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referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 29 

din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea

Analizând propunerea legislativă pentru completarea art. 29 din 

Legea nr. 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea (b777/28.11.2022), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr. XXXV/5614/05.12.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr. D1400/07.12.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată, cu completările ulterioare, şi al art. 33 alin. (3) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, cu 

modificările ulterioare.
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a art. 29 din Legea audiovizualului 

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 

interzicerii oricărei forme de publicitate şi de comunicare audiovizuală 

pentru jocurile de noroc.
2. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 

alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.



3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. Având în vedere că prin proiect se propune interzicerea 

oricărei forme de „publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc sau 

pariuri”, este necesară şi modificarea sau, după caz, abrogarea 

normelor care reglementează modul în care se realizează reclama 

şi publicitatea pentru jocurile de noroc, a celor privind 

sancţionarea contravenţională a încălcării acestor norme, precum 

şi a celor referitoare la taxa de promovare pentru activităţile de 

jocuri de noroc, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare.
5. întrucât intervenţiile legislative vor viza trei acte nonnative 

care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul publicităţii pentru 

jocurile de noroc, titlul ar putea avea următoarea formulare:
„Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul publicităţii pentru jocurile de noroc”.
6. Actele normative supuse modificării sau completării trebuie 

redate în ordinea cronologică a adoptării acestora. Astfel, în acord cu 

observaţiile menţionate mai sus, proiectul de lege va conţine trei 

articole marcate cu cifre romane, având următoarele formulări:
Partea introductivă a noului art. 1:
„Art. I. - 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 completează după cum 

urmează:”.
Partea dispozitivă a noului art. II:
„Art. II.

nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^), cu 

următorul cuprins:”.
Partea introductivă a noului art. III:
„Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu
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modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează:”.
în continuare, vor fi redate părţile dispozitive ale art. III, marcate 

cu cifre arabe, urmate de textele legislative care urmează a fi 
modificate sau abrogate, după caz. Părţile dispozitive vor fi redactate 

pe baza următoarelor modele:
„... Articolul... va avea următorul cuprins:”
„... Articolul... se abrogă:”
„... La articolul..., alineatul... va avea următorul cuprins:”
„... La articolul..., alineatul... se abrogă:”
„... La articolul ... alineatul ..., litera ... va avea următorul

cuprins:”
„... La articolul... alineatul..., litera ... se abrogă:”.
7. La actualul art. I, care devine art. II, la partea dispozitivă a 

pct. 1, pentru rigoarea redactării, expresia „art.6” va fi redată sub 

fomia „articolul 6”.
La norma propusă pentru art. 6 lit. k), sugerăm înlocuirea 

expresiei „apariţia şi instalarea adicţiilor” cu sintagma „apariţia şi 
instalarea dependenţelor”.

Referitor la partea dispozitivă a pct. 2, aceasta va fi reformulată
astfel:

„2. După articolul 14, se introduce un nou articol, art. 14\ cu 

următorul cuprins:”.
Totodată, în acord cu normele de tehnică legislativă, textul 

propus pentru art. 14^ va fi marcat prin expresia „Art. 14^”.
De asemenea, partea dispozitivă a pct. 3 va debuta astfel:
„La articolul 23 alineatul (1), după litera b)...”.
8. Prin propunerea de modificare a Legii nr. 148/2000 se 

introduce şi o nouă sancţiune contravenţională, în cazul nerespectării 

interdicţiei publicităţii pentru jocurile de noroc. Totuşi, proiectul nu 

prevede categoria de reprezentanţi împuterniciţi care constată şi 
sancţionează contravenţia respectivă.

în cazul în care constatarea şi sancţionarea contravenţiei se va 

face tot de către una dintre categoriile de reprezentanţi împuterniciţi 

prevăzute la art. 24 alin. (1), la noul art. I se va introduce un nou 

punct, pct. 4, cu următoarea formulare:
„4. La articolul 24 alineatul (1), litera ... se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”.
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în continuare va fi redat, între ghilimele, textul modificat al 
literei avută în vedere.

Totuşi, în această situaţie, întrucât intervenţia legislativă care 

vizează Legea nr. 148/2000 va fi una de modificare şi completare, 
partea introductivă a noului art I va fi reformulată astfel:

„Art. I. - 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:”.
9. Având în vedere intervenţiile preconizate prin prezenta 

propunere legislativă, dar şi cele suferite până în prezent de Legea 

nr. 148/2000, în confomiitate cu art. 70 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem introducerea în finalul actului supus avizării a unui articol 

distinct, „Art. IV”, care să dispună republicarea, cu următorul 

conţinut:
„Art. IV. - 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, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.

Bucureşti
Nr. 1486/28.12.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 534/22 iul. 2002L. nr. 504/2002

Legea audiovizualului

1 promulgată prin D. nr. 681/2002 M. Of. nr. 534/22 iul. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii audiovizualului

2 modificări prin L. nr. 591/2002 M. Of. nr. 791/30 oct. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor

inhcuieşle denumirea „Autoritatea 
■Naţională de Reglementare în Comunicaţii 
“ cu denumirea „ Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei"

Dispune republicarea cu renumerotare

3 modificări prin L. nr. 402/2003 M. Of. nr. 709/10 oct. 2003
Lege privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

modifică art.l Ut. d), arl.2 alin. (3) şi (4), 
art.6 alin. (4), art.lI alin. (5), (7) şi (8), 
art.l4 alin. (1) şi (3), aii. 15 alin. (5) - (7), 
art. 35 alin. (1), art. 44 alin. (10), art. 49 
Ut. a), art. 75 alin. (3) Ui d), art.78, art.88 
alin. (1), art. 91 alin. (1) şi (2), art.93, 
art.94, art.95. art.96 alin. (1), ari.97 alin. 
(1); introduce alin. (8) la art. 15, Ut.c_l) la 
art. 57, ari, 95_1, art,95_2, alin. (1_1) la 
art. 96; abrogă art. 54 lit.h), art. 90 alin. 
(1) lit.g).

Dispune republicarea cu renumerotare

4 modificări prin O.U.G. nr. 123/2005 M. Of. nr. 843/19 sep. 2005 abrogă art. 96 alin. (1) Ut. c)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

M. Of. nr.'657/31 iul. 2006aprobată cu modificări şi L. nr. 329/2006 
completări prin

Dispune republicarea cu renumerotare

5 modificări prin O.U.G. nr. 3/2006 M. Of. nr. 133/13 feb. 2006 modifică art. 75 alin. (2); 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii audiovizualului abrogă art.95 alin.(3) 
nr. 504/2002

aprobată cu completări prin L. nr. 197/2006

Dispune republicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 453/25 mai 2006

6 modificări prin M. Of. nr. 453/25 mai 2006 aprobă cu completări O.U.G. nr. 3/2006şi 
modifică art. 95 alin. (1) partea introductivă

L. nr. 197/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002

7 completat prin ;IVI. Of. nr. 898/28 dec. 2007 
Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

introduce alin.(I_l) la art.5. art.91_lL. nr. 364/2007
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8 completat prin L. nr. 116/2008 M. Of. nr. 384/21 mai 2008
Lege pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

introduce Ut. d) la ărt. 89

9 modificări prin O.U.G.nr. 181/2008 M. Of. nr. 809/3 dec. 2008 modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 6, art. 10, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. 
audiovizualului nr. 504/2002 (1) Ut. a), c) Şi d), alin. (3) şi (4), art. 18 

alin. (4), art. 23, art. 25. art. 27, art. 28 
alin. (4), (5) şi (7), art. 29, art. 31, art. 34 
alin. (1) şi (4), art. 35, art. 36, art. 37, art. 
38, art. 39, art. 43 alin. (1) şi (2). art. 44, 
art. 46, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 
52, art. 54, art. 55 alin. (1) şi (3), art. 56 
alin. (1), art. 57 alin. (1) Ut. a)-c), art. 58 
alin. (2), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (3), 
art. 62 alin. '(l) şi (4), art. 63, art. 64, art. 
65, art. 66, art. 73, art. 74 alin. (3) şi (4), 
ari. 76, art. 82 alin. (1) şi (2), ari. 85 alin: 
(4) şi (5), art, 86, art. 88, art. 90 alin, (1) şi
(2) , art. 91, art, 93 alin, (1) şi (3), art. 95_1 
partea introductivă, art. 96 alin. (1) şi (4);
introduce art. 7_7, art. 26_1, titlul unui 

nou capitol. Cap. IIl_ldupă art. 26_1, titlul 
unui nou capitol, Cap. 11I_2 după art. 38, 
art. 39 1, titlul unui nou capitol. Cap. III_3 
după art. 391, alin. (5) la art. 74, art.
75_1, alin. (2) şi (3) la art. 84, alin. (10) la 
art. 85, menţiunea privind transpunerea 
normelor comunitare, după art. 99; 
abrogă art. 30, art. 33, art. 42, art. 91 _1, 

art. 96 alin. (1_1)

aprobată cu modificări şi L. nr. 333/2009 
completări prin

M. Of. nr. 790/19 nov. 2009

Dispune republicarea cu renumerotare

10 modificări prin L. nr. 330/2009 M. Of. nr. 762/9 nov. 2009
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personaluiui plătit din 
fonduri publice

la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 98 
alin. (2) liniuţa a 2-a

ieşit din vigoare

(v. D.c.c; nr. 1615/2011 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2012; Decizia I.C.C.J. nr. 11/2012 - M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 (art.
30))



11 modificări prin L. nr. 333/2009 M. Of. nr. 790/19 nov. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 181/2008 şi modifică art. 1 pct. 1, 9, 17, 
31, 34-37, art. 3 alin. (3), ari. 10 alin. (3) 

'Ut. g), i) şil), alin. (5), art. 17 alin. (1) Ut. 
d) pct. 3 şi 11 şi alin. (3), art. 27 alin. (1), 
art. 28 alin. (5), art. 31 alin. (4) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 34 alin. (3), art. 
36 alin. (2) şi (3), art. 37 alin. (2), art. 39 
alin. (2) şi (3), art. 43 alin, .(1), art. 44 alin. 
(1) şi (3), art, 50, art. 52 alin. (2) Ut, a) şi 
b), alin. (3) şi (5), art. 54 alin. (1) lit.j) şi k) 
şi alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. b), art. 59 alin.
(1) şi (2), art. 60, art, 62 alin. (1), (3) şi (4), 
art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 69, art. 
73, art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2), art. 88 
alin. (1), art. 90 alin. (1) Ut. h) şi alin. (2), 
art. 91 alin. (1) şi (3), art. 93 alin. (1) şi (3), 
art. -94, art. 96 alin. (1);
introduce pct. 5_1, 31_1, 31 _2 la art. 1, 
alin. (2) la art. 1, Ut. c) la art 2 alin. (4), 
alin. (6) la art. 52, art. 57_1, alin. (4)-(7) la 
art. 59, art. 61 _1, art 62_1, art. 65_1, art 
90_1, art 93_1;
abrogă art. 1 pct 33, art. 28 alin. (7), art. 
43 alin. (2), art 48 Ut. f), art. 53, art. 54 
alin. (1) Ut h), art. 62 alin. (2) şi (5), art 
67, art 70-72, art. 88 alin. (2), art 96 alin.
(2) şi (3);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
"reţele de telecomunicaţii" cu sintagma 
"reţele de comunicaţii electronice" şi 
denumirea "Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii" cu denumirea "Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii"

12 modificări prin O.U.G. nr. 19/2011 iM. Of. nr. 146/28 feb. 2011 modifică art. 19 alin. (1), art. 59 alin. (6), 
art. 65 partea introductivă, art. 65_1 
partea introductivă, art. 73 alin. (1)

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobată cu modificări şi L. nr. 67/2013 
completări prin

M. Of. nr. 176/1 apr. 2013

13 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 
90_1 alin. (1) Ut. a), art. 96

Dispune republicarea cu renumerotare

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)



1“ modificări prin L. nr. 67/2013 M.Of. nr. 176/1 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte Qj şj m ■ 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobă O.U.G. nr. 19/2011 şi modifică ari. 
59 alin. (6), art. 65 Ut. c) şi f), art. 65_1 Ut.

introduce alin. (5_1) Ia art. 52, art. 59_1;

abrogă art. 19

15 modificări prin O.U.G. nr. 25/2013 M. Of. nr. 208/12 apr. 2013 modifică art. 51, art. 56 alin. (1); 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 29_1 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobată cu modificări prin L. nr. 181/2015

Dispune republicarea cu renumerotare

M.Of. nr. 484/2 iul. 2015

16 modificări prin L. nr. .95/2014 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014 modifică art. 86
Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

17 modificări prin L. nr. 103/2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

M. Of. nr. 518/11 iul. 2014 modifică art. 90 alin. (1) Ut. g); 
introduce Cap. III_4 cu art. 42_1, o anexă

Dispune republicarea cu renumerotare

18 completat prin M.Of. nr. 423/15 iun. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri necesare 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică 
terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia la nivel naţional

aprobată cu modificări prin L. nr. 345/2015

O.U.G. nr. 18/2015 introduce, la 1 iulie 2015, cap. 1V_1 cu art. 
49 J şi art, 49 J

M. Of. nr. 971/29 dec. 2015

19 modificări prin M. Of. nr. 484/2 iul. 2015L. nr. 181/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobă O.U.G. nr. 25/2013 şi modifică art. 
29_1 alin. (l)-(4), art. 51 alin. (1)

20 modificări prin •M.Of. nr. 550/24 iul. 2015
Lege pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

L. nr. 211/2015 modifică art. 20

Dispune republicarea cu renumerotare

21 modificări prin L. nr. 345/2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri' necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea 
Legii audiovizualului nr. 504/2002

;M. Of. nr. 971/29 dec. 2015 abrogă Cap. JV_1 cu art. 49_l-49_2



22 modificări prin L. nr. 187/2016 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 modifică art. 3 alin. (1), art. 17 alin. (1) 
lit.d) pct. 12Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

23 modificări prin L. nr. 66/2017 M.Of. nr. 273/19 apr. 2017
Lege privind abrogarea art. 29_1 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

abrogă art. 29_1

24 completat prin M. Of. nr. 932/5 nov. 2018
Lege pentru completarea art. 42^ din Legea audiovizualului nr; 
504/2002

L. nr. 246/2018 introduce alin. (4) şi (5) la art. 42_1

25 modificări prin L nr. 52/2019 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 modifică art. 90 alin. (1) Ut. g); 
introduce pct. 13 la art. 17 alin.(l) lit.d), 

cap. III_5 cu art. 42_2 - 42_4
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

26 modificări prin L. nr. 109/2019
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi 
supravegherii pieţei echipamentelor

M.Of. nr. 418/28 mai 2019 modifică art. 93 alin. (3) şi (4) şi art. 94



27 modificări prin L. nr. 190/2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune

M. Of. nr. 651/30 iun. 2022 modifică art. 1 pct. 1, art. 1 pct. 4, 10, 15- 
17, 19, 21 şi 36, art. 10 alin. (2), art. 10 
alin. (3) Ut. i), ari, 10 alin. (6), art. 11 alin. 
(5). art. 12 alin, (5), art. 13 alin. (1) Ut. a), 
art. 15 alin. (8), art. 16 alin. (1), art. 22 
alin. (l)-(3), art. 23, art. 28 alin. (5) şi (6), 
art. 29, art, 31, art. 34 alin. (2) .şi (4), art, 
35, art. 39, art. 40, titlul cap. in_4, art.
42_1 alin. (1), art. 44 alin. (2) partea 
introductivă, art. 44 alin. (11), art. 45 alin, 
(l)-(3), art. 48 Ut. d) şi g), art. 51 alin. (1), 
art. 75, art. 82 alin. (1), art. 82 alin. (4), 
art. 91 alin, (1), menţiunea privind 
trampunerea normelor europene: 
introduce pct. 1_1 la art. 1, pct. 39-44 la 

art. 1, alin, (2_1) la art. 2, alin. (6) la art,
2, art. 2_l-2_3, art, 6_1, Ut, m)-o) la art. 10 
alin. (3), alin. (3_1) la art. 10, alin. (7)-(14) 
la art, 10, Ut. c) la art. 13 alin. (1), alin.
(1 _1) la art. 15, alin. (4J) la art. 20, alin, 
(5) la art. 34, art. 41 _1, după titlul cap. 
IIIJ, alin. (6)-(8) la art. 42_1, cap. Illj5, 
cu art. 42_5-42J0. după cap. IIIJ, Ut. g) 
la art. 44 alin. (2), alin. (7_1) la art. 44, 
alin. (3) la art. 50, art. 74_1, alin. (I_I) şi 
(I_2) la art. 82, alin. (6)-(8) la art. 82, art. 
91J, alin. (4) la art. 97; 
abrogă art. 20 alin. (6), art. 28 alin. (2), 

ari. 39 1, art. 75 1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 359/2 aug. 2000L. nr. 148/2000

Lege privind publicitatea

modificări prin L. nr. 283/2002 M. Of. nr. 368/31 mai 2002
Lege pentru modificarea şi compietarea Legii nr, 148/2000 
privind publicitatea

modifică ari. 10 lit.b; introduce arl.l0_l1

2 modificări prin O.G. nr. 17/2003 M; Of. nr. 64/2 feb. 2003
Ordonanţă pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 
148/2000 privind pubiicitatea

aprobată prin L. nr. 219/2003-

modifică art.8 lit.e)

M. Of, nr. 362/28 mai 2003

3 modificări prin M. Of. nr. 362/28 mai 2003L. nr. 219/2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 
peritru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind 
publicitatea

aprobă O.G. 17/2003

1 modificări prin M. Of. nr. 875/10 dec. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996

aprobată cu modificări şi L. nr. 184/2004 
completări prin

O.U.G. nr. 121/2003 înlocuieşte denumirea "Oficiu! 
Concurenjei" cu "Ministei-ul Finanţelor 
Publice"

M. Of. nr. 461/24 mai 2004

Dispune republicarea cu renumerotare

5 completat prin O.G. nr. 90/2004 ’M. Of. nr. 799/30 aug. 2004
Ordonanţă pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind 
pubiicitatea

aprobată prin L. nr. 432/2004

introduce art.l3_l, la 1 ianuarie 2005

M. Of. nr. 994/28 oct. 2004

6 modificări prin L. nr. 432/2004 M. Of. nr. 994/28 oct. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernuiui nr. 90/2004 
pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea

aprobă O. G. nr. 90/2004

^ modificări prin L. nr. 457/2004 M. Of. nr. 1067/17 nov. 2004
Lege privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din 
tutun

abrogă la 31 decembrie 2006, ari. 10 lit. b)

8 modificări prin L. nr. 158/2008 M. Of. nr. 559/24 iul. 2008
Lege privind pubiicitatea înşelătoare şi pubiicitatea 
comparativă

modifică art. 1, art. 18, art. 23 alin. (1) lit. 
b), art. 24 alin. (1) lit. a) şi e); 
abrogă art. 2, art. 3, art. 4 lit. a), b), c) şi 

g), art. 6 Ut. a), art. 7 şi art. 8


