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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

   Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

RAPORT   

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002  

ca urmare a Cererii de Reexaminare formulată de Preşedintele României  

 (PL.- x 114/2013) 

 

 În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a fost sesizată cu Cererea de Reexaminare asupra 

Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, transmisă cu adresa 

nr. PL-x. 114/2013 din data de 2 septembrie 2013, înregistrată la Comisie cu   nr.4c 

- 10/155/03.09.2013. 

 La data de 17 iulie 2013, Preşedintele României s-a adresat Parlamentului, în 

temeiul art. 77 alin.(2) din Constituţia României, formulând Cererea de 

Reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. 

Actul normativ transmis spre promulgare aprobă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 



 2

nr. 504/2002, prin care s-a reglementat, pe de-o parte, achiziţionarea de spaţiu 

publicitar televizat şi, pe de altă parte, unele aspecte referitoare la licenţele 

audiovizuale. Totodată, prin legea aflată la promulgare, se introduce o nouă 

reglementare cu privire la spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele 

decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive. 

Cererea de Reexaminare propune reanalizarea Legii privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002, critică reglementările din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 25/2013 în cele trei puncte pe care le conţine şi solicită adoptarea 

unei Legi de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, Legea privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002 face parte din categoria legilor organice.  

Dezbaterea Cererii de Reexaminare s-a făcut potrivit prevederilor art. 137 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, la 

lucrările Comisiei din zilele de 10, 18, 24 septembrie 8, 15, 18, 29 octombrie 2013 

şi, respectiv, 25 martie 2014.  În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei din lunile 

septembrie şi octombrie 2013 au participat domnul ministru Dan Nica şi domnul 

secretar de stat Sorin Vicol, din partea Ministerului pentru Societatea 

Informaţională, în calitate de iniţiatori, dar şi numeroşi reprezentanţi ai Uniunii 

Agenţiilor de Publicitate din România. Parlamentarii au audiat toate punctele de 

vedere şi au analizat conţinutul Cererii de Reexaminare transmisă de Preşedintele 

României.  
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Prevalându-se de competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, membrii 

Comisei au analizat conţinutul celor 3 puncte din Cererea de Reexaminare şi au 

hotărât să respingă solicitarea Preşedintelui de adoptare a unei legi de 

respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 25/2013. 

La punctul 1 al solicitării de Reexaminare se reclamă conţinutul  art.291, 

nou introdus în Legea nr. 504/2002, la articolul I pct. 1 al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr. 25/2013, prin care se reglementează modul de achiziţionare a 

spaţiului publicitar televizat. Critica este argumentată prin faptul că unul din 

principiile constituţionale pe care se întemeiază statul este cel al libertăţii 

economice, iar economia României se bazează pe libera iniţiativă şi concurenţă, 

motiv pentru care nu se justifică dispoziţiile acestui articol, de natură să 

îngrădească libertatea radiodifuzorilor de a vinde aşa cum doresc propriul spaţiu 

publicitar, conform intereselor legitime ale acestora. De asemenea, se apreciază 

faptul că aceste prevederi reprezintă o ingerinţă nejustificată în activitatea 

comercială a radiodifuzorilor, precum şi un fapt de natură să afecteze drepturile 

beneficiarilor de publicitate şi libertatea lor de a încheia contracte. 

Prin Cererea de Reexaminare sunt formulate observaţii şi cu privire la 

dispoziţiile cuprinse la art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2013, 

considerate a fi în măsură să instituie posibilitatea unei discriminări în eliberarea 

şi modificarea licenţei, între întreprinderile cu datorii faţă de cele fără datorii, 

precum şi între întreprinderile care primesc ajutor de stat (prin înlesniri) şi cele 

care nu beneficiază de ajutor de stat, deşi se află în aceeaşi situaţie din punct de 

vedere al datoriilor pe care le înregistrează.  

La lucrările Comisiei din data 25 martie 2014 au fost prezenţi 19 deputaţi, 

din totalul de 23 de membri ai Comisiei. 



 4

 În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în momentul votului, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, 

respingerea Cererii de Reexaminare formulată de Preşedintele României cu 

privire la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului       

nr. 25/2013. 
 

 

      PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 

 Gigel Sorinel ŞTIRBU                                     Florin Costin PÂSLARU 
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