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  La lucrările Comisiei din data de 27 octombrie 1999 au participat 
un număr de 11 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Ioan Pintea, 
independent, şi Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR, precum 
şi   domnul   deputat   Otto   Weber, din Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist, aflat într-o delegaţie. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordiniide zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind publicitatea 
2. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor 

liberale 
3. Propunerea  legislativă  privind modificarea şi completarea 

Legii      nr. 69/1992       pentru       alegerea         Preşedintelui    României. 
Ordinea de zi a fost acceptată de membrii comisiei cu 

unanimitate de voturi. 
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, 

proiectul de Lege privind publicitatea. 
Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a formulat o serie de 

amendamente: 
- la art. 11 domnia sa a propus înlocuirea cuvântului “explicită” 

cu sintagma “sub orice formă”. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 
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- la art. 16 a propus îndreptarea unei greşeli de redactare, şi 
anume, în loc de cuvântul “vânzare” trebuie scris cuvântul “vânătoare”. 
Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

- la art. 24 (1) a propus înlocuirea următorului text: “şi se 
sancţionează după cum urmează” cu textul următor: “următoarele fapte şi se 
sancţionează astfel”, textul alineatului urmând să fie următorul: “Constituie 
contravenţii dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii 
penale să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte şi se sancţionează 
astfel”.  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

- tot    cu   unanimitate de voturi a fost acceptată şi propunerea de 
la  art. 24 (2) de înlocuire a sintagmei “sancţiunile se pot” cu “amenzile se”, 
textul alineatului urmând să aibă următoarea formulare: “Amenzile se aplică 
şi persoanelor juridice”. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

La art. 11 domnul deputat Marţian Dan a propus înlocuirea 
cuvântului “explicită” cu sintagma “sub orice formă”, textul urmând să aibă 
următoarea formulare: “Se interzice publicitatea sub orice formă pentru 
produsele din tutun”. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

La art. 11 litera b) domnul deputat Marţian Dan a propus, după 
sintagma “în presa scrisă”, introducerea expresiei “precum şi”, textul urmând 
să aibă următoarea formulare: “În presa scrisă, precum şi pe prima şi ultima 
copertă a materialelor tipărite”. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea domnului deputat Tokay György, finalizarea 
dezbaterii acestui proiect de lege a fost amânată pentru şedinţa următoare, 
până când experţii comisiei se vor informa şi vor oferi  relaţii asupra 
termenelor de “publicitate explicită” şi “publicitate implicită”.  

La discutarea proiectului de Lege privind organizarea şi 
exercitarea profesiilor liberale, formularea unor prevederi ale acestuia, şi în 
special cele de la art. 11, considerate neconstituţionale sau redundante cu 
art.49 din Regulamentul Camerei Deputaţilor - au suscitat critici din partea 
domnilor deputaţi Marţian Dan şi Tokay György.  

În intervenţiile celor menţionaţi, s-a  evidenţiat faptul că 
prevederea de la litera g) a art.15, împreună cu cea de la litera d) a art.28 - 
privind instituirea prin această lege a obligativităţii participării  
reprezentanţilor profesiilor liberale la lucrările în plen şi pe comisii ale 
Parlamentului, ar constitui o imixtiune  de tip corporatist în activitatea 
legislativă, lucru contrar Constituţiei.  

  Având în vedere aceste observaţii, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus neacordarea avizului. Faţă  de acestea, dl. deputat 
Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus un amendament care să soluţioneze – 
în spiritul Constituţiei – disputa legată de formula de la lit.d) a art.28, prin 
modificarea textului după cum urmează: “Consiliul Federaţiei Naţionale a 
Profesiilor Liberale.. poate participa, în calitate de invitat, la dezbaterea 
acestor proiecte în comisiile de specialitate şi în plenul Parlamentului”. 
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La propunerea domnului deputat Liviu Alexandru Mera, însuşită 
de membrii comisiei cu unanimitate de voturi, votul final asupra acestui 
proiect de lege, precum şi asupra propunerii legislative înscrisă la punctul 3 
de pe ordinea de zi, a fost amânat pentru şedinţa viitoare. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul deputat Marţian 
Dan a declarat închise lucrările comisiei. 

 
 
 
 

SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 
 


