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lM.:Stimate domnule Secretar General,

Ca urmare a adresei dumneavoastră mai sus menţionate, prin care solicitaţi avizul 
Consiliului Concurenţei cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea 
completarea art.29 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 148/2000privind publicitatea, denumită, în continuare, Propunerea 
legislativă (b777/28.11.2022), vă comunicăm următoarele:

Prin propunerea legislativă, care are ca obiect modificarea cadrului legal privind 
domeniul audiovizualului şi a publicităţii din România, se prevede interdicţia 
difuzării/afişării a oricărei forme de comunicare comercială audiovizuală pentru 
cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri, care ar stimula comportamente dăunătoare sănătăţii 
sau siguranţei populaţiei, având în vedere decizia recentă a Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii.

Analizând prevederile propunerii legislative şi ale expunerii de motive, autoritatea de 
concurenţă apreciază că, deşi se instituie o restricţionare totală a reclamei şi publicităţii 
stradale ori în alte spaţii publice deschise, care limitează libertatea comerţului în domeniul 
jocurilor de noroc, dar şi al serviciilor de publicitate outdoor, aceasta poate fi acceptată în 
măsura în care este justificată, pe de o parte, de considerente de interes public, precum 
protejarea unor categorii vulnerabile de o potenţială dependenţă, şi, pe de altă parte, de 
date sau analize obiective referitoare la impactul negativ al acestei forme de publicitate 
asupra respectivelor categorii.

Asigurându-vă de întreaga noastră colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru orice alte 
detalii sau informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie.

Bogdan M. CHIRIŢOIU
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