
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
 pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr. 148/2000 
privind publicitatea şi pentru modificarea Legii nr. 504/2002 a 
audiovizualului 
 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 Art. I. - Art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din data de 2 august 
2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
 Se introduce un alineat nou care va avea nr. (1), cu următorul 
cuprins: 
 „(1) Se interzice publicitatea explicită pentru produsele 
medicamentoase difuzată în cadrul programelor de televiziune şi 
radiodifuziune.” 
 
 Art. 17 în forma iniţială se completează şi devine alineatul (2), cu 
următorul cuprins:  
 „(2) Publicitatea în alte modalităţi decât cea conform alin. (1), este 
permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără 
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prescripţie medicală, pentru care materialele publicitare vor fi aprobate de 
Agenţia Naţională a Medicamentului.” 
 
 Se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins: 
 „(3) Pot face obiectul publicităţii destinate publicului larg, pe altă cale 
decât prin programe de televiziune/radiodifuziune, acele medicamente care 
prin compoziţia şi obiectivul lor sunt destinate şi concepute a fi utilizate 
fără intervenţia unui medic în ceea ce priveşte diagnosticul, prescrierea sau 
urmărirea tratamentului, la nevoie cu recomandarea farmacistului.” 
 
 Se introduce alineatul (4), cu următorul cuprins: 
 „(4) Este interzisă publicitatea pentru farmacii difuzată în cadrul 
programelor de televiziune şi radiodifuziune, care induce ideea că farmacia 
respectivă reprezintă model sau etalon pentru celelalte farmacii, precum şi 
publicitatea la farmacii care reprezintă publicitate mascată la 
medicamente.” 
 
 Art. II. - Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 534 din data de 22 iulie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
 La art. 29, alineatul (6) va avea următorul cuprins: 
 „(6) Comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor şi 
tratamentelor medicale sunt interzise.” 
 
 La art. 31, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 
 „(7) Se interzic plasarea de ţigări ori alte produse din tutun sau de 
produse ale unor operatori economici al căror obiect principal de activitate 
îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, precum şi 
plasarea de produse sau tratamente medicale.” 
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 Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în 
forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
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