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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr. 63/2020 pentru organizarea si desfasurarea unor campanil de 

informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate 

de raspandirea COVID-19

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonan^a de urgen|a a 

Guvernului nr. 63 din 7 mai 2020 pentru organizarea si desfasurarea 

unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice 

determinate de raspandirea COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 373 din 8 mai 2020, cu modificarile si 
completMle ulterioare, cu urmatoarele modific^i si completari:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Campaniile de informare publica prevazute la alin. (1) vor 

fi realizate de Guvemul Romaniei si gestionate de catre Secretariatul 

General al Guvernului si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. 
Guvernul Romaniei va realiza si va transmite spre difuzare cel putin trei 

campanii de informare publica lunar pana la 31 decembrie 2020.”
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2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (2^), cu urmatorul cuprins:
„(20 In cazul campaniilor de informare publica prev^te la alin. (1) 

care se realizeaza prin intermediul serviciilor de programe de televiziune 

si radiodifuziune, al ziarelor tiparite, revistelor, publicatiilor periodice, al 

furnizorilor de servicii media online care difuzeaza, respectiv publica 

materialele de informare mtr-o alta limba decat limba romana, acestea 

vor fi realizate m limba respectiva de catre Guvemul Romaniei.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Bugetul total alocat campaniilor de informare publica 

prevazute la alin. (1) este de maximum 200.000 mii lei, exclusiv T.V.A., 
pe toata durata acestora. Toate valorile din prezenta ordonanta de 

urgenta sunt fara T.V.A. Sumele se asigura prin bugetul Secretariatului 

General al Guvemului.”

4. La articolul 1, alineatul (5) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(5) Perioada de derulare a campaniilor prevazute la alin. (1) poate 

fi prelungita si bugetul total alocat conform alin. (4) poate fi marit in 

fimctie de necesitatile de informare publica in contextul situatiei 

epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 si de necesitatile 

de promovare a produselor si serviciilor romanesti pentru reluarea 

activitatii economice.’’

5. La articolul 2, alineatul (1), dupa litera f) se introduce o 

noua litera, lit. f^), cu urmatorul cuprins:
„f) angajatorul sa nu rezilieze din vointa proprie niciun 

contract de munca si sa nu rezilieze unilateral niciun contract de drepturi 

de autor in vigoare la data semnarii contractelor in conditiile respectmi 

prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si respectMi obligatiilor din 

contractele de drepturi de autor, pe perioada pentru care se semneaza 

contractele de prestM servicii;”
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6. La articolul 3, litera a) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„a) 53% pentru serviciile de programe de televiziune, care se 

distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu 

licence audiovizuale locale §i regionale §i 45% pentm serviciile 

de^inatoare de licen^a na^ionala. Sunt considerate televiziuni locale §i 
regionale acele companii care de^in licenfe locale sau regionale ce nu 

sunt identificabile prin nume ca aparjinand unui serviciu de programe cu 

audien|a masurata;”

7. La articolul 3, litera f) se modifica §i va avea urmatorul
cuprms:

„f) 3% pentru creatia si productia materialelor care vor fi 
difuzate in cadrul campaniilor de informare publica si pentru traducerea 

si adaptarea acestora in limbile minoritatilor nationale pentru materialele 

care urmeaza sa fie difuzate in cadrul campaniilor nafionale.”

8. La articolul 4, alineatul (1), litera a) se modifica §i va 

avea urmatorul cuprins:
„a) pentru radiodifuzorii TV cu audienta masurata la nivelul 

anului 2019: 570 lei/punct de audienta nationala medie orara pentru un 

spot video de 30 de secunde, maximum doua spoturi pe ora sau un spot 

video de 60 de secunde, maximum un spot video pe ora, in intervalul 

06,00-24,00.
Pentru fiecare jurnalist angajat nou sau reangajat, inregistrat in Revisal, 
se acorda un bonus suplimentar de 1% din valoarea punctului de 

audienta, care va fi adaugat la aceasta, pentru perioada urmatoare 

angajarii sau reangajarii cu conditia pastrarii acestor contracte de munca 

pana la 31 decembrie 2020. Aceasta prevedere se aplica si in cazul 

angajarii sau reangajarii jurnalistilor concediati din cauza crizei de 

COVID-19 sau a celor repatriati.
Pretul maxim cu bonus inclus nu poate depasi 627 lei/punct de 

audienta;”

9. La articolul 4, alineatul (1), dupa litera a) se introduce o 

noua litera, lit. a^), cu urmatorul cuprins:
„a^) pentru radiodifuzorii TV, canale tematice, cu licenta nationala 

si care indeplinesc cumulativ conditiile prev^te la art. 1 si 2 din prezenta 

ordonanta de urgenta, care nu au audienta masurata, plata serviciilor de
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publicitate se va face la nivelul de 100 lei pentm un spot video de 30 de 

secimde, maximum 2 spoturi pe ora, sau 200 lei pentru un spot video de 

60 de secunde, maximum 1 spot pe or^ in intervalul 06,00-24,00;”

10. La articolul 4, alineatul (1), litera d) se modifica §i va 

avea urmatorul cuprins:
„d) pentru flirnizorii media online: 5 lei/1.000 afisM, dar nu 

mai mult de 8 afisM/vizitator unic pentru aceeasi campanie de 

informare pe o perioada de 30 de zile si nu mai mult de 200.000 lei/luna 

pentru un site, pentru bannere 970 x 250 pixeli, 300 x 250 pixeli si 300 x 

600 pixeli, amplasate in primele trei ecrane ale portalurilor web varianta 

desktop si maximum trei ecrane in varianta mobil, fara a depasi doua 

pozitii publicitare pe fiecare pagina afisata. 0 campanie de informare va 

fi identificata prin unicitatea mesajului comunicat.
Pentru fomizorii media online se acorda un bonus de 1 leu/1.000 de afisM 

pentru fiecare 10 angajati ce depaseste numarul mentionat la art. 2 alin. (1) 

lit.Q, inregistrati in Revisal la data semnmi contractului de prestm servicii. 
Pentru fiecare jumalist angajat nou sau reangajat, inregistrat in Revisal, 
se acorda un bonus de 1 leu/1.000 de afisari pentru perioada urmatoare 

angajMi sau reangajMi, cu conditia pastrarii acestor contracte de munca 

pana la 31 decembrie 2020. Aceasta prevedere se aplica si in cazul 

angajarii sau reangajarii jumalistilor concediati din cauza crizei de 

COVID-19 sau a celor repatriati. Bonusul se aduna la valoarea de 

5 lei/1.000 de afisM.
Pretnl maxim cu bonus inclus nu poate depasi 15 lei/1.000 de afisM.”

11. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art, 5. - (1) Mesajele din campanie vor avea un caracter 

exclusiv informativ, noncomercial, iar plasarea acestora se va face in 

cadrul unui con^inut adecvat, dupa cum urmeaza:
a) radiodifuzare - in cadrul buletinelor de §tiri, al emisiunilor 

informative, al emisiunilor cu informatii economice §i fmanciare §i al 
emisiunilor de educa{ie sanitar^medicina, ingrijire personal^ educalie, 
familie §i copii, §tiinta, tehnologie §i sport, precum §i al altor programe 

ce sunt difuzate in intervalul orar 6,00-24,00;
b) ziare, reviste §i periodice - cotidiene generaliste na^ionale 

sau locale, cotidiene populare, publica^ii economico-financiare, 
publica^ii de afaceri, publicatii de sanatate/medicina, ^tiin^a, tehnologie, 
cultura §i sport sau suplimentele unor astfel de publicatii;
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c) portaluri web - cu un con^inut din urmatoarele categorii; §tiri 
§i analize, na^ionale sau locale, §tiri generale, economic fmanciar, 
sanatate §i ingrijire personala, educatie, familie §i copii, ^tiin^a, 
tehnologie §i sport;

d) in localitati - amplasarea mijloacelor de publicitate se va 

realiza in zone cu vizibilitate, evitandu-se aglomerarea acestora in aceea§i 

zona.
(2) Campaniile de informare vor contine fara a se limita la 

acestea si materiale non-comerciale pentru promovarea urmatoarelor 

industrii romanesti: turism, industria IT, agricultura si zootehnie, 
industria auto, care vor fi difuzate in limba romana si in mediul online in 

limbi de circulatie intemationala precum engleza, franceza si germana.”

12. La articolul 7 alineatul (2), litera c) alineatele (4) (5)
se modifica §i vor avea urmatorul cuprins;

„c) date privind audienta/tirajul/traficul online, cu precizarea 

expresa a organismului independent in domeniu care a efectuat 

evaluarea. Pentru traficul online se considera organism independent 

orice institutie terta care furnizeaza date de trafic independente;

(4) Termenul limita pentru transmiterea solicitarilor catre 

Secretariatul General al Guvemului este de 31.10.2020.
(5) La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, in baza datelor 

comunicate de solicitanti, Secretariatul General al Guvemului publica pe 

pagina de internet raportul generat prin aplicatia web gestionata de 

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei cu cererile validate, sumele 

alocate fiecami participant la campanie, conditiile contractuale de 

derulare a campaniei.”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin(a din 14 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

V\

FLORIN lOMACHE

Rodi
Rectangle




