesul social sau succesul 
sexual; 

d)  să nu pretindă că 
băuturile alcoolice au calităţi 
terapeutice sau că ele constituie un 
stimulent sau un sedativ, ori 
contribuie la rezolvarea problemelor 
personale; 

e)  să nu încurajeze 
consumul excesiv de băuturi alcoolice 
ori să prezinte abstinenţa sau 
moderaţia într-o perspectivă 
negativă; 
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f)  să nu evidenţieze 
conţinutul ridicat de alcool drept o 
calitate pozitivă  a acestor băuturi. 

2. În condiţiile în care 
sănătatea populaţiei este grav 
afectată de aceşti doi factori de 
risc (tutun şi alcool) soluţia 
propusă devine discriminatorie şi 
în acelaşi timp permisivă. 

3. __         Să se introducă un nou text, ca 
art.II, cu următorul cuprins:       
       Art.II.  –(1) Până la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Consiliul 
Naţional al Audiovizualului va emite 
norme obligatorii privind modalităţile 
de punere în aplicare ale prevederilor 
Art.1 
         (2) Normele Consiliului Naţional 
al Audiovizualului cu privire la 
modalităţile  de  punere în aplicare ale 
Art.I vor produce efecte începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei 

1. Pentru a lăsa 
Consiliului Naţional al 
Audiovizualului posibilitatea de 
a defini noţiunile introduse prin 
prevederile Art.I şi de a 
modifica, dacă se va dovedi 
necesar, aceste definiţii. 
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legi.”  
2. În urma respingerii 

soluţiei propuse la pct.2, această 
propunere nu mai are obiect. 

4.  ___             Să se introducă un nou text, ca 
art.III, cu următorul cuprins:              
            “Art.III.  - Prezenta lege intră 
în vigoare la 1 septembrie 1999.” 

1. Pentru a permite 
societăţilor comerciale 
încheierea, într-un termen 
rezonabil, a contractelor aflate în 
derulare. 

2. Aplicarea de 
urgenţă a prevederilor prezentei 
legi reprezintă o pârghie de 
maximă importanţă în 
prevenirea şi combaterea 
îmbolnăvirilor datorate 
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consumului de tutun şi alcool. 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR, 
DEP.DR.ION BERCIU                                                          DEP.DR.BARANYI FRANCISC 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Ana Georgescu 
Gheorghe Marinescu 
  


