
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de lege privind completarea articolului 3 din Legea nr.

48/1992 a audiovizualului

˛n urma examinªrii proiectului de Lege privind completarea articolului 3 din

Legea nr. 48/1992 a audiovizualului, în ”edinþele din 11 ”i 18 noiembrie 1998,

propunem ca acesta sª fie supus spre dezbatere ”i adoptare cu amendamentele

formulate de Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª. Decizia a

fost luatª cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,
mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege privind completarea articolului 3 din Legea nr. 48/1992 a audiovizualului

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivaþia

0 1 2 3

1. Titlul legii: Lege privind completarea
articolului 3 din Legea nr. 48/1992 a
audiovizualului

Amendament propus de Comisie

Se modificª titlul legii, dupª cum
urmeazª:

Lege privind completarea articolului 3 din
Legea Audiovizualului nr. 48/1992

Din motive de tehnicª legislativª.

2. Articol unic. - Articolul 3 din Legea nr.
48/1992, a audiovizualului, publicatª în
Monitoul Oficial al României, Partea I, nr.
104 din 25 mai 1992, cu modificªrile
ulterioare, se completeazª, în final, cu un
nou alineat, cu urmªtorul cuprins:

�Este interzisª difuzare de reclame pentru
bªuturi alcoolice ”i þigªri.�

Amendament propus de Comisie

Art. I. - Articolul 3 din Legea
Audiovizualului nr. 48/1992, publicatª în
Monitoul Oficial al României, Partea I, nr.
104 din 25 mai 1992, cu modificªrile
ulterioare, se completeazª cu douª noi
alineate, având urmªtorul cuprins:

Pentru introducerea, în legislaþia
româneascª, a unor prevederi ale Directivei
nr. 552/1989, �Televiziunea fªrª frontiere�,
emisª de Consiliul Comunitªþii Europene,
”i amendatª de Directiva Parlamentului
European nr. 36/1997.
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(2) Toate formele de reclamª explicitª ”i
teleshopping pentru þigarete ”i alte produse
din tutun sunt interzise.

(3) Publicitatea ”i teleshopping-ul pentru
bªuturile alcoolice sunt permise în cazul în
care corespund urmªtoarelor criterii:

a)  sª nu se adreseze în mod special
minorilor ”i sª nu înfªþi”eze minori
consumând aceste bªuturi;

b)  sª nu lege consumul de bªuturi alcoolice
de îmbunªtªþirea performanþelor fizice
sau de conducerea autovehiculelor;

c)  sª nu creeze impresia cª prin
consumarea bªuturilor alcoolice cre”te
succesul social sau succesul sexual;

d)  sª nu pretindª cª bªuturile alcoolice au
calitªþi terapeutice sau cª ele constituie
un stimulent sau un sedativ, ori
contribuie la rezolvarea problemelor
personale;

e)  sª nu încurajeze consumul excesiv de
bªuturi alcoolice ori sª prezinte
abstinenþa sau moderaþia într-o
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perspectivª negativª;

f)  sª nu evidenþieze conþinutul ridicat de
alcool drept o calitate pozitivª a acestor
bªuturi.

3. Amendament propus de Comisie

Art. II. - (1) Pânª la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Consiliul Naþional al
Audiovizualului va emite norme obligatorii
privind modalitªþile de punere în aplicare
ale prevederilor Art. I.

(2) Normele Consiliului Naþional al
Audiovizualului cu privire al modalitªþile
de punere în aplicare ale Art. I vor produce
efecte încpând cu data intrªrii în vigoare a
prezentei legi.

Pentru a lªsa Consiliului Naþional al
Audiovizualului posibilitatea de a defini
noþiunile introduse prin prevederile Art. I ”i
de a modifica, dacª se va dovedi necesar,
aceste definiþii.

4. Amendament propus de Comisie

Art. III. - Prezenta lege intrª în vigoare la 1
septembrie 1999.

Pentru a permite societªþilor comerciale
încheierea, într-un termen rezonabil, a
contractelor aflate în derulare.

5. Amendament propus de Comisie

Art. V. �Legea Audiovizualului nr. 48/1992
publicatª în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu

Din motive de tehnicª legislativª.
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modificªrile ulterioare, inclusiv cele aduse
prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, dându-se
textelor o nouª numerotare.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Experþi parlamentari,

Cristina DAN

Virgil “tefan NIÞULESCU


