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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.

148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a,

nr. 359/2 august 2000, a Propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 283/2002 privind publicitatea şi a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru

modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000

privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr. 359/2 august 2000 a

fost trimisă cu adresa nr. 489/18.11.2002, Propunerea legislativă pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 283/2002 privind publicitatea, a fost transmisă cu adresa nr.

557/02.12.2002, iar proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea a

fost transmis cu adresa nr. 162/04.03.2003. Propunerea legislativă pentru modificarea

şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial

Partea I-a, nr. 359/2 august 2000 a fost trimisă Comisiei spre reexaminare, la 17

decembrie 2002. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost

sesizată în fond, în toate cele trei cazuri. Propunerea legislativă pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial

Partea I-a, nr. 359/2 august 2000 şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 283/2002 privind publicitatea au fost trimise spre avizare



Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, iar proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr.

148/2000 privind publicitatea a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, de disciplină

şi imunităţi. Până la data elaborării raportului, avizele pentru cele două Propuneri

legislative nu au fost primite. Pentru proiectul de Lege, Comisia a primit ambele avize

menţionate. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont şi de toate cele trei avize

emise de Consiliul Legislativ.

. Propunerile legislative şi proiectul de Lege fac parte din categoria legilor

ordinare, potrivit prevederilor art. 72 Constituţie.

Propunerile legislative şi proiectul de Lege au fost dezbătute în şedinţa

Comisiei din ziua de 26 martie 2003. În conformitate cu prevederile art. 66 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a hotărât să încheie un singur raport,

pentru toate cele trei acte legislative.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

la dezbaterea Propunerilor au participat, ca invitaţi, iniţiatorii celor două acte: d-nul

deputat Nicu Spiridon, pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial

Partea I-a, nr. 359/2 august 2000, şi, respectiv, d-nul deputat Sali Negiat, pentru

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2002 privind

publicitatea. Comisia a luat act de faptul că, în legătură cu Propunerea legislativă

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, poziţia

Asociaţiei Internaţionale de Publicitate � Filiala România, a Uniunii Române a

Producătorilor de Cosmetice şi Detergenţi şi, respectiv, a Asociaţiei Naţionale a

Băuturilor Răcoritoare a rămas nemodificată, faţă de momentul în care Propunerea a

fost examinată, pentru prima oară de către Comisie. La respectiva dezbatere, cele trei

organizaţii profesionale au fost reprezentate, potrivit prevederilor art. 52 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, de d-nul Bogdan Enoiu, de d-nul Dan Ghiţescu şi,

respectiv, de d-na Andreea Stamate.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai

Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (11 voturi pentru).



În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune următoarele:

- respingerea Propunerii legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

148/2000 privind publicitatea (P.l. 489/18.11.2002);

- respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.

283/2002 privind publicitatea (P.l. 557/02.12.2002);

- aprobarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind

publicitatea (P.l. 162/04.03.2003), în forma prezentată.

Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.

148/2000 privind publicitatea este motivată de faptul că, pe fond, nu se poate

considera că promoţiile cu premii pot induce în eroare cumpărătorii, astfel încât să fie

asimilate cu publicitatea înşelătoare. De altfel, actuala definiţie a publicităţii

înşelătoare este conformă cu prevederile Directivei 84/450/CEE şi ale Directivei

97/36/CE, de modificare a Directivei 84/450/CEE privind publicitatea înşelătoare şi

publicitatea comparativă, ceea ce face ca reglementarea actuală � aşa cum aceasta a

fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2003 � să fie aliniată legislaţiei

europene în materie. Modificarea definiţiei din Legea nr. 148/2000, în sensul dorit de

iniţiator ar implica redeschiderea negocierilor de aderare pentru Capitolul 23

(Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii). În adoptarea deciziei de respingere, Comisia

a ţinut cont şi de opinia transmisă, în scris, de Ministerul Integrării Europene, potrivit

căreia adoptarea modificării propuse nu este conformă cu acquis-ul comunitar.

 Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.

283/2002 privind publicitatea este motivată de faptul că, pe de o parte, publicitatea în

domeniul audiovizual este reglementată prin Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi,

pe de altă parte, pentru că prevederile actuale privind publicitatea la băuturile

alcoolice şi la produsele din tutun în mijloacele de transport public, precum şi pe

panourile de publicitate stradală sunt suficient de clar reglementate prin legislaţia

actuală. Totodată, Comisia consideră că restricţiile suplimentare la publicitatea din

mijloacele de transport public şi la publicitatea stradală, incluse în Propunerea

legislativă nu se justifică. Comisia a avut în vedere, în adoptarea deciziei de

respingere a Propunerii şi unele erori de tehnică legislativă. În adoptarea deciziei de

respingere, Comisia a ţinut cont şi de opiniile transmise, în scris, de Asociaţiei



Internaţionale de Publicitate � Filiala România, respectiv, de Asociaţia Română de

Comunicaţii Audiovizuale.

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE  MÁRTON Árpád Francisc       

    Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN


