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Proiect

LEGE

cu privire la publicitate

Parlamentul adopt6 prezenta lege organicS.

Prezenta lege stabilegte cadrul legal necesar activitilii in domeniul publicitdlii
in conformitate cu legislalia europeand Ei transpune in legislalia na{ionalS
prevederile Directivei 2006lll4lcE a Parlamentului European gi a Consiliului
Uniunii Europene din 12 decembrie 2006 privind publicitatea inqeldtoare qi

comparativi, publicat6 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 376 din
27 decembrie2}06.

Capitolul I
DISPOZITII GEIYf,RALE

Articolul 1. Scopul legii

Prezerfia lege are drept scop organizarea qi dezvoltarea pielei na{ionale de
publicitate in temeiul principiilor gi bunelor practici intemafionale din domeniu,
inclusiv al principiilor concurenfei loiale gi al protec(iei drepturilor consumatorilor
de publicitate.

Articolul 2. Obiectul qi sfera de reglementare

(2)Prezenta lege se aplicd pe teritoriul Republicii Moldova in toate sferele de

activitate in domeniul publicit{ii.

(3) Sub inciden{a prezentei legi cad persoanele fizice gi juridice care

desfEqoar6 activitSli in domeniul publicitdfii pe teritoriul Republicii Moldova sau iqi
direclioneazd activitatea cdtre Republica Moldova sau c6tre mai multe state, inclusiv
Republica Moldova, in sensul prevSzut de art. 3 din Legea comertului electronic nr.

28412004.

(4)Prezentalege nu se aplic6:

(l) Obiectul prezentei legi este reglementarea rela{iilor ce apar intre fumizorii
de publicitate, producitorii de publicitate, distribuitorii de publicitate, difuzorii de
publicitate Ei consumatorii de publicitate.
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a) informafiilor a cdror difuzare este obligatorie in conformitate cu legislalia,
inclusiv:

1. informa{iilor despre produs, despre producitorul, importatorul sau
exportatorul acestuia, plasate pe produsul in cauzd ori pe ambalajul acestuia;

2. oricErui element de design al produsului, plasat pe produs sau pe ambalajul
acestuia, gi care nu are legiturl cu alte produse;

b) informaliilor analitice gilsau celor statistice din mass-media, din publicafiile
qtiinlifice sau cele de specialitate;

c) indicatoarelor gi panourilor rutiere care nu conlin publicitate;
d) anunfurilor qi spoturilor publicitare difuzate de cdtre mass-media in scop de

autopromovare.

Articolul 3. Semnificalia noliunilor utilizate

Noliunile utilizate in prezenta lege au urmdtoarele semnificalii

autorizalie - actul emis de autoritatea abilitat6, ce are ca obiect dreptul
titularului de a desfEgura lucriri de terasament, de construc{ie qi/sau de exploatare a

dispozitivului publicitar;

cod de conduitd - acord sau ansamblu de reguli in domeniul publicit6(ii,
neimpuse prin legislalie sau prin dispozitii administrative, ce definesc
comportamentul comerciantilor care se angajeazd sd le respecte in legituri cu una
sau mai multe practici comerciale in unul sau mai multe sectoare de activitate;

comerciant - orice persoani fizicd sau juridicd care exercit6 activit6ti
comerciale, industriale (de produclie), artizatale sau liber-profesioniste, precum qi

orice persoand care aclioneazS, in scop comercial, in numele ori in beneficiul unui
comerciant, inclusiv:

a) persoana juridicl cu scop lucrativ/comercial (societdlile comerciale);
b) persoana fizici cu scop lucrativ/comercial (intreprinzitorul individual);

consumator de publicitate - persoana al c5rei interes este suscitat in raport cu

obiectul publicitSlii;

datele de identificare:
a) in cazul persoanei frzice - numele qi prenumele;

b) in cazul persoanei juridice - denumirea completd sau prescurtati, stabilitd
prin actul de constituire gi inregistrati in mod corespunzdtor;

dezminlire - infirmarea publicitdtii ce confine informa{ii false;
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dispozitiv publicitarfix -partea mobilierului urban, reprezentind o constructie
fix6, edificat6 in spalii publice, care serve$te drept suport pentru imaginea publicitard
in publicitatea exterioari;

dispozttiv publicitar mobil - elementele de decor mobil, ugor demontabile ;i
plasate in spalii publice, destinate publicit{ii exterioare;

distribuitor de publicitate - persoana care distribuie publicitatea in interesul
fumizorului de publicitate;

entitate din sectorul de stat:
a) orice autoritate public6;
b) orice organ central de specialitate al administra[iei publice, inclusiv orice

autoritate a administraliei centrale;
c) orice autoritate a administraliei publice locale, inclusiv orice autoritate a

administratiei publice locale din unitatea teritorial6 autonoml cu statut special;
d) orice alt organ/autoritate creat/creatii de cdtre stat in persoana autoritilii

publice, avind drept scop exercitarea atribu(iilor administrative, social-culturale $i a
altor atribu{ii cu caracter necomercial;

e) orice intreprindere de stat sau municipald;
f) orice societate comercial6 care are in calitate de membru una dinhe

entitelile prevezute la lit. a!-e);
g) orice institulie publici sau alt6 organizalie necomerciald ce are in calitate

de membru una dintre entitilile previzute la lit. aff);
h)orice organiza[ie comerciald de drept privat ale cdrei activitE]i sint

finan{atelachitate integral sau partial de la bugetul de stat;

i) orice altd persoand declaratl prin hotirire de guvem drept entitate din
sectorul de stat;

firmd - inscrip{ia amplasatd pe imobilul in care igi desf5goari activitatea
comerciantul sau in locul adiacent special amenajat, ce are ca obiect denumirea,
marca comercialE, logotipul/emblema, programul de activitate gi/sau genurile de
activitate ale comerciantului care iEi desfrgoarl activitatea in interiorul imobilului
respectiv, qi, dupi caz, elemente de design gi amenajare artistica/arhitecturall;

furnizor de publicitate - persoana care determinl obiectul publiciti{ii;

imagine publicitard tn publicitatea exterioard - publicitatea cu caracter
fluctuant, tipirit5/afigatd pe dispozitivul publicitar, reprodus[ pe un ecran electronic

Ei/sau proiectatd pe diferite suprafele prin sisteme optice;

difuzor de publicitate - orice persoand care difuzeazi publicitate, inclusiv
mijloacele de informare in mas6;
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indicator publicitar direclional - inscrisul, forma sau imaginea ce indicd o
direclie, proximitatea unui obiectiv sau a unui imobil in care se desfEEoar6 o anumitd
activitate;

mesaj de interes public - publicitatea ce are ca obiect promovarea unor valori,
idei gi/sau scopuri de interes public ori comunitar, difuzatd in vederea cregterii
gradului de conqtientizare, schimbdrii atitudinii gi a comportamentului social,
prevenirii gi contracar5rii viciilor sociale;

obiect al publicitdlii - persoane fizice gi./sau persoane juridice, bunuri
materiale gi/sau bunuri imateriale, servicii (lucrdri), valori gi/sau scopuri de interes
public ori comunitar, idei, iniliative, campanii, evenimente gi/sau rnij loacele de
individualizare ale acestora;

paqaport al dispozitivului publicitar - actul ce contine schema de amplasare Ei
alte informalii privind dispozitivul publicitar;i care constituie temei pentru eliberarea
autorizaJiei;

perioada extraelectorald - perioada de timp din care este exclusd durata
perioadei electorale prevEzutd laart. I din Codul electoral;

produs - orice bun qi/sau serviciu (lucrare) destinate consumului sau utilizSrii,
inclusiv bunurile imobile, precum qi drepturile gi obligaliile aferente, de asemenea

energia electrici, energia termicd, gazele gi apa livrate pentru consum;

publicitate - informalia difuzatd in orice mod gi cu utilizarea oncaror
mijloace, adresatd unui numdr nedeterminat de persoane, in vederea generlrii gi/sau

suslinerii interesului public fa!6 de obiectul publicitdlii;

publicitate amorald - publicitatea care incalcd normele moralei general

acceptate in societate;

publicitate audiovizuald - publicitatea, precum qi alte forme de comunicdrt

comerciale audiovizuale, difuzate de c6fte serviciile media audiovizuale liniare
qi/sau serviciile media audiovizuale neliniare;

publicitate comerciald - publicitatea care are ca obiect unul sau mai mulli
comercianli qi/sau mijloacele de individualizare ale acestora, unul sau mai multe

producdtor de publicitate -persoana care conferi publicitilii, in totalitate sau

in parte, forma finali necesard pentru difuzare;
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produse qi/sau mijloacele de individualizare ale acestora,
evenimente/ac{iuni (lansiri de produse qi altele asemenea);

de asemenea

publicitate discriminatone - publicitatea care are ca obiect orice deosebire,
excludere, restric{ie ori preferinli in drepturi 9i libertn[i a persoanei sau a unui grup
de persoane, precum gi suslinerea unui comportament discriminatoriu bazat pe

criteriile reale sau presupuse ale persoanei sau ale unui grup de persoane privind
rasa, nalionalitatea, profesia, originea sau categoria socialS, virsta, sexul, limba,
convingerile religioase, filosofice, politice sau de alti natur6;

publicitate exterioard (outdoor) - publicitatea difuzatd in spalii publice,
v ianalizatd tr exteriorul imobilelor;

publicitate exterioard temporard - publicitatea difuzatd cu ocazia unor
evenimente, manifestafii culturale, sportive etc. gi/sau pentru acliuni de promovare
de produse sau activit6ti, care poate fi montatd./demontat6, in cel mult 24 de ore,
inldin toate amplasamentele aprobate prin autorizatia pentru publicitate temporard;

publicitate tnqeldtoare - publicitatea care, in orice mod, inclusiv prin modul
de prezentare, induce ori poate induce in eroare consumatorul de publicitate $i care,

datoritl caracterului ingeldtor, poate afecta comportamentul economic al
consumatorului de publicitate sau, din acest motiv, prejudiciazd ori poate prejudicia
un concurent;

publicitate on-line - publicitatea difuzat[ in mass-media digita16, pe retelele

de socializare, prin pogta electronicd, prin intermediul motoarelor de cdutare, pe

bloguri qilsau pe alte pagini web;

publicitate onJine direclionatd (targetatd) - publicitatea difuzatd on-line in
mod diferenliat,inbaza unor criterii geografice, demografice, social-economice
gi/sau comportamentale;

publicitate comparativd - publicitatea care identificd in mod explicit sau
implicit un concurent al comerciantului ori unul sau mai multe produse oferite de
c6tre acesta;

publicitate penetrantd - publicitatea accesibilS consumatorilor de publicitate
pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a cdrei difuzare nu a fost efectuatd plata

iatr" * difuzor de publicitate din Republica Moldova;

publicitate tn presa scrisd - p:ublicitatea difuzati in publicaliile periodice in
variantii tipdriti;
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publicitate pe vehicule - publicitatea difuzatd prin aplicarea de afiqe pe
vehicule sau prin vopsirea vehiculelor in scop publicitar;

publicitate politicd - plblicitatea care are ca obiect unul ori mai mulfi subiecli
ai publicitetii politice sau activitatea acestora, unul ori mai multe proiecte (cauze,
iniliative, idei etc.) politice gi/sau unul ori mai multe simboluri (expresii, desene,
imagini, voci etc.) utilizate de cdtre unul sau mai mul1i subiecli ai publicitilii
politice;

publicitate sexistd - pnblicitatea care are ca obiect:
a)prezerfiarea femeii sau a bdrbatului drept obiect sexual in situalii

umilitoare/degradante/violente 9i care ofenseaz6 demnitatea persoanei; gi/sau
b) promovarea stereotipurilor sexiste in scop discriminatoriu, cu men{inerea

percep{iei tradi}ionale asupra femeii drept o fiin{6 slab6, vulnerabil6 9i dependentii,
avind o pozilie sociald inferioari;

publicitate subliminald - publicitatea in care sint utilizali stimuli prea slabi
pentru a fi perceputi in mod conqtient, dar care pot influen{a comportamentul
consumatorului de publicitate;

responsabil de codul de conduitd - orice entitate, inclusiv un comerciant sau

un grup de comercianti, responsabild de elaborarea qi revizuirea unui cod de conduiti
in domeniul publicitilii qi/sau de supravegherea respectdrii acestui cod de cdtre cei
care s-au angaj at sd il respecte;

subiecli ai publicttdyii politice - partidele politice, membrii partidelor politice,
persoanele care $i-au afirmat public suslinerea pentru un partid politic in ultimele 12

luni, organizafiile social-politice, membrii organiza{iilor social-politice, persoanele

care qi-au afirmat public suslinerea pentru o organiza{ie social-politicd in ultimele
12 luni, grupurile de iniliativd pentru suslinerea unor candidali la funcliile din cadrul
autoritdtilor publice, alese conform prevederilor Constituliei Republicii Moldova gi

ale Codului electoral nr. 138111997, grupurile de iniliativd pentru ini(ierea unui
referendum, grupurile de ini{iativd pentru colectarea de semndturi in
favoarea/defavoarea unei/unor iniliative cu caracter politic, persoanele care, in
ultimele 12 luni, qi-au afirmat public suslinerea pentru unul sau mai multe grupuri
de ini{iativi prevdztte in prezenta nofiune, precum gi activitatea acestora;

suprafald de afiSaj - suprafata dispozitirului publicitar, mobil sau fix,
destinatd pentru afigarea imaginilor publicitare.

Articolul 4. Legisla{ia cu privire la publicitate

(1) Legislatia cu privire la publicitate include Constitulia Republicii Moldova,
tratatele intemalionale la care Republica Moldova este parte, legile qi hot[ririle



hotdririle Parlamentului, ordonantele qi hotdririle Guvemului, alte acte normative
adoptate in conformitate cu acestea.

(2) in perioada electoralE, ptezerrta lege se aplicd in mdsura in care nu
contravine prevederilor Codului electoral rtr.l38l / 1997 .

Articolul 5. Dreptul de autor

Utilizarea in publicitate a obiectelor protejate prin dreptul de autor qi/sau

drepturile conexe se admite cu respectarea Legii nr. 139/2010 privind dreptul de
autor gi drepturile conexe.

Articolul 6. Dreptul la propria imagine

(l) Utilizarea in publicitate a datelor cu caracter personal, inclusiv a

numelui, a imaginii ;i/sau a vocii unei persoane fizice este permisd doar pe bazd de
contract, incheiat in scris, sau in baza acordului scris al persoanei, cu excepliile
previzute de lege.

(2) Persoana ale cdrei date cu calacter personal sint utilizate in publicitate in
conformitate cu alin. (1) iEi poate retrage consimldmintul chiar qi in cazul in care

acesta a fost dat pe o perioadl determinati. Repararea prejudiciului cauzat prin
retragerea consimlEmintului poate avea loc doar in cazul in care acesta a fost dat pe

o perioadd determinati qi nu va depa;i mirimea remuneraliei care a fost achitati
persoanei care iCi retrage consimJimintul, cu condi{ia cd retragerea
consim[dmintului nu are la bazd nerespectarea obliga{iilor contractuale ale
celeilalte pdr1i.

Articolul 7. Identificarea qi confinutul publicitElii

(1) Publicitatea trebuie sd fie identificati fErd ca consumatorul de publicitate
sI defind cunoqtin]e speciale gi fErd utilizarea de cdtre acesta a unor mijloace
tehnice.

(2) Publicitatea trebuie sI conlind informalii care corespund realitilii.
Aceastd prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare curente qi legitime ce
constau in formularea unor afirmalii exagerate sau care nu trebuie inlelese in sens
literal.

8

(3) tn domeniul publicitd$i politice, prezenta lege se aplicl in calitate de

lege generalS in mdsura in care nu contravine prevederilor Codului electoral
nr.138111997.
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(3) Este interzisi:
a) publicitatea subliminal6;
b) publicitatea inqelitoare;
c) publicitatea amoral6;
d) publ icitatea discriminatorie;
e) publicitatea sexistd;
f) publicitatea care poate provoca panic6, poate instiga la violen{6 sau la

acliuni periculoase in mdsuri sd prejudicieze sEndtatea ori sd ameninte securitatea
oamenilor;

g) publicitatea care incurajeazS, in mod direct sau indirect, comportamentul
contrar legii;

h) publicitatea care con{ine in mod neindreptS}it imagini ale unor situalii
periculoase, acfiuni, exercilii, obiceiuri, prin care sint ignorate securitatea sau
mijloacele de securitate;

i) publicitatea prin care se denigreaz6 produse, servicii sau profesii, chiar
fdrd a fi mentionate explicit;

j) publicitatea care ttilizeazi neautorizat simbolica de stat a Republicii
Moldova sau a altor state;

k) publicitatea care nu egte insofit6 de datele de identificare gilsau mijloacele
de individualizare ale fumizorului de publicitate sau ale difuzorului de publicitate;

l) publicitatea penetrantI, cu excepliile prevlzute in mod expres de lege;
m) publicitatea care contine un text necorespunzltor din punctul de vedere

al normelor ortografice.

Articolul 8. Contractul de difuzare a publicitefi

(1) Contractul de difuzare a publicitdlii este incheiat in formd scris6, intre
dishibuitorul de publicitate qi difuzorul de publicitate, cu excepfia cazurilor
prevezute de prezenta lege.

(3) Difuzorul de publicitate este in drept si solicite distribuitorului de

publicitate confi rmarea:
a) dreptului de a utiliza in publioitate obiecte protejate prin dreptul de autor

gi/sau drepturile conexe;
b)dreptului de a utiliza in publicitate date cu caracter personal, inclusiv

numele, imaginea qi/sau vocea persoanei fizice;
c) dreptului de a difuza publicitate in interesul fumizorului de publicitate, cu

excepfia cazului in care distribuitorul de publicitate are qi statut de fumizor de

publicitate;

(2) Distribuitorul de publicitate poate avea concomitent $i statut de fumizor
de publicitate qi/sau de producitor de publicitate.
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d)faptului ci confinutul publicitEli corespunde prevederilor legislaliei cu
privire la publicitate.

(a) in cazul refuzului distribuitorului de publicitate de a-qi asuma
rdspunderea in conformitate cu alin. (3), difuzorul de publicitate este in drept sE

refuze incheierea contractului de difuzare a publicitdtii, inclusiv in cazul in care
contractul respectiv poate fi incheiat verbal.

Capitolul II
PUBLICITATEA POLITICA

Articolul 9. Conlinutul publicitdtii politice

(l) ln perioada extraelectorald, confinutul publicitdlii politice trebuie si
corespundd prevederilor art. 7. In perioada electorald, prevederile art. 7 se aplicd in
conformitate cu art. 4 alin. (2).

(1) Prevederile art. 8 din prezenta lege sint aplicabile in cazul contractelor de

difuzare a publicitalii politice. in perioada electorala, prevederile art. 8 din

prezentalege se aplici in conformitate cu Codul electoral w.38111997.

(2) Cu excepfia cazului prevEzut la alin. (4), publicitatea politicd trebuie sd

conIind:
a) genericul,,Publicitate politici";
b)datele de identificare ale persoanei care a pldtit pentru difuzarea

publicitdlii politice, cu excep{ia informafiilor prev5zute la alin. (3);
c) data ordinului bancar de platE, avind ca obiect plata pentru difuzarea

publicitnlii politice.

(3) Publicitatea politic6 nu poate conline una sau mai multe dintre
urmdtoarele informalii :

a) datele de identificare ale comerciantului, inclusiv ale comerciantului care

a pldtit pentru difuzarea publicitdlii politice;
b) mijloacele de individualizue ale comerciantului;
c) produsele sau mijloacele de individualizarc ale produselor comerciantului;
d) datele de identificare ale entitilii din sectorul de stat sau mijloacele de

individualizare ale acesteia.

(4) in cazul publicitnlii exterioare, informaliile care trebuie incluse in
confinutul publicitnlii politice sint stabilite de cdtre Comisia Electorald Cental6, in
conformitate cu art. 4 alin. (2).

Articolul 10. Contractul de difuzare a publicitdlii politice
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(2) Contractul de difuzare a publicitilii politice se incheie doar in form6
scnsa.

(3) in cazul publicitifii politice, nu poate fi furnizor de publicitate:
a) un stat str6in;
b) o organizalie intemalional6, inclusiv o organizalie politicd internalional6;
c) o persoand juridicd care nu este inregistratd in Republica Moldova;
d) o persoand frzicd care nu este ceti(ean al Republicii Moldova;
e) o persoan6 juridicd inregistrati in Republica Moldova care are in calitate

de membru una dintre entitdlile/subiecfii prevdzufi la lit. ap);
f) o persoani jwidic6 inregistrati in Republica Moldova ca.re, pe parcursul

ultimelor 12 luni pinl la semn€uea contractului de difuzare a publicitnfii politice, a
desfEqurat activitili finantate/pldtite integral sau parfial de c6tre una din entitS]ile/
subieclii prevdzu{i la lit. a}-e);

g) o tundalie;
h) o organizagie filantropicd;
i) un sindicat;
j) o organiza{ie religioasd;
k) o entitate din sectorul de stat;
l) o persoan6 anonim6;
m) un difuzor de publicitate, public sau privat, cu statut de mass-

media;
n) un cetdfean al Republicii Moldova care nu a implinit virsta de l8 ani;
o)o persoand frzicdcare a implinit virsta de 18 ani, privatd de dreptul de a

alege in conformitate cu Codul electoral m.1381/1997;
p) o persoand aare actiolnreazi in numele unei persoane terfe;
q) un comerciant.

(4) in cazul publicitn{ii politice, nu poate fi distribuitor de publicitate una sau

mai multe dinhe entitifile/subieclii prevdzuli la alin. (3) lit. afo).

(5) Plata serviciilor de difuzare a publicitSlii politice se poate efectua doar
prin transfer bancar.

Articolul 11. Cerinle privind difuzarea publicitalii politice

(1) tn perioada extraelectoral[, publicitatea politic[ este difuzatd in
conformitate cu Codul electoralnr.l38lll997 qi cu prezenta lege. Comisia

ElectoralS Cenhald are dreptul si instituie reglementdri suplimentare privind
difuzarea publicitdlii politice in perioada extraelectorali, in conformitate cu Codul

electoral nr. I 38 I / I 997.



(2) in perioada extraelectorald, difuzorii de publicitate nu au dreptul sE

difuzeze publicitate politici in urm6toarele cazuri:
a) din proprie iniliativd, in calitate de fumizor de publicitate gi/sau

distribuitor de publ icitate;
b) in lipsa unui contract de difuzare a publicitdlii politice incheiat in formd

scrisE pind la difuzarea publicitdlii politice;
c) dacd in contractul de difuzare a publicitSlii politice este desemnati in

calitate de fumizor de publicitate una dintre entitS{ile/persoanele prev6zute la art.
l0 alin. (3);

d) dacd in contractul de difuzare a publicitE{ii politice este desemnati in
calitate de distribuitor de publicitate una dintre entititile/persoanele prevdzute la
art. 10 alin. (3) lit. afo);

e) publicitatea prezentatd spre difuzare este in contradicfie cu cerinlele
privind conlinutul publicitdfii politice, prevdzute la art.7 qi/sau la art. 9;

f) neefectuarea pl6{ii in avans pentru difuzarea publicitiilii politice,
determinatd in raport cu ziua difuzdrii publicitdlii politice;

g)plata in avans prevdzutil la lit. f) a fost efectuati de c6tre una dinhe
entitelile/persoanele prevezute la art. l0 alin. (3);

h)plata in avans prevdzutl la lit. f) a fost efectuati de cdtre o altii persoan5

decit cea indicat6 in contractul de difuzare a publicitd{ii politice gi care are un alt
statut decit cele prevdzute la art. l0 alin. (3);

i) difuzarea publicitIlii politice are ca efect incllcarea cerinlelor legislaliei
privind modul gi/sau timpul de difuzare a publicitdlii politice.

(3) in perioada extraelectorald, publicitatea politicd este prezentatd

difuzorului de publicitate cu cel pulin 2 zile lucrdtoare inainte de ziua difuzdrii.

(4) in cazul refuzului de a difuza publicitatea politicd, difrzorul de

publicitate nu rispunde pentru prejudiciile materiale ;i/sau morale calJzate, inclusiv
in condiliile in care contractul de difuzare a publicitilii politice a fost semnat de

c6he pirlile contractante in formi scrisi, in urmitoarele cazuri:
a) in cazul in care difuzarea este interzisi prin reglement6rile previzute la

alin. (l), adoptate anterior sau ulterior semnlrii contractului de difuzare a
publicit6[ii politice;

b) in unul din cazurile prevdzute la alin. (2) lit. cH) Ci 0-i);
c) in cazul prevdzut la alin. (2) lit. e), in situalia nerespectdrii obligaliei

previzute la alin. (3).

(5) Distribuitorii de publicitate qi furnizorii de publicitate sint obligali sd

pdstreze, in original sau in copii, materialul publicitar, inclusiv modific6rile operate

ulterior, pe parcursul unui an din ziua ultimei difuz5ri a publicitSlii politice.

Capitolul III

t2
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MESAJELE DE INTERES PUBLIC

Articolul 12. Obiectul mesajelor de interes public

Mesajele de interes public pot avea ca obiect:
a) valorile gi principiile constitulionale;
b) drepturile ;i libertdlile fundamentale ale omului;
c) modul de viala sdndtos qi ocrotirea senlteili;
d) drepturile qi obligaliile persoanelor fizice, inclusiv ale cetElenilor striini gi

ale apatrizilor cu domiciliul sau regedinla temporard pe teritoriul Republicii
Moldova;

e) drepturile 9i obligaliile autoritdfilor qi institu]iilor publice centrale qi/sau
locale, condiliile de acces qi de utilizare a serviciilor publice oferite gratuit de cdtre
autorit6tile gi instituliile publice;

f) protec[ia mediului;
g) informarea cetdlenilor cu privire la alegeri qTsau referendumuri in

perioadele electorale, in conformitate cu legislatia electoral[;
h)prevederi legale/normative care, datorit6 noutd{ii qi impactului lor social,

necesit[ m6suri de informare suplimentari;
i) decizii sau ac(iuni privind securitatea public6;
j) prevenirea riscurilor sau a daunelor de orice naturd pentru sdnitatea

oamenilor sau patrimoniul natural;
k) resursele energetice regenerabile gi/sau integritatea resurselor energetice;
1) protecJia sociald a populatiei;
m) comercializarea produselor autohtone;
n) patrimoniul lingvistic, cultural Ei istoric al Republicii Moldova;
o) diversitatea cultural5 qi/sau social6;
p)alte valori qi/sau scopuri de interes public, prevdzute in prezenta lege

qi/sau in Planul difuzirii mesajelor de interes public;
q)valorile gi/sau scopurile de interes public la nivel de unitate administrativ-

teritoriald, stabilite de citre consiliul local.

Articolul 13. Confinutul mesajelor de interes public

(l) in cazul mesajelor de interes public sint aplicabile prevederile art. 7.

(2) Fiecare mesaj de interes public difuzat gatuit trebuie s6 con!in6:

a) genericul ,"Ir4esaj de interes public";
b) informafia privind caracterul gratuit al difuzlxii mesajului de interes

public;
c) numdrul qi data contractului de difuzare a mesajului de interes public, cu

exceplia cazului previzut la art. 14 alin. (5).
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(3) Fiecare mesaj de interes public difuzat contra plati trebuie sE confin6:
a) genericul ,,Mesaj de interes public";
b)data ordinului bancar de platl privind plata pentru difuzarea mesajului de

interes public, in cazul pldlii anticipate;
c) datele de identificare ale persoanei care a plitit pentru difuzarea mesajului

de interes public sau mijloacele de individualizare ale acestei persoane, cu exceplia
informa{iilor prevezute la alin. (4).

(4) Mesajele de interes public nu pot eon{ine oricare dintre urm6toarele
informa{ii:

a) care nu au ca obiect promovarea unor valori gi/sau scopuri de interes
public;

b)privind realizlrile manageriale qilsau obiectivele realizate de entitdti din
sectorul de stat;

c) care constituie publicitate politicd;
d)care au ca scop influenfarea procesului de adoptare a actelor

I egislati velnormative;
e) care constituie publicitate comerciali;
f) care exploateazi suferinla uman6, aducind atingere demnitdlii persoanei;
g) care recurg la fapte gocante, de naturd sd justifice solicitdri exagerate ori

sI inducS sentimente de teami sau anxietate;
h)care ii face pe cei care nu sint de acord cu mesajul con{inut in ea si se

simt6 vinovafi sau datori;
i) care soliciti contribulie in bani din partea minorilor;
j) privind evenimentele culturale sau sportive la care accesul este contra

platd.

(5) Publicitatea in conlinutul cireia se regdseEte informa(ia prevdnid, la
alin. (4) lit. b) poate fi difuzatd doar in calitate de publicitate comerciald.

(6) In cazul difuzerii unui mesaj de interes public cu titlu gratuit, difuzorul
de publicitate este obligat:

a) sd solicite distribuitorului de publicitate eliminarea datelor de identificare
qi a mijloacelor de individualizare ale persoanei, dacd aceasta este o entitate din
sectorul de stat ori o organizalie necomerciald; qi/sau

b) si difuzeze mesajul de interes public ftrE datele de identificare gi fErd

mijloacele de individualizue ale persoanei, cu excep{ia cazului in care confinutul
mesajului de interes public se denatureaz6 esenlial.

Articolul 14. Contractul de difuzare a mesajelor de interes public
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(1) in perioada extraelectoralS, prevederile art. 8 sint aplicabile in cazul
contractelor de difuzare a mesajelor de interes public. in perioada electorald,
prevederile art. 8 se aplicdin conformitate cu Codul electoral nr.l38l/1997.

(2) Contractul de difuzare a mesajelor de interes public se incheie iri formd
scrisd, cu excepfia cazului prevEzut la alin. (5).

(3) Entitatea din sectorul de stat este obligati sd incheie contracte de difuzare
a mesajelor de interes public in conformitate cu legislafia privind achizi{iile publice
qi legislalia din domeniul concurenlei. Entitatea din sectorul de stat are dreptul sd

incheie contracte de difuzare a mesajelor de interes public doar in cazul in care
obiectul acestor mesaje corespunde:

a) atribuliilor/competenlelor entitE{ii din sectorul de stat;
b)uneia dintre categoriile de mesaje de interes public previzute in Planul

difuzdrii mesajelor de interes public.

(4) Toate informafiile din contractele incheiate de citre entitdtile din sectorul
de stat in vederea producerii, distribuirii Eilsau difuzdrii mesajelor de interes public
sint informafii de interes public.

(5) Difuzorul de publicitate privat are dreptul sd difuzeze mesaje de interes
public in lipsa unui contract de difuzare a mesajelor de interes public in cazul in
care, concomitent, are statut de fumizor de publicitate qi de producitor de
publicitate.

Articolul 15. Planificarea mesajelor de interes public ale entiti[ilor
din sectorul de stat

(1) Activitatea de planificare, asistenld tehnicS, evaluare qi monitorizare in
domeniul difuzdrii mesajelor de interes public de cdtre entiti{ile din sectorul de stat

este coordonatd de Consiliul privind mesajele de interes public.

(2) Consiliul privind mesajele de interes public va include cite un
reprezentant al entiti{ilor prev[zute la lit. b) din nofiunea ,,entitate din sectorul de

stat", definitd la ut.3, precum gi reprezentanli ai altor categorii de entit6li din
sectorul de skt.

(3) Structura, modul de constituire, de organizare gi de funclionare a
Consiliului privind mesajele de interes public se stabilesc Ai se aprob6 prin hotdrire

de Guvem.
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(4) Anual, in baza propunerilor entitElilor din sectorul de stat, Consiliul
privind mesajele de interes public elaboreazd qi propune spre examinare
Guvemului Planul difuzErii mesajelor de interes public.

(5) Planul difuzdrii mesajelor de interes public va con[ine urmdtoarele
informalii privind fiecare categorie de mesaje de interes public planificat6 spre
difuzare:

a) semnificafia gi obiectivele, determinate in conformitate cu art. 12 lit. aY
p);

b) costul estimativ al producerii, distribuirii qi difuznrii;
c) sursa de finantare;
d) perioada de implementare;
e) instrumentele de comunicare utilizate;
f) alte informalii, prevdzute in conformitate cu alin. (3).

(6) Planul difuzdrii mesajelor de interes public se adoptd gi se revizuieqte
prin hotdrire de Parlament, la propunerea Guvemului.

(7) Raportul anual privind implementarea Planului difuzdrii mesajelor de

interes public este inaintat de citre Consiliul privind mesajele de interes public la
Guvern, care il prezintd Parlamentului la inceputul hecdrei sesiuni de primdvarE a
organului legislativ suprem.

Articolul 16. Limba de difuzare a mesajelor de interes public

(l) Mesajele de interes public sint difuzate in limba romdn6. Mesajele de

interes public pot fi traduse gi difuzate gi in alte limbi de comunicare interetnicd pe

teritoriul prii.

(2) in cadrul unitilii teritoriale autonome cu statut special mesajele de
interes public se difuzeazi in limbile oficiale ale unititii teritoriale autonome cu
statut special.

Articolul 17. Cerinle privind difuzarea mesajelor de interes public

(l) Difuzorii de publicitate au dreptul sd difuzeze mesajele de interes public
ai c6ror fumizori de publicitate sint:

a) entitdlile din sectorul de stat, in conformitate cu art. 8 alin. (3f(4) qi art.
14 alin. (2);

b) organizaliile necomerciale inregistrate in Republica Moldova, in
conformitate cu art. 8 alin. (3f(4);

c) din proprie iniliativ6, in conformitate cu art. 14 alin. (5).
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(2) in perioada electorald a alegerilor generale, sint difuzate doar mesajele de

interes public aprobate de Comisia Electoral6 Centrald.

(3) Distribuitorii de publicitate 9i difuzorii de publicitate sint obligali si
p6streze materialul publicitar in original sau in copii, inclusiv modific6rile operate

ulterior, pe parcursul unui an din ziua ultimei difuz5ri a mesajului de interes public.

Capitolul IV
PUBLICITATEA COMERCIALA

Articolul 18. Con{inutul publicitElii comerciale

(1) in cazul publicitSlii comerciale sint aplicabile prevederile art. 7.

(2) Publicitatea comerciali al cirei fumizor este un comerciant trebuie sE

conlini:
a) genericul ,,Publicitate eomercial6", ,,Publicitate", semnul ,,P" sau o alt5

formd de identificare in confonnitate cu art. 7 alin. (l);
b) datele de identificare ale comerciantului gi/sau mijloacele de

individualizare ale acestuia, produsele gi/sau mijloacele de individualizare ale

acestora sau, dup6 caz, datele de identificare ale distribuitorului de publicitate

;i/sau mijloacele de individualizare ale acestuia.

(3) Publicitatea comercialE al cdrei furnizor este un comerciant nu poate

confine oricare dintre urmdtoarele informafii:
a) datele de identificare ale unui partid politic qi/sau informafii privind

activitatea acestuia, datele de identificare ale unei organiza{ii social-politice qi/sau

informafii privind activitatea acesteia, numele gi prenumele, imaginea sau vocea
unor politicieni, informatii privind proiectele politice (inclusiv cauze, iniliative sau

idei), simboluri (expresii, desene, imagine sau voce) utilizate de partidele politice
qi/sau organiza!iile social-politice;

b)datele de identificare gi/sau mijloacele de individualizare ale entit{ii din
sectorul de stat care nu este comerciant.

(4) Este interzisd publicitatea comerciald:
a) ce reprezintd o acliune de concuren{E neloiald, conform Legii concurenlei

rc.18312012;
b)pentru un produs a c5rui producere qi/sau comercializue este interzisd

prin lege;
c) penlru un produs a cirui producere gi/sau comercializare se efectueazd pe

bazi, de licen!6 conform Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activitdtii de intreprinzdtor, in cazul in care licenfa lipseqte;
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d)ce discrediteazd consumatorul de publicitate care nu foloseEte produsul ce

constituie obiect al publicitnlii comerciale.

Articolul 19. Contractul de difuzare a publicitdlii comerciale

(1) in cazul contractelor de difuzare a publicitilii comerciale, sint aplicabile
prevederile art. 8.

(3) Cu exceplia cazurilor in mod expres prevdzute de lege, plata pentru
serviciile de difuzare a publicitefli comerciale al cdrei fumizor de publicitate qi/sau
distribuitor de publicitate este o entitate din sectorul de stat se efectueazi in
conformitate cu Legea nr. l3l/2015 privind achiziliile publice.

Articolul 20. Publicitatea comerciald inqeldtoare

(1) Reprezintd publicitate comerciald inqelItoare publicitatea care con{ine
date ce nu corespund realiti{ii in ceea ce privegte unul sau mai multe aspecte

referitoare la produs:
a) caracteristicile bunului sau serviciului:
t. disponibilitatea;
2. natvta;
3. modul de execufie;
4. compozi[ia;
5. metoda de fabricafie sau de prestare;

6. data fabricaliei sau aprestErii;
7. dacd acesta corespunde scopului;
8. destinalia;
9. cantitatea;
10. parametrii tehnico-functionali, inclusiv durata de funclionare

gi/sau termenul de valabilitate/garanlie;
11. originea geograficd sau comerciali;
12. rezultateleaqteptatecaurrnareautilizirii;
13. rezultatele qi caracteristicile esenliale ale testelor sau controalelor

efectuate asupra bunului sau serviciului;

(2) Contractul de difuzare a publicitIlii comerciale se incheie in formd
scrisd, cu urmitoarele excepfi:

a) difuzarea comunicatelor de presS ale comercianfilor, in cazul in care este

indicat autorul fiecdrui comunicat de pres6;

b) difuzarea publicit{ii comerciale in mass-media qi pe platforme digitale,
pentru care plata se efecfueazi in avans, integral;

c) difuzarea publicitE{ii comerciale, in cazul in care fumizorul de publicitate
are qi statut de difuzor de publicitate.
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b) preful sau modul de calcul al prefului, inclusiv:
1. existenla qi mdrimea reducerilor;
2. existenla gi mirimea tarifelor;
3. dobindirea unor drepturi sau avantaj e in cazul procurdrii bunului sau

prestdrii serviciului;
+. condiliile in care se distribuie bunul sau se presteaz6 serviciul, inclusiv

datele privind timpul gi locul de distributie sau prestare, transportul,
preschimbarea, restituirea, reparatia gi/sau deservirea;

5. sursa de informare suplimentar5/completd, a cdrei dezviluire obligatorie
in publicitate este previzuti de legislafie;

c) natura, competen{ele qi drepturile fumizorului de publicitate gTsau ale
altui comerciant men{ionat in publicitate:

f . identitatea gi/sau mijloacele de individualizare;
2. patrimoniul;
3. calihcdrile, inclusiv datele privind delinerea actelor necesare pentru

fabricarea bunului, prestarea serviciului gi/sau comerci alizare;
4. statutuljuridic;
5. de{inerea drepturilor de proprietate intelectuali;
6. datele statistice selective, inclusiv cele ce vizeazA volumul

producerii/vinzdrii produsului sau prestdrii serviciului;
7. premiile gi/sau distincliile, inclusiv aprecierea cu medalii, diplome gi alte

distinclii;
d) normele de desflgurare a concursului, a jocului ori a unei activitSli

similare, inclusiv:
1. termenele de primire a cererilor de participare;
2. numdrul silsau valoarea premiilor;
3. termenele qi modul (inclusiv locul) de primire a premiilor;
4. sursa de informalii suplimentare;
e) alte informa{ii privind produsul care nu corespund realitS}ii.

(2) Publicitatea comerciald difuzatd in mass-media in schimbul unei
p15{i/contraprestalii, fird insd ca publicitatea respective sd fie precizatl clar fie in
cuprins, fie prin imagini ori sunete ugor de identificat de cihe consumatorii de
publicitate reprezinti publicitate comercialS inqeldtoare.

Articolul 21. Publicitatea comparativd

(1) in ceea ce privegte comparalia, publicitatea comparativd este permisi in
cazul in care sint intrunite cumulativ urmitoarele conditii:

a) nu este o publicitate inqeldtoare in sensul noliunii ,,publicitate ingeldtoare"

definit6 la an. 3 qi al prevederilor art. 20;
b)nu constituie o practic[ comerciali inqeldtoare in conformitate cu art. 13

din Legea nr. 105/2003 privind protecfia consumatorilor;



c) compard bunuri sau servicii ce rlspund aceloragi necesitili ori sint
destinate aceloraqi scopuri;

d) compard in mod obiectiv una sau mai multe caracteristici esentiale,
relevante, verificabile gi reprezentative ale bunurilor sau serviciilor, care pot
include qi pregul;

e)lnu discrediteaz6 sau nu denigreazd mdrcile, denumirile comerciale, alte
semne distinctive, bunurile, serviciile, activitelle sau situalia unui concurent;

f) in cazul produselor cu denumire de origine sau cu denumire geograficd, se

refer6 in frecare caz la produse cu aceeaqi denumire;
g) nu profitd in mod neloial de reputafia unei mdrci, a unei denumiri

comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de
origine a produselor concurente;

h) nu prezinti bunurile sau serviciile ca imitalii ori reproduceri ale bunurilor
sau serviciilor purtind o marcd ori o denumire comercialE protej at6;

i) nu creeazd confuzie intre comercianfi, intre persoana care igi face
publicitate qi un concurent sau intre mErci, denumiri comerciale, alte semne
distinctive, bunurile sau serviciile persoanei care iqi face publicitate qi cele ale unui
concurent.

(2) Comparaliile care se referd la o ofertii speciald trebuie sd indice, in mod
clar gi neechivoc, data la care inceteazd oferta sau, dacd este cazul, faptul cd oferta
speciald se referd la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar daci oferta
speciall nu a inceput incd, data de incepere a perioadei in care se aplicd preful
special sau alte condilii specifice.

(3) Publicitatea comparativl care nu intrunegte cerin(ele prevdzute la alin.
(lH2) este interzise.

Articolul 22. Proteglia minorilor in domeniul publicitd{ii comerciale

Este interzisd publicitatea comercialS care:
a) con{ine elemente ce diuneazl minorilor din punct de vedere fizic, moral,

intelectual sau psihic;
Uj in.u.ui"*a minorii sd cumpere produse sau servicii profitind de lipsa de

experien{6 sau de credulitatea acestora;

c) sugereaz6 cd posesia sau folssirea unui produs va oferi minorului un
avantaj fizic ori social asupra celorlal{i copii de virsta lui sau cE lipsa acelui produs

va ayea un efect opus;
d)afecteazd relatiile speciale care exist5 intre minori, pe de o parte, qi

pdrin{i sau cadrele didactice, pe de alth parte;

e) conline afirma{ii sau reprezent6ri care risc[ sd,le cavzeze minorilor weun
prejudiciu de naturd fizicd, psihologicd sau moralS ori s6-i impingd spre situalii sau

20
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activitili care ar putea s6 le pund tn pericol sinitatea sau siguranta, ori s6-i
incuraj eze sd frecventeze persoane sau locuri periculoase ori necunoscute;

f) ptezintd, in mod nejustificat, minori in situalii periculoase.

Articolul 23. Cerinle privind difuzarea publicitefi comerciale

(t) Difuzorii de publicitate nu au dreptul s5. difizeze publicitate comercialS
in urmdtoarele cazuri:

a) publicitatea prezentatd spre difuzare este in contradicfie cu cerin(ele
privind conlinutul publicitifii, prevdzute la art. 7 gi 18;

b) lipseqte un contract de difuzare a publicitSlii incheiat in form6 scris6, cu
excepfia cazurilor prev6zute laart. 19 alin. (2);

c) difuzarea publicitifi are ca efect incilcarea cerinfelor legisla{iei privind
modul qi/sau timpul de difuzare a publicitnlii comerciale.

(2) in perioada electorald, publicitatea comerciald cu participarea unuia sau

mai multor subiecli ai publicitElii politice se difuzeazd in conformitate cu art. 4
alin. (2) qi art. 18 alin. (3).

(3) Distribuitorii de publicitate ;i difuzorii de publicitate sint obligali sI
pdstreze materialul publicitar in original sau in copii, inclusiv modificdrile operate
ulterior, pe parcursul unui an din ziua ultimei difuzdri a publicitSlii comerciale.

Capitolul V
DIFUZAREA PUBLICITATII

Articolul 24. Publicitatea in publicatiile periodice

(l) in publicaliile periodice publice, spa{iul rezervat publicitilii nu poate

dep[qi 30% din spa]iul unui numEr al edifiei.

(2) in caail publicaliilor periodice private, spafiul rezervat publicitdlii este

determinat de cdtre fiecare publicafie periodicd.

(3) Publica{iile periodice distribuite pe bazd de abonament au obliga{ia si
indice, in condifiile abonirii, spa{iul rezervat publicitd{ii din spa{iul total al
publicaliei.

(4) in perioada electorald, spa{iul rezervat publicitdlii politice in publicafiile
periodice publice nu poate depaqi 20 la sutS din spa{iul total al fiec5rui numir
qi/sau al fiecSrui supliment.

Articolul 25. Publicitatea audiovizuald
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(l) Serviciile media audiovizuale liniare qi serviciile media audiovizuale
neliniare difizeazl publicitatea gi alte forme de comunicdri comerciale
audiovizuale in conformitate cu prezenta lege gi cu Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova nr.17 412018.

(2) in domeniul mesajelor de interes public Ei in cel al comunicirilor
comerciale audiovizuale difuzate de cdtre serviciile media audiovintale, prezenta
lege se aplicd in calitate de lege generald, in mdsura in care nu contravine Codului
serviciilor media audiov intale al Republicii Moldovanr. 1 7 4 / 20 18.

Articolul 26. Publicitatea pe paginile web qi prin po$ta electronice

(2) Difuzorul de publicitate pe o platforml digitald este obligat se prezinte,
pe platforma digital6 respectivS:

a) datele sale de identificare qi numdrul de identificare de stat (IPND) - in
cazul persoanelor fizice;

b) datele de identificare qi codul fiscal (IDNO), numele administratorului,
adresa poqtal[ gi adresa de pogti electronic6 - in caanl persoanelorjuridice.

(4) Bannerul afiqat in conlinutuVinteriorul platformei digitale in calitate de
spaliu publicitar este marcat ca spaliu publicitar.

(5) Bannerul afigat in exteriorul con{inutului/paginii platformei digitale
trebuie si corespundi urm6toarelor cerinte:

a) bannerul se extinde doar la plasarea cursorului mouse-ului pe banner
,,mouse over" gi/sau ,,click", cu o intirziere pentru ,,mouse over" de cel pu{in o
secund6;

b) existd opfiunea de reshingere gi/sau inchidere a bannerului prin butonul
,,close", care are dimensiuni minime, indiferent dacd animalia se termind sau nu;

(1) Difuzorul de publicitate pe o platformd digitald este obligat s6 prezinte,
pe platforma digitalS respectivd, date sufrciente despre sine, care sE permit6
identificarea sa in calitate de subiect de drept.

(3) in cazul acumuldrii de date cookies, difuzorul de publicitate pe platforma
digitald este obligat sd mentioneze acest fapt qi s6-i solicite utilizatorului acordul
s6u explicit, dat in cunogtinld de cauzl ca rlspuns la o notificare clari gi inteligibilS
cu privire la colectarea gi utilizarea de date ce pot fi utilizate ulterior in livrarea de
bannere sub formd de publicitate adresati publicului-{intd.
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c) butonul de inchidere ,,x" sau ,,close" are dimensiunile minime de 35x35
pixeli cu raza de acliune de 40x40 pixeli in jur qi este pozi[ionat in col{, pe partea
extinsS, vizibil gi accesibil;

d)men{iunea,,close" are un font minim de 16 pt dac6 normele de
autoreglementare nu prevdd altfel.

(6) Sunetul bannerului este dezactivat gi se activeazd doar in cazltl in care
utilizatorul acceseazd butonul ,,sound on", care este ahqat vizibil. Bannerul trebuie
sd fie inso{it de un buton de volum al sunetului qi un buton,,close" de inchidere a
sunetului.

(8) Este interzisd plasarea qi activarea bannerelor afiqate in exteriorul
confinutului/paginii platformei digitale flrd a fi initiate de utilizator.

(9) Este interzisd difuzarea publicit6fii, inclusiv a publicitS{ii direc{ionate
comportamental, prin poqta electronicd, cu exceplia cazului in care destinatarul
(consumatorul de publicitate) gi-a exprimat in prealabil consim{dmintul expres
pentru a primi publicitate.

(10) Consim{Smintul previzut la alin. (9) poate fi ob}inut sub orice formi
(inclusiv in scris, prin schimb de mesaje electronice sau verbal, in cadrul unui apel
telefonic) gi poate fi dovedit prin orice mijloc de prob6. Sarcina probei revine
difuzorului de publicitate.

(11) Destinatarul (consumatorul de publicitate) are dreptul de a-gi revoca
consimldmintul de a primi publicitate prin poqta electronicd prin simpla notificare a

furnizorului de publicitate. Fumizorul de publicitate are obligalia de a implementa
o procedurl gratuiti, accesibild inclusiv prin mijloace electronice, prin care

destinatarul (consumatorul de publicitate) sd poati sE igi revoce consimldmintul.
Revocarea consimlimintului prin mijloace electronice trebuie s6-Ei producd
efectele in cel mult 72 de ore de la ini{ierea procedurii.

Articolul 27. Publicitatea in timpul demonstririi publice a filmelor

Este interzis[ intreruperea filmelor artistice/documentare care sint prezentate

in cinematografe sau in alte locuri publice cu scopul de a difuza publicitate.

(7) Barmerul video este dezactiyat qi se activeazd doar in cazul in care
utilizatorul platformei digitale il acceseazd.

Articolul 28. Publicitatea prin serviciile poqtale qi serviciile de telefonie
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(1) Difuzarea publicitSlii prin serviciile poqtale se efectueazd in conformitate
cu prezenta lege Ei cu Legea comunicafiilor pogtale w.36/2016.

(2) Publicitatea prin serviciile de telefonie poate fi difuzatd cdtre
adresat/abonat doar in cazul solicitdrii sau al exprimdrii in prealabil, de citre
consumatorul de publicitate, a consimJ6minfului expres pentru a primi mesaje sau
apeluri cu continut publicitar. Publicitatea este consideratd recepflonati fdri
consimfImintul adresatului/abonatului dacd difuzorul de publicitate nu
demonstreazd contrariul.

(3) Consimfdmintul prevSzut la alin, (2) poate fi oblinut in formd scrisd qi
poate fi dovedit prin orice mijloc de probd. Sarcina probei revine fumizorului de
publicitate.

(4) AdresatuUabonatul are dreptul de a-gi revoca consim{[mintul de a primi
publicitate prin simpla notificare a furnizorului de publicitate.

(5) Difuzarea publiciti{ii prin liniile telefonice ale serviciului nalional unic
pentru apelurile de urgen!6 112 gi ale serviciilor gratuite de informalii de interes
public este interzisS.

Articolul 29. Publicitatea interioari

(l) Publicitatea interioard poate fi plasatd doar cu acordul proprietarului
imobilului/loca1iei sau al reprezentantului legal al acestuia ;i nu necesitil
autorizalie.

(2) Este interzisl plasarea publicitdlii interioare in incintele autoritililor
publice centrale gi locale, in institu{iile preqcolare qi in instituliile de invd{imint
preuniversitar. Aceasti interdicfie nu se aplici mesajelor de interes public.

(3) Comisia Electorald Centrald este in drept sE instituie condilii
suplimentare qi/sau resficlii privind plasarea publicitSlii politice interioare atit
pentru perioada electorali, cit gi pentru perioada extraelectoralE,

Capitolul VI
PUBLICITATEA EXTERIOARA

Articolul 30. Firma gi publicitatea in locurile de comert
gi de prest?iri de servicii

(l) Nu constituie publicitate exterioard qi nu necesiti autorizafie:
a) firma cu o suprafa{5 maximd de I m.p.;
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b) vitrinele localurilor de comer!, amenajate cu mdrfuri comercializate qi

iluminate pe timp de noapte.

(2) Imaginile gi/sau inscripliile autocolante care au ca obiect alte informalii
decit programul de activitate al comerciantului se amplaseazl doar in locurile
stabilite cu acordul organului teritorial de arhitecturl.

Articolul 31. Dispozitivul publicitar fix

(l) Dispozitivele publicitare fixe pot fi amplasate pe terenuri sau calcane,
fafade, terase qilsau acoperiquri ale imobilelor.

(2) ln conformitate cu alin. (l), dispozitivele publicitare fixe sint amplasate
gi exploatate in baza autorizafiei:

a) pe terenurile qi/sau imobilele persoanelor fizice qi persoanelor juridice de
drept privat;

b) pe terenurile gi/sau imobilele ce fac parte din domeniul public al statului gi

domeniul privat al statului.

(3) Dispozitivele publicitare hxe sint utilizate doar in calitate de suport
pentru imaginile publicitare.

(4) Dispozitivele publicitare fixe au statut de construclii provizorii gi sint
demontate dupd expirarea termenului de valabilitate sau anularea autoiizaliei.

Articolul 32. At:r"orizalia pentru amplasarea qi exploatarea
dispozitivului publicitar fi x

(l) Autorizalia se elibereazl de cltre:
a) autoritatea administrafiei publice locale, cu excep{ia cazului prevdzut la

rit. b);
b) autoritatea emitenti prev6zutd in Legea m. 160120ll privind

reglementarea prin autorizare a activitatii de intreprinz6tor, in cazul in care

dispozitivul publicitar fix urmeazd a fi amplasat qi exploatat in zona de protecfie a

drumurilor publice din extravilanul localitililor.

(2) Pentru amplasarea gi exploatarea fiecdrui dispozitiv publicitar fix,
solicitantul depune o cerere insoliti de pa;aportul dispozitivului publicitar fix la
autoritatea prevdzutd la alin. (l). Actele se depun in doud exemplare, unul dintre
acestea fiind restituit solicitantului dupi inregistrare.

(3) Pagaportul dispozitivului publicitar fix se intocmegte de cdtre solicitant qi

trebuie sd con!in6:
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(4) AutoritateaprevdzutA la alin. (1) are obliga{ia:
a) sE rgcep(ioneze qi sd inregistreze cererea de solicitare a autoriza{iei

insolit5 de paEaportul dispozitivului publicitar fix, chiar dacd la cerere nu
sint anexate toate documentele prevdzute in alin.(3), cu exceplia cazului
previzut la lit.b);

b) este in drept sd refuze recep{ionarea qi inregistrarea cererii de solicitare a
autorizalieiinsoliti de pa;aportul dispozitivului publicitar fix doar in cazul
cind cererea nu conline informalia necesar6 pentru identificarea
solicitantului;

c) este obligati sd elibereze imediat gi necondilionat solicitantului
certificatul constatator, in modul in care a fost depusd cererea;

d) este obligatd si examineze cererea de solicitare a autorizaliei insolitd de
pagaportul dispozitilului publicitar fix, in cadrul serviciilor sale de

specialitate, fEr[ implicarea solicitantului;
e) elibereazd autorizalia pentru dispozitilul publicitar fix, in termen de 10

zile lucritoare, incepind cu ziua eliberdrii certificatului constatator.

a) copia buletinului de identitate - in cazul in care solicitantul este persoani
frzicd;

b) informalii privind locul preconizat pentru amplasarea dispozitivului
publicitar fix, insolite de o copie de pe harta topograficd la scara 1:500, cu
indicarea exactd a locului preconizat pentru amplasare Ei fotografia acestuia;

c) informalii privind dispozitirul publicitar fix, inclusiv dimensiunile,
numdrul de fe!e, suprafala imaginii publicitare gi categoria dispozitivului
publicitar;

d) in cazul dispozitivelor publicitare fixe care trmeazd a fi amplasate pe
perelii sau acoperiqul imobilelor, inclusiv pe pavilioanele staliilor de transport
public sau pe chiogcurile aflate in proprietate privat6, se prezintd acordul scris al
proprietarului/proprietarilor respectivului bun imobil sau al reprezentantului legal
al acestuia/acestora.

(5) Dacd autoritatea prevdzutdlaalin.(1) nu a rlspuns la cererea de solicitare a
autorizalieiinsofte de paqaportul dispozitilului publicitar fix, in termenul prev6zut
in alin.(4) lit.e), se considerd cE exist[ acceptare taciti qi solicitantul are dreptul sd

amplaseze qi si exploateze dispozitivul publicitar fix in baza urmitoarelor
documente:

a) certificatului constatator, prevdzut in alin.(4) lit.c);
b) pa;aportului dispozitirului publicitar fix, prev5zut in alin.(4) lit.a).

(6) Autoriza{ia se elibereazd gratit pentru o perioad6 de 5 ani, in
conformitate cu Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a activit6(ii de intreprinzdtor.

(7) in procesul de eliberare a autorizaliei, autoritatea prevlzutd la alin. (l):
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a) oferd solicitantului informalii privind reglementirile gi cerinlele din
domeniu, inclusiv cele aplicabile la nivel local;

b) la cererea solicitantului, oferi consultatiile necesare, inclusiv prin
intermediul subdiviziunilor/serviciilor de specialitate;

c) oferd solicitantului accesul la formularele-model ale documentelor,
inclusiv prin publicarea acestora pe propria pagind web oficiali;

d) in termen de 3 zile lucritoare, oferd solicitantului acces la informa{iile
privind amplasamentele dispozitivelor publicitare fixe autori zate, ct exceplia
cazului in care informaliile sint accesibile prin Intemet in conformitate cu art. (42)

din Legea nr. 16012011 privind reglementarea prin autorizare a activitilii de

intreprinzitor;
e) in termen de 3 zile lucr6toare, oferd solicitantului acces la ridicdrile

topografice gi hd4ile de specialitate, cu excep{ia cazului in care acestea reprezintE
informatii ofi ciale cu accesibilitate limitatE.

(8) Absen{a unor reglementdri in domeniu la nivel local nu constituie temei
pentru refuzul de a elibera solicitantului autorizalia.

(9) Autoritatea prevdzuti la alin. (1) are dreptul si elibereze o noud
autorizalie doar dupd expirarea termenului de valabilitate a autorizaliei pentru
acelaqi amplasament.

(10) Reconstruc{ia sau inlocuirea dispozitivului publicitar fix necesitd
eliberarea unei noi autorizalii in cazul in care:

a) dispozitivul publicitar reconstruit sau cel inlocuit este plasat in alt loc decit
cel previzut in autoriza{ie;

b) dispozitivul reconstruit sau cel inlocuit are o suprafali de afigaj mai mare
decit suprafa,ta de afigaj a dispozitivului publicitar pentru care a fost eliberat5
autorizafia.

(ll) Reconstruclia sau inlocuirea dispozitivului publicitar fix nu necesitd
eliberarea unei noi autoriza[ii in cazul in care:

a) dispozitilul reconstruit sau cel inlocuit se plaseazd in locul indicat in
autorizalie;

b) se plstreazd suprafafa de afigaj a dispozitivului reconstruit sau inlocuit.

(12) Informa(ia privind amplasamentele dispozitivelor publicitare fixe pentru
care au fost eliberate autorizalii, precum gi informa{ia privind cererile depuse
pentru eliberarea autorizaliilor constituie informalie de interes public ai este plasat[
pe pagina web a autoritElii previzute la alin. (l).

(13) in cazul in care cererea penhu o noui autorizalie este depus[ cu cel mult
90 de zile qi cel pu(in 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de
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valabilitate al autoriza{iei, titularul acesteia are drept prioritar pentru eliberarea

unei noi autorizalii pentru acelagi amplasament.

Articolut 33. Anularea autorizatiei

(1) Drept temei pentru anularea autorizaliei pentru amplasarea gi exploatarea

dispozitivului publicitar fix servesc:

a) cererea titularului autorizaliei privind anularea acesteia;

b) decizia de radiere a titularului autoriza{iei din Registrul de stat al

persoanelor juridice;
c) dispozitivul publicitar fix nu este amplasat in termen de 12 luni din ziua

eliber6rii autorizaliei;
d) urmeazd a fi efectuate lucrdri de reconstruc{ie a drumurilor/str6zilor gilsau

lucrdri de interes public care modificd situalia urbanisticd din localitate. In acest

caz, decizia privind anularea autorizaliei se adopti in conformitate cu Legea

exproprierii pentru cauzd de utilitate public6 nr. 48811999;

e) dispozitivul publicitar fix nu corespunde oricireia dintre urmdtoarele

cerinle incluse in autorizafie: categorie, loc de plasare, dimensiuni, suprafafi de

afiqaj, numdr de fe[e.

(2) in cannle prevdzute in alin. (1) lit. afc), decizia privind anularea

autorizafiei este adoptatd de c6fie autoritatea emitenti aautoizatjei, flrd adresare in
instanta de judecatd. Decizia autoriteli emitente privind anularea autorizafiei poate

fi atacatii in instanla de judecati competenti.

(3) in cazurile prevdzute in alin. (1) lit. dl-e), autoizalia este anulati prin
hot6rire judecdtoreascd, adoptati in temeiul legii. Hotdrirea instanlei de judecati
privind anularea autoriza(iei se adopti la cererea autorit5lii emitente a autorizaliei.

(4) Autorizalia eliberatd anterior intririi in vigoare sau

modificdrii/comptetlrii prezentei legi gi/sau a Regulamentului cu privire la
publicitatea exterioarE, cu exceplia cazurilor in mod expres prevS.zute de lege, este

valabild pind la expirarea termenului ei de valabilitate.

(5) in cazul vinzdrii-cump6rlrii dispozitiwlui publicitar fix, autoritatea care a
eliberat autoriza{ia, in baza contractului de vinzare-cumpdrare autentificat notarial,
a cererii titularului autorizaliei valabile si a cererii cumpirdtorului dispozitivului
publicitar fix, in termen d. iO ,il" lucrdtoare anuleazd auiorizafia eliberatl anterior
vinzitorului qi elibereazd gratuit autorizalie cumpdrdtorului. Autorizalia eliberatd
cump5rltorului este valabild pinl in ziua in care urma sd expire perioada de
valabilitate a autoriza{iei eliberate anterior vinzitorului;
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(6) incSlcirile constatate in procesul de control al respect6rii legislafiei
privind confinutul imaginilor publicitare in publicitatea exterioari nu constituie
temei pentru suspendarea/retragerea./anul area autoriza\iei pentru amplasarea ;i
exploatarea dispozitivului publicitar fix.

Articolul 34. Construcfia, amplasarea gi exploatarea dispozitivului
publicitar fix

(3) Fiecare dispozitiv publicitar fix trebuie sd conlini datele de identificare
ale titularului autoriza{iei.

(4) Fiecare dispozitiv publicitar fix este amplasat astfel incit proiec{ia la sol
a acestuia sd fie in totalitate in interiorul proprietSlii prev6zute in autorizalie.

(5) Realizarea lucrdrilor de fundare/ancorare, neeesare pentru asigurarea
stabilitn{ii dispozitivului publicitar fix, se executi sub cota suprafefei
solului/trotuarului.

(6) Titularul autorizafiei este obligat sI amplaseze dispozitirul publicitar fix
in termen 12 luni din ziua eliberlrii autorizaliei.

(7) in perioada amplaslrii qi/sau exploatirii dispozitivului publicitar fix, la
solicitarea titularului autorizafiei, autoritatea administrafiei publice locale:

a) asigur6 titularului autorizaliei condilii de acces la locul amplaslrii qi/sau
exploatlrii dispozitirului publicitar fix;

b) oferd titularului autorizafiei informafii despre reglementirile gi cerinlele
existente, inclusiv la nivel local, privind efectuarea lucririlor de terasament, montare
qi exploatare a dispozitivelor publicitare fixe;

c) in termen de l0 zile lucrrtoare, exantineazd, qi oferr suportul (nefinanciar)
necesar din partea subdiviziunilor/serviciilor de specialitate ale administraliei
publice locale privind amplasarea.iexploatarea dispozitivului publicitar fix, inclusiv

(l) Dispozitivul publicitar fix se proiecteazd gi se construiegte in conformitate cu:
a) prevederile prezentei legi;
b) cerin,tele previzute in autorizalie, cu excepfia cazului prevdzut la lit.c);
c) cerinlele prevdnfie in pa;aportul dispozitivului publicitar fix prezentat

autoritefi publice locale sau altei autoriti{ii emitente, in cazul prevdzrttinart.32
alin.(6).

(2) Dispozitivul publicitar fix poate fi amplasat doar dupi eliberarea autoriza{iei,
cu excepfia cazului previzut in Nt.32 alin.(6).
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conectarea acestui dispozitiv la re{elele de energie electrici gi/sau fumizarea
energiei electrice la parametrii corespunzitori actelor normative.

(8) in cazul in care termenul autorizafiei pentru dispozitivul publicitar fix nu
a expirat, autoritatea emitent6 a autoriza{iei are dreptul sE demonteze dispozitivul
publicitar fix doar in baza unei hot6riri definitive $i irevocabile a instantei de
judecatd competente.

Articolul 35. Interdic{ii privind amplasarea dispozitivelor publicitare fixe,
inclusiv pe drumurile publice

(1) Este interzis6 amplasarea dispozitivelor publicitare fixe:
a) pe imobilele muzeelor Ei ale instituliilor de invd(imint;
b) pe arbori qVsau prin v6tlmarea/nimicirea de arbori;
c) in inleriorul rondurilor cu circulalie in sens giratoriu;
d)pe partea carosabild a drumurilor publice, indiferent de categoria acestora;

e) pe monumente de importanfi nafionald sau locald, precum gi in zonele de
protec{ie a acestora;

f) pe monumentele istorice, cu exceplia firmelor qi a mesh-urilor amplasate
pe perioada efectudrii lucririlor de consolidare/restaurare in condiliile prezentei

legi;
g) in incinta qi pe elementele de imprejmuire ale cimitirelor qi ale licaqurilor

de cult;
h) pe plangeele (acoperdmintele) pasajelor pietonale subterane;
i) pe pilonii de susfinere a elementelor de semnalizare rutierd sau de

circulafie, cu excepfia publicitnfii temporare;
j) al cnror aspect poate fi confundat cu semnele si indicatoarele de circula{ie;
k)pe instalaliile de semaforizare sau in cazul in care acestea reduc

vizibilitatea semafoarelor qi a semnelor de circulalie;
l) pe refelele subterane de ap6, gaze, telefonie qi canalizare.

Articolul 36. Amplasarea dispozitivelor publicitare fixe in intravilanul
localitililor, inclusiv pe drumurile publice

(l) Amplasarea dispozitivelor publicitare fixe in intravilanul localitililor,
inclusiv pe drumurile publice din intravilanul localitdlilor, se efectueazd in baza

(2) Se interzice amplasarea qi exploatarea mijloacelor de difuzare a
publicitElii sonore, cu exceplia celor amplasate temporar in ariile de desfbgurare a
acliunilor de mas6, a tirgurilor, a expoziliilor sau a competiliilor sportive.
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Regulamentului cu privire la publicitatea exterioari, aprobat de citre autoritatea
administrafiei publice locale.

(2) in Regulamentul cu privire la publicitatea exterioari sint stabilite cerinle
privind:

a) distanla minimd dintre dispozitivele publicitare fixe amplasate pe

drumuri le publice din intravilanul localitelilor:
l. in cazul dispozitivelorpublicitare fixe cu suprafala mai micd de 12,00 m2;

2.in cazt:J dispozitivelor publicitare fixe cu suprafala cuprinsi intre 12,00

m2 qi 36,00 m2;

3. in cazul dispozitivelor publicitare fixe cu suprafala mai mare de 36,00 m2;

b) distanla minimi dinre dispozitivele publicitare fixe pe po4iunile curbe
ale drumurilor publice din intravilanul localitililor;

c) distanla minimd dintre dispozitivele publicitare fixe in spafiile pietonale;
d) inEllimea minim6 de suspendare a muchiei inferioare a dispozitivului

publicitar fix.

(2) Pe po(iunile curbe ale drumurilor publice din intravilanul localitifilor
distanlele minime dintre dispozitivele publicitare fixe prevezute la alin. (l) pot fi
reduse pini la l5 m.

(3) Prevederile alin. (l) nu sint aplicabile in cazul dispozitivelor publicitare
fixe amplasate pe teritoriul centrelor comerciale, al parcurilor comerciale sau al
parcurilor qi intreprinderilor industriale

(4) in intravilanul localit5lilor, muchia laturii inferioare a dispozitivelor
publicitare suspendate deasupra carosabilului se amplaseazi la iniltimea minim6
de 4,25 m de la cota carosabilului.

(5) in intravilanul localitEfilor, distanfa minimi dintre carosabil qi pilonul
dispozitivului publicitar fix este de 0,8 m.

Articolul 37. Amplasarea dispozitivelor publicitare fixe pe drumurile
publice

(l) In cazul amplas[rii dispozitivelor publicitare fixe pe drumurile publice
din intravilanul localitd{ilor, prevederile Legii drumurilor nr. 509/1995 referitoare
la amplasarea dispozitivelor publicitare fixe se aplici in mlsura in care nu
contravin prevederilor prezentei legi.

(2) Pe drumurile publice din extravilanul localitI,tilor, dispozitivele
publicitare fixe sint amplasate .si exploatate in conformitate cu prevederile Legii
drumurilor nr. 50911995 qi cu prevederile prezentei legi.
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Articolul 38.
dispozitive publicitare

Cerin{e speciale privind amplasarea unor categorii de

(1) in intravilanul municipiilor 9i in spa{iul extravilan este interzisd
amplasarea de bannere publicitare, cu excep{ia celor de scurti duratd, amplasate pe

teritoriul expoziliilor, al tirgurilor, al festivalurilor sau al competiliilor sportive.

(2) Steagurile publicitare se amplaseazd doar pe teritoriul expoziliilor, al
tirgurilor, al magazinelor gi supermag azinelor, al parcurilor qi intreprinderilor
industriale, al zonelor de desfEsurare a acliunilor in masi gi a celor sportive.
Steagurile publicitare se amplaseazi la inillimea minim6 de 2,50 m de la cota
terenului.

(3) in intravilanul municipiilor, amplasarea mesh-urilor este interzisd, cu
exceplia cazurilor imobilelor aflate in reconstrucfie, renovare sau restaurare qi doar
in perioada efectudrii respectivelor lucrdri.

(4) Indicatoarele publicitare direclionale pot fi instalate in cazul necesitifii
de a indica locul aflirii obiectivului de interes public.

Articolul 39. Iluminarea dispozitivelor publicitare fixe in intravilanul
localitililor

(1) Dispozitivele publicitare frxe din intravilanul localitIfilor pot fr racordate
la releaua de iluminare qi pot fi iluminate pe timp de noapte, cu excep{ia cazurilor
in care nu existii posibilitSli tehnice de racordare la re{eaua de iluminare.

(2) Iluminarea imaginii publicitare de pe dispozitivele publicitare fixe se

efectueazi cu utilaj industrial de iluminat ce corespunde exigenfelor de securitate
in domeniul elechotehnic Ai antiincendiar. Lumina proiectoarelor nu-i va orbi pe
participanlii la trafic Ai nu va fi orientatd in geamurile blocurilor locative.

(3) Sistemele de iluminare ale dispozitivelor de publicitate vor fi plasate in
condifi care si asigure protectia pietonilor.

Articolul 40. Autorizafia pentru dispozitivele publicitare mobile gi
dispozitivele publicitare netradifionale

(l) Dispozitivele publicitare mobile sint amplasate qi exploatate in temeiul
autorizafiei care se elibereazd de cdtre autoritatea administra(iei publice locale,
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(2) Autorizalia se elibereazd in temeiul paqaportului dispozitivului publicitar
mobil.

(3) Absenla unor reglementdri la nivel local in domeniu nu constituie temei
pentru refuzul de a elibera autoizalia solicitantului.

(4) Dispozitivele publicitare netradilionale (baloane gonflabile, aerostate,

bannere remorcate de avioane, instalalii de proiecfie a imaginilor publicitare etc.)

sint exploatate in temeiul autorizaliei care se elibereazi de cdtre autoritatea

abilitatd.

(5) Se interzice amplasarea qi exploatarea mijloacelor de difuzare a

publicitElii sonore, cu excepfia celor amplasate temporar in ariile de desfigurare a
acliunilor de masd, a tirgurilor gi expoziliilor sau a competitiilor sportive.

(6) Este interzis6 publicitatea prin relelele de informare sonord apasagerilor
in mijloacele de transport public, in starii, in gari Ci in aeroporturi. Aceasti
interdicfie nu se aplici mesajelor de interes public, difuzate in stalii, in gdri qi in
aeroporturi.

Articolul 41.
publicitare

Publicitatea pelin mijloace de transport qi vehiculele

(l) Afiqarea imaginilor publicitare pe/in mijloacele de transport, intenaional
sau intemalional, de pasageri sau de mdrfuri se efectueazd pe bazd de contracte
incheiate cu proprietarii acestora ;i cu autoriza{ia autorite}ii abilitate a

administrafiei publice locale.

(2) Pe taximetre gi vehiculele destinate publicit[1ii, imaginile publicitare sint
amplasate/afigate in baza autorizafiei eliberate de cdtre autoritatea administratiei
publice locale pe teritoriul cdreia este inregistrat respectivul mijloc de transport qi

al avizului prealabil eliberat de Polilie.

(3) Este interzisd afiqarea imaginilor publicitare pe/in mijloace de hansport
in urmdtoarele cazuri:

a) imaginile publicitare sint plasate pe suprafala de sticl5./transparent6, fapt
ce obstrucfioneazd vederea din interiorul mijlocului de transport;

b) in cazul unitiililor de transport ale serviciilor de urgent6;
c) in cazul unitdtilor de transport gi al utilajelor destinate reparafiei

drumurilor;
d)in alte cazuri prevdzute expres de lege.
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(a) Alte restriclii privind plasarea imaginilor publicitare pelin mijloace de

transport se stabilesc de cdtre Poli[ie.

Articol ul 42. lmaginea publicitard in publicitatea exterioard

(l) in publicitatea exterioard, difuzor de publicitate este titularul autoriza{iei.

(2) Confinutul imaginilor publicitare difuzate pe dispozitivele publicitare nu
se avizeazdlautoizeazd de cdtre organul teritorial de arhitecturd gi/sau autoritS{ile
administraliei publice locale. Imixtiunea autoriti{ilor administra}iei publice locale
gilsau a serviciilor de specialitate ale acestora in con{inutul qi/sau desigrrul
publicitS{ii exterioare este interzis6.

(3) in publicitatea exterioari, se interzice amplasarea unor imagini
publicitare care prin form6, conlinut, dimensiuni qi culori in combina{ii specifice:

a) reproduc imagini ale indicatoarelor rutiere sau imagini ce pot fi
confundate cu acestea;

b) produc semnale luminiscente intermitente, asemdn6toare cu cele ale

semafoarelor sau ale girofarurilor automobilelor de urgen1i.

(4) in perioada de exploatare a dispozitivului publicitar fix, titularul
autorizaliei nu are dreptul s6 menlin6 dispozitivul publicitar frrE imagini afigate. in
pauza dintre campaniile de publicitate, pe suprafafa de afigaj pot fi
amplasate/difuzate imagini albe/decorative sau mesaje de interes public.

Articolul 43. Taxe in publicitatea exterioard

tn publicitatea exterioarS pot fi incasate doar taxele previzute de Codul fiscal
w.116311997.

Capitolul VII
DISPOZITII SPECIALE PRIVIND PUBLICITATEA PENTRU

AI\UMITE PRODUSE

Articolul 44. Publicitatea pentru bduturile alcoolice

(1) Este interzisd publicitatea pentru bduturile alcoolice:
a) in concursurile care fac referiri la denumirea sau marca unei b[uturi

alcoolice;
b) adresatd minorilor, in care sint imagini ale minorilor qi/sau relatdri ale

persoanelor ce se bucurd de autoritate in rindul minorilor;
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c) care stabileqte o leg6turd intre consumul de alcool gi imbundt6Jirea
calitetilor fizice, psihice sau a abilitdlii in conducerea de vehicule;

d)care sugereazd cd, prin consumul de alcool, se pot obline performanle
sociale ori sexuale;

e) care sugereazd cd alcoolul are catte$ terapeutice sau cI acesta este

stimulent, sedativ, sau este un mijloc de solulionare a problemelor personale;

f) care incurajeazd consumul excesiv de alcool gi/sau pune intr-o lumind
negativi consumul moderat sau ablinerea de Ia consumul de biuturi alcoolice;

g) care prezinti drept o calitate con[inutul ridicat in alcool al bduturilor;
h) in produclia cinematograficd, tipiriti sau on-line destinatl minorilor;
i) pe prima gi ultima paginE a ziarelor, pe coperte gi pe prima pagini a

revistelor, pe pagina de deschidere a mass-mediei digitale;
j) pelin mijloacele de transport public, in stalii;
k) in instituliile preuniversitare qi universitare gi in cele medicale;
1) amplasati la o distan{6 mai mic6 de 100 de metri de la intrarea principali

in instituliile preuniversitare qi universitare.

(2) Publicitatea audiovizuald pentru bduturile alcoolice este inso{it6, in toate

cazurile, de avertismentul privind dauna consumului excesiv de bluturi alcoolice.

(3) in domeniul audiovizualului, publicitatea pentru bduturile alcoolice se

difuzeazd in conformitate cu prezenla lege gi cu Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova nr. I 7 4/2018.

Articolul 45. Publicitatea pentru produsele din hrtun

Publicitatea qi promovarea produselor din tutun sint reglementate de Legea
nr. 27 8/2007 privind controlul tutunului,

Articolul 46. Publicitatea pentru medicamente

Publicitatea qi promovarea medicamentelor este reglementatii prin Legea
nr.l409ll997 cu privire la medicamente.

Articolul 47. Publicitatea pentru arme, armament qi tehnica militard

Se interzice publicitatea pentru orice tip de arme, munilii, explozivi, metode
qi mijloace pirotehnice in alte locuri decit cele de comercializare a acestora sau in
revistele de specialitate.

Articolul 48. Publicitateapentru jocurile de noroc
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(l) Publicitatea pentru jocurile de noroc se difuzeazd in calitate de publicitate
comerciali, in conformitate cu Legea m.29112016 cu privire la organizarea qi

deslEgurarea jocurilor de noroc Ai prezenta lege.
(2) ln domeniul publicitnlii pentru jocurile de noroc, Legea w.29112016 cu

privire la organizarea qi desf[gurarea jocurilor de noroc se aplicd in calitate de lege
generalS, in mdsura in care nu contravine prevederilor prezentei legi.

(3) Publicitatea pentru jocurile de noroc este permisd in urmdtoarele cazuri:

a) pe site-urile destinate jocurilor de noroc, a c6ror activitate este licen{iat6 gi

este desfSguratd in conformitate cu legislalia Republicii Moldova gi/sau a altui stat;

b) in publicaliile periodice private tipdrite, cu excep{iile prevdzute in alin.(4)
lit.e)-g);

c) publicitatea interioar6, amplasatd in interiorul spaliilor in care sunt prestate

servicii in domeniul jocurilor de noroc, qi care nu poate fi vianalizati in exteriorul
imobilelor in care accesul minorilor este limitat;

d) in cazurile prevezute in alin.(5) ;i (6).
(4) Este interzisi publicitatea pentrujocurile de noroc:
a) adresati minorilor, in care sint imagini ale minorilor qi/sau relatiri ale

persoanelor ce se bucurd de autoritate in rtndul minorilor;
b) prin poqta electronicd;
c) prin serviciile pogtale;
d) prin serviciile de telefonie;
e) in publicafiile periodice publice, prevdzute in art.2 drn Legea nr.22l/2010

privind deetatizarea publicaliilor periodic e public e;

f) in publicaliile periodice private tipdrite (ziare, reviste, almanahuri, buletine
sau alte publicalii avind o denumire permanentd qi care apare de 2 sau de mai
multe ori pe parcursul unui an);

g) pe paginile web, inclusiv cele ale mass-media, cu exceptia cazului prev[zut
in alin.(5) lit.a);

h) in publicitatea pe vehicule;
i) in cazurile prevdzute in art.29 alin.(2);
j) in cazurile publiciEtii interioare, in incinte ale entitifilor din sectorul de stat

sau ale comercianlilor in cazul in care accesul minorilor in asemenea incinte nu
este limitat;

k)in alte cazuri, decAt cele prevEzute in alin.(5) qi (6).
(5) Este permis6 publicitatea penku jocurile de noroc, doar intre orele 01.00-

05.00:
a) pe paginile web;
b) in cinematografe qi in alte locuri publice, in care sunt demonstrate public

filme artistice qi./sau documentare, cu respectarea prevederilor art.27;

(6) Publicitatea audiovizualI pentru jocurile de noroc poate fi difuzatI in
conformitate cu art.15 alin.(I0), lit.c), art.64 alin.(3), lit.d) din Codul serviciilor
media audiovintale al Republicii Moldova nr I 7 4 / 20 lB.
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Articolul 49. Publicitatea pentru serviciile financiare, serviciile de asigurare,
serviciile de investi(ii gi pentru valorile mobiliare

(1) Se interzice difuzarea publicitefi pentru serviciile financiare (inclusiv
cele bancare), pentru serviciile de asigurare, pentru serviciile de investilii legate de

utilizarea mijloacelor binegti ale persoanelor fiztce gi juridice, precum gi pentru
valorile mobiliare, al c6rei conlinut:

a) are ca obiect m6rimile presupuse ale venitului din valorile mobiliare (cu

exceplia valorilor mobiliare cu venit fixat) gi pronosticul cregterii cursului lor;
b) garunteazd m6rimea dividendelor pentru actiunile nominative ordinare;
c) gararfteazd in mod public sau in alt mod aduce la cunogtinta investitorilor

informaJia privind asigurarea valorii mobiliare respective in raport cu alte valori
mobiliare;

d) prezintd garan{ii, promisiuni sau presupuneri cu privire la viitoarea
eficienji (rentabilitate) a activitdtii, inclusiv comunicarea cregterii cursului valorii
mobiliare.

(2) Publicitatea pentru serviciile financiare, serviciile de asigurare, serviciile
de investilii gi pentru valorile mobiliare se permite numai in cazul in care

fumizorul de publicitate dispune de licen{i de stat pentru genul respectiv de

activitate in care sint indicate autoritatea care a eliberat licenfa, numirul gi data
eliberdrii acesteia.

(3) Se interzice publicitatea pentru valorile mobiliare:
a) pini in momentul inregistririi ofertelor de valori mobiliare;
b) in perioada suspendirii emisiunii valorilor mobiliare.

Capitolul VItr
AUTOREGLEMENTAREA IN DOMENIUL PUBLICITATII

Articolul 50. Autoreglementarea in domeniul publicitdlii

(l) Producitorii de publicitate, distribuitorii de publicitate, difuzorii de
publicitate qi alte organiza{ii din domeniul publicitS{ii au dreptul sI se asocieze in
vederea reprezentdrii gi apdrdrii intereselor lor, in vederea elaboririi, adoptdrii $i
monitorizdrii privind respectarea codurilor de conduitd in domeniul publiciti{ii.

(2) Organizaliile din domeniul publicitnlii au dreptul:
a) sd colaboreze cu autoritdlile publice in vederea promovdrii politicilor in

domeniul publicitelii gi pentru implementarea reglementdrilor legislaliei cu privire
la publicitate;
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b) sd elaboreze qi s6 adopte codul/coduri de conduitd qi sd desemneze un
responsabil/responsabilii de acesta/acestea;

c) sE exercite alte drepturi in conformitate cu legisla{ia.

(3) in cazul organizaliilor din domeniul publiciti(ii care au semnat codul de

conduitS, responsabilul de codul de conduit6 are dreptul:
a) sd exercite controlul privind respectarea prevederilor codului de conduiti

de cdtre organizatie;
b) sd examineze plingerile parvenite asupra activitSlii respective;

c) sd aplice sancliuni in conformitate cu prevederile codului de conduiti qi

ale altor acte ce reglementeazd activitatea organiza[iei.

(4) Organele abilitate sE constate contravenliile in domeniul publicitdlii 9i sd

aplice sancliuni au dreptul sd solicite organizaJiilor profesionale cu rol de

autoreglementare formularea qi prezentarea avizelor cu privire la contravenfiile in
carzd.

Capitolul IX
CONTROLUL DE STAT, MONITORIZAREA

$I SANCTIUNILE iN DOMENIUL PUBLICITATII

Articolul 51. Controlul respectdrii legislafiei cu privire la publicitate

(l) Controlul respectirii legislaliei cu privire la publicitate se realizeaz[ de
cdtre:

a) Consiliul Concurenlei - in limita atribu{iilor sale prevdzute de I egea
concurenlei w. 18312012;

b) Consiliul Audiovizualului - in limita atribu(iilor sale prevlzute de Codul
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova w.174/2018 pe domeniul
publicitdfii gi al altor forme de comunic6ri comerciale audiovizuale, difuzate de
serviciile media audiovizuale liniare qi serviciile media audiovizuale neliniare;

c) alte autoritili $i institulii publice previzute de Legea nr. 131/2012 privind
controlul de stat asupra activitdlii de intreprinzitor.

(2) Consiliul Concurenfei ya prezenla, intr-un capitol separat al raportului
anual de activitate, urmStoarele informa{ii privind controlul respect[rii legislafiei
cu privire la publicitate:

a) o caracteristicl generali apielei de publicitate;
b) date relevante referitoare la piafa de publicitate, inclusiv volumul acesteia;
c) acliunile necesare intreprinse ori care urmeazd a fi intreprinse in vederea

respect[rii legisla]iei cu privire la publicitate;
d) impactul acliunilor intreprinse ori care urmeazd a fi inheprinse asupra

situaliei din domeniul publicit5lii;
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e) alte informalii relevante pentru controlul respectdrii legislaliei cu privire
la publicitate.

Articolul 52. Monitorizarea respectirii legislatiei privind
publicitatea exterioari

(l) in publicitatea exterioarI, monitorizarea respectdrii legisla{iei
efecfixazd in conformitate cu legislalia in vigoare.

(3) Producdtorul de publicitate este responsabil:
a) de prezentarea spre distribuire/difuzare a publicitdlii subliminale;
b) de incdlcarea drepturilor de autor qi a drepturilor conexe;

se

(2) Anual, pini in data de 3l martie, informalia privind numdrul de
dispozitive publicitare fixe qi suprafafa totali de afigaj pe care le deline orice
persoane in fiecare unitate administrativ-teritorialS este prezentate Consiliului
Concurenlei de cdtre organele teritoriale de arhitecturi Ei autoritifle prevdzute la
art.32 alin. (l).

(3) Autoritd{ile emitente ale autorizafiilor sint in drept si monitorizeze
respectarea legislaliei cu privire la publicitate pe segmentul publicitnlii exterioare,
in conformitate cu propriile atribulii.

(4) Monitorizarea respect6rii cerinfelor legislaliei privind amplasarea qi

exploatarea dispozitivelor publicitare fixe este exercitatd de organul teritorial de
arhitecturd. Actul de control al organului teritorial de arhitectur5, in care sint
reflectate incilcdrile legislaliei qi cerin{ele de intrare in legalitate, este prezentat
titularului autorizaliei.

(5) In cazul in care titularul autorizaliei nu inldturd inc6lcirile prevdzute la
alin. (4) in termen de 5 zile lucrdtoare, autoritatea emitentd a autorizaliei aplicl
sancfiunile prevdzute de legislalie sau informeazd organele de drept competente in
vederea aplicdrii sancliunilor.

Articolul 53. Rdspunderea pentru incdlcarea legislaliei
cu privire la publicitate

(1) Pentru incilcarea Iegislafiei cu privire la publicitate, persoanele fizice gi
juridice poa(6 rdspundere in conformitate cu legislalia.

(2) Fumizorul de publicitate este responsabil de prezentarea informa{iilor
false pentru producerea publicit[1ii. Sarcina probei privind autenticitatea
publicitifi revine fumizorului de publicitate.



c) de incilcarea dreptului la propria imagine;
d) in alte cazuri prevdzute expres de legislafia in domeniul publicitefi.

(4) in cazul imposibilitilii de a identifica producdtorul de publicitate,
responsabilitatea pentru faptele prevdzute la alin. (3) revine fumizorului de
publicitate qi/sau distribuitorului de publicitate.

(5) Distribuitorul de publicitate este responsabil:
a) de prezentarea spre difuzare a publicitd[ii subliminale;
b) de conlinutul publicititii pe care o prezintd spre difrrzare, in urma difuzerii

cdreia ar putea fi ori sint incilcate prevederile legislafiei cu privire la publicitate;
c) in alte cazuri previzute expres de legisla{ia in domeniul publicit6{ii.

(6) in cazul imposibilitdfii de a identifica distribuitorul de publicitate,
responsabilitatea pentru faptele prevdzute la alin. (5) revine difizorului de
publicitate.

(7) Difuzorul de publicitate este responsabil:
a) de difuzarea publicitilii prin care se incalci cerin,tele legisla{iei privind

protecfia copiilor in domeniul publicitilii comerciale;
b)de incdlcarea prevederilor legislafiei privind locul, timpul qi/sau

mij loacele difuzdrii publicitdlii ;

c) de difuzarea publicitdlii politice cu incilcarea prevederilor art.9 alin. (21
(a);

d) de difuzarea publiciti{ii politice in lipsa unui contract qi/sau de incilcarea
legislafiei privind plata serviciilor de difuzare a publicitSlii politice;

e) de difuzarea mesajelor de interes public cu incilcarea prevederilor art. 13

alin. (2f{6);
f) de difuzarea mesajelor de interes public in lipsa unui contract gilsau de

incllcarea legisla{iei privind plata serviciilor de difuzare a mesajelor de interes
public;

g)in alte cazuri prevlzute expres de legislalia in domeniul publicitS{ii.

(8) Comercianfii gi consumatorii de publicitate ale cdror drepturi au fost
incSlcate ca urmare a difuzrrii publicitd{ii au dreptul sd intenteze ac{iuni in instanla
de judecatd privind recuperarea prejudiciului, inclusiv a venitului ratat, a daunelor
aduse s5ndt6lii, repararea prejudiciului moral gilsau material, precum qi in vederea
dezmintirii publicitdlii ilegale.

(9) Comercianfii qi consumatorii de publicitate au dreptul s6 intenteze
actiuni in instan{a de judecatd in conformitate cu alin. (8) in termen de 3 luni din
ziua ultimei difuziri a publicitnfii. Acesta este un termen de prescriplie.
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(10) Ac{iunea poate fi repusi in termen pentru motive temeinice qi peste

termenul specificat la alin. (9), dar nu mai tirziu de 6 luni din ziua ultimei difuzeri
a publicit6{ii. Termenul de 6 luni este un termen de decddere.

Capitolul X
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Articolul 54.

(1) Prezenta lege intr6 in vigoare dup6 expirarea termenului de 9 luni de la
data publicdrii acesteia in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) La data intr5rii in vigoare a prezentei legi se abrog[ Legea nr. 1227197

cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, w. 6748,
art. 555), cu modificdrile ulterioare.

(3) in termen de 3 lirni de la data intririi in vigoare a prezentei legi,
Guvemul va aproba reglement[ri privind structura, modul de constituire,
organrzare qi funclionare a Consiliului privind mesajele de interes public.

(4) in termen de 6 luni de la data intrdrii in vigoare a prezentei legi,
autoritdfile prev6zute la art. 51 alin. (l):

a) vor prezenta Guvernului propuneri privind aducerea in concordanld a
legislatiei cu prezenta lege;

b) vor aduce in concordan{i cu prezenta lege propriile acte normative.

(5) in termen de 9 luni de la data intr6rii in vigoare a prezentei legi,
Guvemul:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea in concordanli a
legisla{iei cu prezenta lege;

b) va aduce in concordanJi cu prezenta lege propriile acte normative.

(6) in termen de 6 luni de la data intrdrii in vigoare a prezentei legi,
autorit[lile adminishafiei publice locale vor adopta Regulamentul cu privire la
publicitatea exterioarl. Autoriti(ile administraliei publice locale care au adoptat
regulamentul men{ionat pini la intrarea in vigoare a prezentei legi, in termen de 6

luni il vor aduce in concordanld cu prevederile prezentei legi.

PRE$EDINTELE PARLAMENTULUI
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