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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind 
publicitatea, trimisă cu adresa nr. Pl-x 254 din 16 martie 2015, înregistrată cu nr.4c-11/414 din 17 
martie 2015. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 11 martie 2015, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.148/2000 privind 
publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând interzicerea 
mesajelor publicitare de inducere a utilizării unor produse nedestinate copiilor, precum şi eliminarea 
publicităţii din mass-media audio-video prin care se transmit mesaje de discriminare culturală sau 
care atentează la convingerile religioase sau politice, aduce prejudicii vieţii private a persoanelor ori, 
în anumite medii socio-demografice exploatează superstiţiile sau tradiţiile populare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 31 martie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.1030 
din 19 septembrie 2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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