
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului de Lege privind publicitatea

˛n urma examinªrii  proiectului de Lege privind publicitatea, în ”edinþele din 29

”i 30 martie, 5, 26 ”i 27 aprilie ”i 11, 18, 19 ”i 25 mai 2000, Comisia pentru culturª,

arte, mijloace de informare în masª propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi,

ca acesta sª fie supus spre dezbatere cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de Lege, Comisia a fost sesizatª în fond.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizele transmise de Comisia

juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi, Comisia pentru drepturile omului, culte ”i

problemele minoritªþilor naþionale ”i de Consiliul Legislativ.

Proiectul de Lege privind publicitatea face parte din categoria legilor ordinare.
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A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege privind publicitatea

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. 3. – Publicitatea difuzatã în cadrul programelor
de radio ºi televiziune sau prin cablu se supune
Normelor obligatorii privind realizarea publicitãþii
în cadrul programelor audiovizuale radiodifuzate
sau distribuite prin cablu, elaborate de Consiliul
Naþional al Audiovizualului, în baza Legii
audiovizualului nr.48/1992 precum ºi prevederilor
prezentei legi.

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu

Art. 3 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 3. – Publicitatea difuzatã în cadrul programelor de
radiodifuziune ºi televiziune, transmise pe cale
radioelectricã sau prin cablu ori printr-un alt sistem
tehnic asimilat acestuia, se supune prevederilor privind
publicitatea în domeniul audiovizualului din Legea nr.
48/1992 a audiovizualului, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi prevederilor prezentei
legi.

Pentru o exprimare mai corectã, în
raport cu modificãrile votate deja,
în plenul Camerei Deputaþilor, la
Legea Audiovizualului.

2. Art. 4. – În sensul prezentei legi, urmãtorii termeni
se definesc astfel:

a) publicitate este orice formã de prezentare a unei
activitãþi comerciale, industriale, artizanale sau liber
– profesioniste, având ca scop promovarea vânzãrii
de bunuri ºi servicii, inclusiv de bunuri imobile, de
drepturi ºi obligaþii;

b) publicitate înºelãtoare este orice publicitate care,
în orice fel, inclusiv prin modul de prezentare,
induce sau poate induce în eroare orice persoanã

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc

Art. 4 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 4. – În sensul prezentei legi, urmãtorii termeni se
definesc astfel:

a) publicitate este orice formã de prezentare a unei
activitãþi comerciale, industriale, artizanale sau liber –
profesioniste, având ca scop promovarea vânzãrii de
bunuri ºi servicii, de drepturi ºi obligaþii;

Pentru o exprimare mai corectã ºi
riguros juridicã.
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cãreia îi este adresatã sau care ia contact cu aceasta
ºi, prin caracterul înºelãtor, îi poate afecta
comportamentul economic sau care din aceste
motive lezeazã interesele unui concurent;

c) publicitate comparativã este orice publicitate
care identificã explicit sau implicit un concurent sau
bunurile ori serviciile oferite de acesta;

d) publicitate subliminalã este orice publicitate care
utilizeazã stimuli prea slabi pentru a fi percepuþi în
mod conºtient, dar care pot influenþa
comportamentul economic al unei persoane;

e) persoanã este orice persoanã fizicã sau juridicã;

f) minor este orice persoanã fizicã în vârstã de pânã
la 18 ani;

g) autoreglementare este orice activitate, cu
caracter voluntar, de elaborare a unor reguli de bunã
practicã în domeniul publicitãþii ºi de control al
respectãrii acestora de cãtre reprezentanþi ai
persoanelor implicate în aceastã activitate, inclusiv
ai agenþiilor de publicitate ºi media, în condiþiile
legii.

b) publicitate înºelãtoare este orice publicitate care, în
orice fel, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau
poate induce în eroare orice persoanã cãreia îi este
adresatã sau care ia contact cu aceasta ºi îi poate afecta
comportamentul economic, lezându-i interesul de
consumator, sau care poate leza interesele unui
concurent;

c) publicitate comparativã este orice publicitate care
identificã explicit sau implicit un concurent sau bunurile
ori serviciile oferite de acesta;

d) publicitate subliminalã este orice publicitate care
utilizeazã stimuli prea slabi pentru a fi percepuþi în mod
conºtient, dar care pot influenþa comportamentul
economic al unei persoane;

e) persoanã este orice persoanã fizicã sau juridicã;

f) minor este orice persoanã fizicã în vârstã de pânã la
18 ani;

g) autoreglementare este orice activitate, cu caracter
voluntar, de elaborare a unor reguli de bunã practicã în
domeniul publicitãþii ºi de control al respectãrii acestora
de cãtre reprezentanþi ai persoanelor implicate în aceastã
activitate, inclusiv ai agenþiilor de publicitate ºi media,
în condiþiile legii.

3. Art. 6. – Se interzice publicitatea care:

a) este înºelãtoare;

b) este subliminalã;

c) prejudiciazã respectul pentru demnitatea umanã
ºi moralã publicã;

d) include discriminãri bazate pe rasã, sex, limbã,
origine, origine socialã, identitate etnicã sau
naþionalitate;

Amendament propus de Comisie

Art. 6 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 6. – Se interzice publicitatea care:

a)  este înºelãtoare;

b) este subliminalã;

c) prejudiciazã respectul pentru demnitatea umanã ºi
moralã publicã;

d) include discriminãri bazate pe rasã, sex, limbã,

Pentru a evita orice confuzie.
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e) atenteazã la convingerile religioase sau politice;

f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnitãþii ºi
vieþii particulare a persoanelor;

g) exploateazã superstiþiile, credulitatea sau frica
persoanelor;

h) prejudiciazã securitatea persoanelor sau incitã la
violenþã;

i) încurajeazã un comportament care prejudiciazã
mediul înconjurãtor;

j) favorizeazã comercializarea unor bunuri sau
servicii, deºi acestea prezintã abateri de la legislaþia
în vigoare sau sunt produse ori distribuite contrar
prevederilor legale.

origine, origine socialã, identitate etnicã sau
naþionalitate;

e) atenteazã la convingerile religioase sau politice;

f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnitãþii ºi
vieþii particulare a persoanelor;

g) exploateazã superstiþiile, credulitatea sau frica
persoanelor;

h) prejudiciazã securitatea persoanelor sau incitã la
violenþã;

i) încurajeazã un comportament care prejudiciazã
mediul înconjurãtor;

j) favorizeazã comercializarea unor bunuri sau servicii
care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor
legale.

4. Art. 7. – Pentru determinarea caracterului înºelãtor
al publicitãþii se vor lua în considerare toate
caracteristicile acesteia ºi în mod deosebit
elementele componente referitoare la:

a) caracteristicile bunurilor ºi serviciilor, cum sunt:
disponibilitatea, natura, modul de execuþie, de
ambalare, compoziþia, metoda ºi data fabricaþiei sau
a aprovizionãrii, cât de mult corespund acestea
scopului destinat, destinaþie, cantitate, parametri
tehnico – funcþionali, originea geograficã sau
comercialã ori rezultatele testelor ºi încercãrilor
asupra bunurilor sau serviciilor, precum ºi
rezultatele ce se aºteaptã de la acestea;

b) preþul sau modul de calcul al preþului, precum ºi
condiþiile în care sunt distribuite produsele sau sunt
prestate serviciile;

c) condiþiile economice ºi juridice de achiziþionare

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc

Art. 7 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 7. – Pentru determinarea caracterului înºelãtor al
publicitãþii se vor lua în considerare toate caracteristicile
acesteia ºi, în mod deosebit, elementele componente
referitoare la:

a) caracteristicile bunurilor ºi serviciilor, cum sunt:
disponibilitatea, natura, modul de execuþie ºi de
ambalare, compoziþia, metoda ºi data fabricaþiei sau a
aprovizionãrii, mãsura în care acestea corespund
scopului destinat, destinaþia, cantitatea, parametrii
tehnico – funcþionali, producãtorul, originea geograficã
sau comercialã ori rezultatele testelor ºi încercãrilor
asupra bunurilor sau serviciilor, precum ºi rezultatele ce
se aºteaptã de la acestea;

b) preþul sau modul de calcul al preþului, precum ºi

Pentru o exprimare mai elegantã.
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sau de prestare a serviciilor;

d) natura serviciilor ce urmeazã a fi asigurate dupã
vânzarea produselor sau prestarea serviciilor;

e) natura, atribuþiile ºi drepturile celui care îºi face
publicitate, cum ar fi: identitatea, capitalul social,
calificarea, dreptul de proprietate industrialã, premii
ºi distincþii primite;

f) omiterea unor informaþii esenþiale cu privire la
identificarea ºi caracterizarea bunurilor sau
serviciilor cu scopul de a induce în eroare
persoanele cãrora le sunt adresate.

condiþiile în care sunt distribuite produsele sau sunt
prestate serviciile;

c) condiþiile economice ºi juridice de achiziþionare sau
de prestare a serviciilor;

d) natura serviciilor ce urmeazã a fi asigurate dupã
vânzarea produselor sau prestarea serviciilor;

e) natura, atribuþiile ºi drepturile celui care îºi face
publicitate, cum ar fi: identitatea, capitalul social,
calificarea, dreptul de proprietate industrialã, premii ºi
distincþii primite;

f) omiterea unor informaþii esenþiale cu privire la
identificarea ºi caracterizarea bunurilor sau serviciilor,
cu scopul de a induce în eroare persoanele cãrora le sunt
adresate.

5. Art. 8. – Publicitatea comparativã este permisã
dacã, în ceea ce priveºte comparaþia, sunt
îndeplinite urmãtoarele condiþii:

a) nu este înºelãtoare, potrivit prevederilor art. 4.
lit. b) ºi art. 7;

b)  comparã bunuri sau servicii având acelaºi scop
sau destinaþie;

c) comparã în mod obiectiv una sau mai multe
caracteristici esenþiale, relevante, verificabile ºi
reprezentative – între care poate fi inclus ºi preþul –
ale unor astfel de bunuri sau servicii;

d) nu creeazã confuzie pe piaþã între cel care îºi
face publicitate ºi un concurent sau între mãrcile de
comerþ, denumirile comerciale sau alte semne
distinctive, bunuri sau servicii ale celui care îºi face
publicitate ºi cele aparþinând unui concurent;

e) nu discrediteazã sau nu denigreazã mãrcile de
comerþ, denumirile comerciale, alte semne

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc

Art. 8 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 8. – Publicitatea comparativã este interzisã dacã:

a) comparaþia este înºelãtoare, potrivit prevederilor art.
4 lit. b) ºi ale art. 7;

b) se comparã bunuri sau servicii având scopuri sau
destinaþii diferite;

c) nu se comparã, în mod obiectiv, una sau mai multe
caracteristici esenþiale, relevante, verificabile, ºi
reprezentative – între care, poate fi inclus ºi preþul – ale
unor bunuri sau servicii;

d) se creeazã confuzie pe piaþã între cel care îºi face
publicitate ºi un concurent sau între mãrcile de comerþ,
denumirile comerciale sau alte semne distinctive, bunuri
sau servicii ale celui care îºi face publicitate ºi cele
aparþinând unui concurent;

Pentru a asigura mai multã
siguranþã în respectarea
prevederilor legale, atât în raport cu
actuala lege, cât ºi în raport cu
Legea Concurenþei – indiferent de
posibilele viitoare modificãri ale
acesteia.
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distinctive, bunuri, servicii, sau situaþia materialã a
unui concurent;

f) pentru produsele având indicaþie geograficã se
comparã în fiecare caz produse cu aceeaºi indicaþie;

g) nu profitã în mod incorect de renumele unei
mãrci de comerþ, denumirea comercialã sau de alte
semne distinctive ale unui concurent ori indicaþia
geograficã a unui produs al unui concurent;

h) nu prezintã bunuri sau servicii drept imitaþii sau
replici ale unor bunuri sau servicii purtând o marcã
de comerþ sau o denumire comercialã protejate.

e) se discrediteazã sau se denigreazã mãrcile de
comerþ, denumirile comerciale, alte semne distinctive,
bunuri, servicii sau situaþia materialã a unui concurent;

f) nu se comparã, în fiecare caz, produse cu aceeaºi
indicaþie, în cazul produselor având indicaþie geograficã;

g) se profitã în mod incorect de renumele unei mãrci de
comerþ, denumirea comercialã sau alte semne distinctive
ale unui concurent sau de indicaþia geograficã a unui
produs al unui concurent;

h) se prezintã bunuri sau servicii drept imitaþii sau
replici ale unor bunuri sau servicii purtând o marcã de
comerþ sau o denumire comercialã protejatã;

i) se încalcã orice alte prevederi ale Legii Concurenþei.

6. Art. 10. – Orice referire la preþ trebuie sã fie urmatã
de precizarea acestuia.

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc

Art. 10 se eliminª.

Pentru cã o asemenea prevedere nu
ar putea fi aplicatã în condiþiile
pieþei libere.

7. Art. 11. – Se interzice publicitatea explicitã pentru
produsele din tutun:

a) difuzatã în cadrul programelor de radio ºi
televiziune sau transmisã prin cablu;

b) în presa scrisã, pe prima ºi a patra copertã a
materialelor tipãrite.

Amendament propus de Comisie

Art. 11 se renumeroteazª, devine art. 10, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. – Se interzice publicitatea explicitã pentru
produsele din tutun:

a) difuzatã în cadrul programelor de radiodifuziune ºi
televiziune, transmise pe cale radioelectricã sau prin
cablu ori printr-un alt sistem tehnic asimilat acestuia;

b) în presa scrisã, pe prima ºi pe ultima copertã sau
paginã a materialelor tipãrite;

c) pe biletele de cãlãtorie pentru transportul public.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare mai corectã, în
raport cu modificãrile votate deja,
în plenul Camerei Deputaþilor, la
Legea Audiovizualului.

Pentru o exprimare corectã în
legãturã cu tehnoredactarea unui
material tipãrit.

8. Art. 12. - Se interzice publicitatea pentru bãuturi
alcoolice ºi pentru produsele din tutun în incinta
unitãþilor de învãþãmânt primar, gimnazial ºi

Amendament propus de Comisie

Art. 12 se renumeroteazª, devine art. 11, se modificª

Din motive de tehnicã legislativã.

Se considerã cã publicitatea pentru
bãuturi alcoolice sau pentru
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preuniversitar ºi a unitãþilor de asistenþã medicalã
sau la o distanþã mai micã de 200 metri de intrarea
acestora, mãsuratã pe drum public.

”i va avea urmªtorul cuprins.

Art. 11. - Se interzice publicitatea pentru bãuturi
alcoolice ºi pentru produsele din tutun, în incinta
unitãþilor de învãþãmânt,  ºi a unitãþilor de asistenþã
medicalã sau la o distanþã mai micã de 200 metri de
intrarea acestora, mãsuratã pe drum public.

produse din tutun este
incompatibilã cu statutul oricãrui
tip de unitate de învãþãmânt.

9. Art. 14. - (1) Publicitatea pentru bãuturile alcoolice
ºi pentru produsele din tutun nu este permisã nici în
condiþiile în care:

a) se adreseazã minorilor;

b) înfãþiºeazã minori consumând aceste produse;

c) sugereazã cã bãuturile alcoolice sau produsele
din tutun sunt dotate cu proprietãþi terapeutice sau
cã au un efect  stimulativ, sedativ sau cã pot rezolva
probleme personale;

d) dã o imagine negativã despre abstinenþã;

e) evidenþiazã, într-un mod nepotrivit, conþinutul
în alcool al bãuturilor alcoolice sau face legãtura
între alcool ºi conducerea unui vehicul;

f) nu conþine inscripþii avertisment, în limba
românã, pentru produsele din tutun.

(2) Textul avertismentului ºi dimensiunile acestuia
vor  fi stabilite prin ordin al Ministrului Sãnãtãþii, în
termen de 30 de zile de la publicarea  în Monitorul
Oficial al României a prezentei legi.

Amendament propus de comise:

Art. 14 se renumeroteazª, devine art. 13, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 13. - (1) Publicitatea pentru bãuturile alcoolice ºi
pentru produsele din tutun nu este permisã nici în
condiþiile în care:

a) se adreseazã minorilor:

b) înfãþiºeazã minori consumând aceste produse;

c) sugereazã cã bãuturile alcoolice sau produsele din
tutun sunt dotate cu proprietãþi terapeutice sau cã au un
efect  stimulativ, sedativ sau cã pot rezolva probleme
personale;

d) dã o imagine negativã despre abstinenþã;

e) evidenþiazã,  conþinutul în alcool al bãuturilor
alcoolice, în scopul stimulãrii consumului, sau face
legãtura între alcool ºi conducerea unui vehicul;

f) nu conþine inscripþii avertisment, în limba românã,
pentru produsele din tutun.

(2) Textul avertismentului ºi dimensiunile acestuia vor
fi stabilite prin ordin al Ministrului Sãnãtãþii, în termen
de 30 de zile de la publicarea  în Monitorul Oficial al
României, a prezentei legi.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o mai corectã exprimare
gramaticalã.

10. Art. 16.- Se interzice publicitatea, în alte locuri
decât cele de comercializare, pentru orice tip de
arme, muniþii, explozivi, metode ºi mijloace

Amendament propus de Comisie:

Art. 16 se renumeroteazª, devine art. 15, se modificª

Din motive de tehnicã legislativã.
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pirotehnice, cu excepþia armelor destinate pentru
vânzare sau sport, ºi a celor de panoplie.

”i va avea urmªtorul cuprins:

 Art. 15. - Se interzice publicitatea, în alte locuri decât
cele de comercializare, pentru orice tip de arme, muniþii,
explozivi, metode ºi mijloace pirotehnice, cu excepþia
armelor destinate vânãtorii sau sportului, ºi a celor de
panoplie.

Pentru o exprimare mai corectã.

11. Art. 17. - Este interzisã publicitatea pentru
produsele  ºi serviciile destinate minorilor, care:

a) conþine elemente ce dãuneazã acestora din punct
de vedere moral, intelectual sau psihic,
influenþându-le credulitatea sau spiritul de loialitate;

b) încurajeazã, în mod indirect, copiii sã cumpere
produse sau servicii, profitând de lipsa de
experienþã sau de credulitatea lor;

c) afecteazã relaþiile speciale care existã între
minori, pe de o parte, ºi pãrinþi sau cadre didactice,
pe de altã parte;

d) prezintã, în mod nejustificat, minori în situaþii
periculoase.

Amendament propus de Comisie.

Art. 17 se renumeroteazª, devine art. 16, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 16. - Este interzisã publicitatea pentru produsele  ºi
serviciile destinate minorilor, care:

a) conþine elemente ce dãuneazã acestora din punct de
vedere fizic, moral, intelectual sau psihic;

b) încurajeazã, în mod indirect, copiii sã cumpere
produse sau servicii, profitând de lipsa de experienþã sau
de credulitatea lor;

c) afecteazã relaþiile speciale care existã între minori,
pe de o parte, ºi pãrinþi sau cadre didactice, pe de altã
parte;

d) prezintã, în mod nejustificat, minori în situaþii
periculoase.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare mai elegantã.

12. Art. 19. - Producãtorul de publicitate ºi
reprezentantul legal al mediului de difuzare rãspund
solidar cu persoana care îºi face publicitate în cazul
încãlcãrii prevederilor prezentei legi, cu excepþia
încãlcãrii dispoziþiilor cuprinse în art. 6 lit. a), când
rãspunderea revine numai persoanei care îºi face
publicitate.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 19 se renumeroteazª, devine art. 18, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 18. – Autorul, realizatorul de publicitate ºi
reprezentantul legal al mijlocului de difuzare rãspund
solidar cu persoana care îºi face publicitate în cazul
încãlcãrii prevederilor prezentei legi, cu excepþia
încãlcãrii dispoziþiilor cuprinse în art. 6 lit. a) ºi în art. 8,
când rãspunderea revine numai persoanei care îºi face
publicitate.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare mai limpede,
sintagma „mijloc de difuzare“
referindu-se, clar, la mijloacele de
difuzare în masã, în vreme ce
„mediu de difuzare“ nu poate fi
suficient de bine definit. Nici în
cazul art. 8, rãspunderea nu poate fi
solidarã.
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13. Art. 20. - Dacã persoana care îºi face publicitate nu
are sediul în România sau dacã nu poate fi
identificatã, rãspunderea revine, dupã caz,
reprezentantului sãu legal în România,
producãtorului de publicitate sau reprezentantului
legal al mediului de difuzare.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 20 se renumeroteazª, devine art. 19, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 19. - Dacã persoana care îºi face publicitate nu are
sediul în România sau dacã nu poate fi identificatã,
rãspunderea revine, dupã caz, reprezentantului sãu legal
în România, autorului, realizatorului de publicitate sau
reprezentantului legal al mijlocului de difuzare.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare mai limpede;
sintagma „mijloc de difuzare“
referindu-se, clar, la mijloacele de
difuzare în masã, în vreme ce
„mediu de difuzare“ nu poate fi
suficient de bine definit.

14. Art. 21. – (1) Persoana care îºi face publicitate
trebuie sã fie în mãsurã sã probeze exactitatea
afirmaþiilor, indicaþiilor sau prezentãrilor din
anunþul  publicitar ºi este obligatã, la solicitarea
reprezentanþilor organelor prevãzute la art. 25, sã
furnizeze documentele care sã probeze exactitatea
acestora.

(2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în
termen de 3 zile de la solicitare sau dacã sunt
considerate insuficiente, afirmaþiile din anunþul
publicitar în cauzã vor fi considerate inexacte.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 21, care se renumeroteazª ”i devine art. 20, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 20. – (1) Persoana care îºi face publicitate trebuie sã
fie în mãsurã sã probeze exactitatea afirmaþiilor,
indicaþiilor sau prezentãrilor din anunþul  publicitar ºi
este obligatã, la solicitarea reprezentanþilor instituþiilor
ºi autoritãþilor prevãzute la art. 24, sã furnizeze
documentele care sã probeze exactitatea acestora.

(2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în
termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacã sunt
considerate insuficiente, afirmaþiile din anunþul
publicitar în cauzã vor fi considerate inexacte.

Din motive de tehnicã legislativã
(renumerotare, în cadrul articolului)
ºi pentru o mai corectã exprimare.

Pentru a oferi agenþilor de
publicitate din strãinãtate
posibilitatea de a dispune de timpul
necesar furnizãrii documentelor
solicitate.

15. Art. 24. – (1) Constituie contravenþii, dacã nu au
fost sãvârºite în astfel de condiþii încât potrivit legii
penale sã fie considerate infracþiuni ºi se
sancþioneazã dupã cum urmeazã:

a) încãlcarea prevederilor art. 10 ºi art. 16 – 18, cu
amendã de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

b) încãlcarea prevederilor art. 6, art. 8, art. 9 ºi art.
11 – 15, cu amendã de la 15.000.000 lei la
40.000.000 lei.

Amendament  propus de Comisie:

Alin. (1) din art. 24, care se renumeroteazª ”i devine
art. 23, se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 23. – (1) Constituie contravenþii, dacã nu au fost
sãvârºite în astfel de condiþii încât potrivit legii penale
sã fie considerate infracþiuni ºi se sancþioneazã dupã
cum urmeazã:

a) încãlcarea prevederilor art. 15 – 17, cu amendã de la
5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

Din motive de tehnicã legislativã
(renumerotãri, în cadrul
articolului).
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b) încãlcarea prevederilor art. 6, art. 8, art. 9 ºi art. 10 –
14, cu amendã de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei.

16. Art. 25. – (1) Contravenþiile prevãzute la art. 24 se
constatã ºi se sancþioneazã la sesizarea persoanelor
prejudiciate ori a asociaþiilor de consumatori sau din
oficiu, de cãtre:

a) reprezentanþii împuterniciþi ai Oficiului pentru
protecþia consumatorilor, în cazul încãlcãrii
prevederilor art. 6 lit. a), h) ºi j), art. 8 lit. a), b) ºi
c), art. 9, art. 11 lit. b) ºi art. 14 lit. a) ºi b);

b) reprezentanþii împuterniciþi ai administraþiei
publice locale, pentru încãlcarea prevederilor art. 6
lit. c), d), e), f), g) ºi i); art. 12, art. 14 lit. f) ºi art.
16;

c) reprezentanþii împuterniciþi ai Oficiului
Concurenþei, pentru încãlcarea prevederilor art. 8
lit. d), e), f), g) ºi h);

d) reprezentanþii împuterniciþi ai Ministerului
Sãnãtãþii, pentru încãlcarea prevederilor art. 14 lit.
c), d), e) ºi f), art. 15, art. 17 ºi art. 18;

e) reprezentanþii împuterniciþi ai Consiliului
Naþional al Audiovizualului, pentru încãlcarea
prevederilor art. 6, în cazul publicitãþii difuzate în
cadrul programelor de radio ºi televiziune sau
transmise prin cablu, ºi ale art. 11 lit. a).

(2) Organele abilitate sã constate ºi sã sancþioneze
contravenþiile pot solicita organizaþiilor profesionale
cu rol de autoreglementare prevãzute la art. 22
formularea unui punct de vedere de specialitate.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 25 se renumeroteazª, devine art. 24, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 24. – (1) Contravenþiile prevãzute la art. 23 se
constatã ºi se sancþioneazã la sesizarea persoanelor
prejudiciate ori a asociaþiilor de consumatori sau din
oficiu, de cãtre:

a) reprezentanþii împuterniciþi ai Oficiului pentru
protecþia consumatorilor, în cazul încãlcãrii prevederilor
art. 6 lit. a), h) ºi j), art. 8 lit. a), b) ºi c), art. 9, art. 10 lit.
b) ºi art. 13 lit. a) ºi b);

b) reprezentanþii împuterniciþi ai administraþiei publice
locale, pentru încãlcarea prevederilor art. 6 lit. c), d), e),
f), g) ºi i); art. 11, art. 13 lit. f) ºi art. 15;

c) reprezentanþii împuterniciþi ai Oficiului Concurenþei,
pentru încãlcarea prevederilor art. 8 lit. d), e), f), g) ºi
h);

d) reprezentanþii împuterniciþi ai Ministerului Sãnãtãþii,
pentru încãlcarea prevederilor art. 13 lit. c), d), e) ºi f),
art. 14, art. 16 ºi art. 17;

e) reprezentanþii împuterniciþi ai Consiliului Naþional
al Audiovizualului, pentru încãlcarea prevederilor art. 6
ºi 8, în cazul publicitãþii difuzate în cadrul programelor
de radio ºi televiziune sau transmise prin cablu ori
printr-un alt sistem tehnic asimilat acestuia, ºi ale art. 10
lit. a).

(2) Organele abilitate sã constate ºi sã sancþioneze
contravenþiile pot solicita organizaþiilor profesionale cu
rol de autoreglementare prevãzute la art. 21 formularea
unui punct de vedere de specialitate.

Din motive de tehnicã legislativã
(renumerotãri, în cadrul
articolului).

Pentru o exprimare mai corectã, în
raport cu modificãrile votate deja,
în plenul Camerei Deputaþilor, la
Legea Audiovizualului.
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17. Art. 26. – Organele prevãzute la art. 25 pot dispune,
odatã cu aplicarea sancþiunii contravenþionale,
urmãtoarele mãsuri:

a) interzicerea publicitãþii, în cazul în care a fost
difuzatã;

b) încetarea publicitãþii pânã la data corectãrii ei;

c) publicarea deciziei autoritãþii publice, în
totalitate sau parþial ºi stabilirea modului în care
urmeazã sã se realizeze;

d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a
unuia sau mai multor anunþuri rectificative, cu
fixarea conþinutului ºi a modului de difuzare.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 26 se renumeroteazª, devine art. 25, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 25. – Instituþiile ºi autoritãþile prevãzute la art. 24
pot dispune, odatã cu aplicarea sancþiunii
contravenþionale, urmãtoarele mãsuri, dupã caz:

a) interzicerea publicitãþii, în cazul în care a fost
difuzatã sau urmeazã sã fie difuzatã;

b) încetarea publicitãþii pânã la data corectãrii ei;

c) publicarea deciziei autoritãþii publice, în totalitate
sau parþial ºi stabilirea modului în care urmeazã sã se
realizeze;

d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a unuia
sau mai multor anunþuri rectificative, cu fixarea
conþinutului ºi a modului de difuzare.

Din motive de tehnicã legislativã
(renumerotare, în cadrul
articolului).

Pentru o exprimare corectã.

Pentru a se putea face faþã unei
situaþii în care difuzarea publicitãþii
respective este iminentã.

18. Art. 27. -  Contravenþiilor prevãzute la art. 25 le
sunt aplicabile ºi dispoziþiile Legii nr. 32/1968
privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu
modificãrile ulterioare, cu excepþia art. 25 – 27 din
respectiva lege, precum ºi cele ale Legii nr. 11/1991
privind combaterea concurenþei neloiale.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 27 se renumeroteazª, devine art. 26, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 26. -  Contravenþiilor prevãzute la art. 24 le sunt
aplicabile ºi dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile
ulterioare, cu excepþia art. 25 – 27 din respectiva lege,
precum ºi cele ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea
concurenþei neloiale.

Din motive de tehnicã legislativã
(renumerotare, în cadrul
articolului).

19. Art. 28. – Guvernul, la propunerea organelor sale de
specialitate, va aproba, în baza prezentei legi,
reglementãri specifice privind publicitatea, cu
excepþia celei din cadrul programelor audiovizuale,
radiodifuzate sau transmise prin cablu.

Amendament  propus de Comisie:

Art. 28 se renumeroteazª, devine art. 27, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 27. – Guvernul, la propunerea organelor sale de
specialitate, va aproba, în baza prezentei legi,

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare mai corectã, în
raport cu modificãrile votate deja,
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reglementãri specifice privind publicitatea, cu excepþia
celei din cadrul programelor audiovizuale,
radiodifuzate, transmise prin cablu ori printr-un alt
sistem tehnic asimilat acestuia.

în plenul Camerei Deputaþilor, la
Legea Audiovizualului.
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            Eugenia MOLDOVEANU                                                            Puiu HA“OTTI
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