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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
  

 

 

 

 

R A P O R T  

 asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.148 din 

26 iulie 2000 privind publicitatea precum şi a Legii nr.504/2002 a audiovizualului 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148 din 26 

iulie 2000 privind publicitatea precum şi a Legii nr.504/2002 a audiovizualului a 

fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. 

P l - x 178 din 10 mai 2016  şi înregistrată la Comisie cu nr. 4c-10/158 din 13 mai 2016. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond 

cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. Până la data întocmirii raportului nu s-a primit avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi.  

     Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii 

şi propuneri, nr. 433 din 06.05.2016, emis de Consiliul Legislativ. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 14 iunie 

2016.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 28 de membri ai 

Comisiei. 

CAMERA DEPUTAŢILOR
    Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
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În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Guvernului a participat 

la lucrările Comisiei, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 

148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

Legii audiovizualului  nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind 

o protejare eficientă a consumatorilor  prin reglementarea mai strictă a publicităţii 

privind jocurile de noroc, evitând astfel dependenţa, ludomania şi frauda. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării.  

Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, pentru această 

iniţiativă legislativă Senatul este Cameră decizională. 

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

propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea precum şi a Legii nr.504/2002 a 

audiovizualului, cu amendamentele de tehnică legislativă prezentate în anexa care 

face parte integrată din prezentul raport.  

 

                  PREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
          Gigel – Sorinel ŞTIRBU                    Florin – Costin PÂSLARU 
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                                                Anexa 
Amendamente admise  

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.148 

din 26 iulie 2000 privind publicitatea precum şi a Legii nr.504/2002 a audiovizualului, cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivaţie 

 

 0 1 2 3  
1 Titlul Legii: LEGE pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, 
privind publicitatea precum şi a Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului  

Titlul Legii: LEGE pentru completarea 
Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, 
precum şi a Legii audiovizualului nr. 
504/2002  

Amendament de tehnică 
legislativă  

 

2 Art. I. – 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 completează după cum urmează: 
După articolul 13 se introduce un nou 
articol, 131 , cu următorul cuprins: 
131 Publicitatea pentru jocurile de noroc este 
permisă doar: 
a) În interiorul spaţiilor în care se organizează 
jocuri de noroc; 
b) În publicaţiile de specialitate din domeniul 
jocurilor de noroc. 

Art. I. – După articolul 131 din Legea nr. 
148/2000 privind publicitatea, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
359 din 2 august 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un 
nou articol, art 132, cu următorul 
cuprins: 
„Art.132 - Publicitatea pentru jocurile de 
noroc este permisă doar: 
a) în interiorul spaţiilor în care se 
organizează jocuri de noroc; 
b) în publicaţiile de specialitate din 
domeniul jocurilor de noroc.” 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
În cadrul Legii nr. 148/2000 
privind publicitatea, a fost deja 
introdul un articol numerotat 
art. 131, prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 90/2004, acesta 
reglementând regimul 
publicităţii pentru băuturile 
spirtoase. 

 

3.    
 Art. II. – Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 534 din data de 22 iulie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 

 
Art. II. – După alineatul (7) al articolului 
29 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
Alineatul nou introdus „(71)” 
urmează şirul alineatelor ce 
conţin prevederi de interdicţii 
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completează după cum urmează: 
La articolul 29, după aliniatul (8) se introduce 
un nou alineat, (9), cu următorul cuprins: 
 
(9) Comunicările comerciale audiovizuale 
destinate jocurilor de noroc sunt interzise. 

modificările şi completările ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alin. (71) cu 
următorul cuprins: 
 „(71) Comunicările comerciale 
audiovizuale privind jocurile de noroc sunt 
interzise.” 
 
 
  

pentru anumite tipuri de 
comunicări comerciale 
audiovizuale, alin. (8) având 
alt conţinut. 
Pentru o redactare mai corectă. 

   
PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                      Florin – Costin PÂSLARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari: 
Cristina Dan 
Dan Kalber 
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