
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru  

modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002 

 

Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului (P.L.-X 46/2006) a fost transmis  

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.L-X 46 

din 13 februarie 2006. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu acest proiect de Lege, în procedură de urgenţă,  spre avizare fiind transmis  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. Au fost primite avize favorabile, în forma prezentată, din 

partea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. şi a Comisiei pentru tehnologia 

informaţie şi comunicaţiilor. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul 

favorabil, nr. 210/08.02.2006 emis de Consiliul Legislativ. 

Potrivit prevederilor art. 73  din Constituţia Românie, republicată, proiectul de 

Lege face parte din categoria legilor organice, ca şi legea asupra căreia se intervine. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 28 februarie 

2006.  

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei,  d-nul Ioan 

Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 21 de 

membri ai Comisiei. 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2006, are ca scop crearea cadrului juridic necesar 

pentru garantarea libertăţii de retransmisie, pe teritoriul României,  a serviciilor de 

programe, de către difuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii 

MihaiM



Europene, fără  autorizare prealabilă, satisfacerea principiilor stabilite prin Directiva 

Televiziunea fără Frontiere, amendată ulterior prin Directiva Parlamentului European 

şi a Consiliului 97/36 /CE. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării. 

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

prima Cameră sesizată  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă propune adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 3 /2006 pentru modificarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002 , cu amendamente. 

  
 
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

      Raluca TURCAN                   Dumitru AVRAM 

 

        Expert,                                                      

    Cristina DAN                                             
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I. Amendamente admise  

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 

3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului, nr. 504/2002, cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 0 1 2 3 
1 Titlul Legii: Lege privind  aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2006 pentru modificarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002 

Nemodificat.  

2  Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru 
modificarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002. 

Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3 din 9 februarie 
2006 pentru modificarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.133 din 13 februarie 2006 cu următoarea 
completare: 
(Amendament propus de Comisie) 

Din motive de tehnică legislativă. 

3. Titlul Ordonanţei de urgenţă: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru 
modificarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002 

Nemodificat. 
 
 
  

 

4.  
 
 
Art. I. - Legea audiovizualului nr. 
504/2002, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 
2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

5. 1. Alineatul (2) al articolului 75 va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat.   
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„(2) Retransmisia pe teritoriul 
României a serviciilor de programe, 
difuzate de către radiodifuzori aflaţi 
sub jurisdicţia statelor ale Uniunii 
Europene, este liberă şi nu necesită 
nici o autorizare prealabilă.” 

6. Text Lege 504/2002 cu modificarea 
adusă prin Legea 402/2003: 
 
 
Art. 95.- (1) În cazul în care  săvârşirea 
uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 
alin. (1) şi la art. 91 alin. (1) aduce 
prejudicii grave interesului public, 
Consiliul poate decide aplicarea uneia 
dintre următoarele sancţiuni:…. 

La articolul I, după punctul 1 se introduce 
punctul 11, cu următorul cuprins: 
 „11 La articolul  95, partea introductivă a 
alineatului (1) va avea următorul cuprins: 
 Art.95.- (1) În cazul săvârşirii repetate a 
uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. 
(1) şi art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide 
aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni: 
…..” 
(Amendament propus se Comisie) 

Pentru îmbunătăţirea cadrului juridic 
referitor la aplicarea sancţiunilor în domeniul 
audiovizual. 

5 2. Alineatul (3) al articolului 95 se 
abrogă. 

Nemodificat. 
 

 

6 Art. II. - Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările 
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, 
se va republica în Monitorul Oficial al 
României, după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Nemodificat.  

  
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu unanimitatea voturilor membrilor Comisiei prezenţi în sală în momentul votării. 
   

PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
         

        Raluca TURCAN                                                    Dumitru AVRAM 
 
  Expert,           
           Cristina Dan 


