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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

   

București, 16.02.2022 
                                                  Nr.4c-3/53/2019 
CĂTRE, 

 
COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE 

INFORMARE ÎN MASĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE IULIAN BULAI 

 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 60/2019 din 25 februarie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 

 

simona.tirzioru
Original



1 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
   

 
București, 16.02.2022 

                                                  Nr.4c-3/53/2019 
 
 

R A P O R T  PRELIMINAR 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind 

publicitatea 
 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea, transmis cu adresa nr. P.L.x. 60/2019 

din 25 februarie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/53 din 26 februarie 2019. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1055 din 7.11.2018,  avizează favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

 Guvernul României, prin punctule de vedere nr.24/DPSG din 15.01.2019 respectiv nr.318/DPSG din 

20.03.2020 susţine adoptarea acestei iniţiative legislative cu observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în şedinţa din 18 februarie 

2019. 

 Membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au examinat proiectul de lege în ședința 

din 05 martie 2019 și au hotărât cu unanimitate de voturi să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în ședința din 12 

martie 2019 și au hotărât cu majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.148/2000, în 

sensul interzicerii, sub sancţiune contravenţională, a publicităţii produselor comerciale în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particulare, în unităţile ce asigură servicii similare, în creşe şi în unităţile 

destinate găzduirii elevilor după terminarea programului şcolar. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 15 

februarie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege, cu amendamentele 

respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați membri ai comisiei conform listei de prezențe. 
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 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. 

(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga
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Anexă 

Amendamente respinse  
 

Nr. 
Crt. Legea nr.148/2000 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor 
Motivarea 

susținerii/motivarea 
respingerii  

Cameră 
decizională 

1  TITLUL LEGII 
LEGE 

Pentru modificarea şi 
completarea Legii 

nr.148/2000 privind 
publicitatea   

 Motivarea susținerii 
.............. 

Motivarea respingerii 
Proiectul de lege a fost respins 

în integralitate 

Camera 
Deputaților 

2  Articol unic - 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 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 Motivarea susținerii 
.............. 

Motivarea respingerii 
Proiectul de lege a fost respins 

în integralitate 

Camera 
Deputaților 

3  1. După articolul 14 se 
introduce un nou articol, 141, 
cu următorul cuprins: 
,,Art.141.- se interzice 
publicitatea produselor 
comerciale şi a serviciilor în 
unităţile de învăţământ 
preuniuversitar de stat şi 
particulare, în unităţi ce asigură 
servicii similare, în creşe şi 
unităţi destinate găzduirii 
elevilor în timpul şi după 
terminarea programului 
şcolar.”  

1. După articolul 14 se 
introduce un nou articol, art. 
141, cu următorul cuprins: 
„Art.141. - (1) Se interzice 
publicitatea produselor 
comerciale și a serviciilor în 
unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat și 
particulare, în unități ce asigură 
servicii similare, în creșe și  
unități destinate găzduirii 
elevilor în timpul și după 
terminarea programului școlar. 
(2) Prin excepţie de la 

Motivarea susținerii 
.............. 

Motivarea respingerii 
Proiectul de lege a fost respins 
în integralitate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 
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prevederile alin.(1), Ministerul 
Educaţiei Naţionale poate 
aproba derularea, în cadrul 
instituţiilor menţionate la 
alin.(1) a unor programe 
educaţionale, culturale şi/sau 
sportive care au şi o 
componentă publicitară, dacă 
sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: 
- Componenta educaţională, 
culturală şi/sau sportivă 
prevalează în cadrul 
programului, acesta 
neexcluzând menţionarea 
numelui şi/sau mărcilor 
susţinătorilor programului 
precum şi a beneficiilor 
generale sau, dacă este cazul, a 
pericolelor la care se expun 
consumatorii;  
- Nu sunt comercializate 
niciun fel de produse şi/sau 
servicii specifice, putând fi 
oferite însă mostre ale 
acestora. ˮ 
Autor - Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   La pct.1 articolul 141 va avea 
următorul cuprins: 
Art.141. - (1) Se interzice 
publicitatea produselor 
comerciale și a serviciilor în 
unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat și 

Motivarea susținerii - Pe 
lângă susținerea financiară a 
implementării unor astfel de 
programe educative, 
companiile obțin avizul 
Ministerul Educației Naționale, 
elaborează materialele 

Camera 
Deputaților 
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particulare, în unități ce asigură 
servicii similar, în creșe și  
unități destinate găzduirii 
elevilor în timpul și după 
terminarea programului școlar. 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), Ministerul 
Educaţiei Naţionale va putea 
aproba derularea în cadrul 
instituţiilor enumerate la 
alin.(1) a unor campanii 
publicitare care au şi o 
componentă educaţională, 
dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 
- Componenta educaţională 
prelevează în cadrul 
programului, fiind prezentate 
în principal beneficiile 
generale ale unor astfel de 
produse şi/sau servicii, acestea 
ne-excluzând menţionarea 
numelui şi mărcilor 
susţinătorilor programului; 
- Nu sunt comercializate 
niciun fel de produse şi/sau 
servicii specific, putând fi 
oferite însă mostre. 
Autor: Deputat Florin Buicu  
(Grup parlamentar P.S.D. 

didactice după obținerea 
avizului Ministerului și asigură 
instruirea necesară persoanelor 
implicate în desfășurarea unor 
astfel de programe. De 
asemenea, în cadrul acestor 
campanii se împart mostre ale 
unor astfel de produse. Astfel 
de campanii sunt binevenite 
ajutând la explicarea 
beneficiilor în ceea ce priveste 
igiena personal. Înainte de 
implementare, astfel de 
campanii educaționale sunt 
analizate atent și aprobate  
corespunzător de către 
Ministerul Educației Naționale, 
acesta avizând toate materialele 
educaționale  utilizate în cadrul 
programelor respective. De 
asemenea, Minsterul poate 
disemina  astfel de programe în 
cadrul altor instituții implicate 
prin intemediul inspectoratelor 
școlare județene și poate 
monitoriza derularea acestora. 

Motivarea respingerii 
Proiectul de lege a fost respins 
în integralitate 
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4 (1) Constitue contravenţii, 
dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fie 
considerate infracţiuni, şi se 
sancţionează după cum 
urmează:  
b) încălcarea prevederilor art.9-
14, cu amendă de la 1.500 lei la 
4.000 lei.” 

2. La articolul 23 alineatul 
(1), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
,,b) încălcarea prevederilor 
art.9-141, cu amendă de la 
1.500 lei la 4.000 lei.” 

2. La articolul 23 alineatul 
(1), după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit. c) 
cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
,,c) încălcarea prevederilor 
art. 141, cu amendă de la 
4000 lei la 8000 lei.” 
Autor - Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă 

Motivarea susținerii 
.............. 

Motivarea respingerii 
Proiectul de lege a fost respins 

în integralitate 

Camera 
Deputaților 

5 (1) Contravenţiile prevăzute 
la art.23 se constată şi se 
sancţionează la sesizarea 
persoanelor prejudiciate ori a 
asociaţiilor de consumatori 
sau din oficiu, de către: 
a) reprezentanţii împuterniciţi 
ai Oficiului pentru Protecţia 
Consumatorilor, în cazul 
încălcării prevederilor art. 9, 
ale art.13 lit.a) şi b).  

3. La articolul 24 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
,,a) reprezentanţii împuterniciţi 
ai Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorului, în 
cazul încălcării prevederilor 
art.9, ale art.13 lit.a) şi b) şi ale 
art.141;” 

 Motivarea susținerii 
.............. 

Motivarea respingerii 
Proiectul de lege a fost respins 

în integralitate 

Camera 
Deputaților 

 

 


