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R A P O R T  

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare a fost 

transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa 

nr.  Plx  187 din 7 mai 2018 şi înregistrată  la Comisie cu nr. 4c-10/111/9.05.2018. 

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

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi. Până la data redactării raportului nu s-au primit avize din 

partea celor două Comisii. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor organice, fiind incidente dispoziţiile art. 31 alin. (5) din 

Constituţia României, republicată. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 23 

mai a.c. 



La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15  membri. 

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

republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, domnul Ion - 

Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii 

Naţionale. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul introducerii unor prevederi referitoare la comunicările 

audiovizuale cu caracter educativ privind importanţa şi promovarea, în spaţiul 

public, a cititului. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de 

Consiliul Legislativ cu nr.394/02.05.2018, precum şi Avizul favorabil al 

Consiliului Economic şi Social nr.1664/17.04.2018.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi.  

 În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative 

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

modificările şi completările ulterioare, cu amendamentele admise înscrise în 

anexa la prezentul raport. 

  

 
   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

           Gigel – Sorinel ŞTIRBU                 Beatrice TUDOR 



ANEXĂ 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare cu următoarele 
amendamente: 

Amendamente admise  

Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivaţie 

 0 1 2 3 
1. Titlul Legii: LEGE pentru 

modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

  

2. Art.1  „Articol unic. - 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 
şi se completează, după cum 
urmează:” 

. - Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează, după cum 
urmează:” 

(Amendament propus de Comisie) 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

3. 1. La articolul 1, după punctul 15, 
se introduce un nou punct, pct. 16, 
cu următorul cuprins: 
 
„16. Comunicare audiovizuală cu 
caracter educativ privind 
importanţa şi promovarea 

1. La articolul 1, după punctul 
15 se introduce un nou punct, pct. 
151, cu următorul cuprins: 

cititului 

 
„151. Comunicare audiovizuală cu 
caracter educativ privind importanţa 
şi promovarea, în spaţiul public,  a 

Amendament de redactare. 



în spaţiu public cititului – mesaje sonore sau în 
imagini, cu sau fără sunet, care sunt 
destinate să informeze şi să educe 
populaţia, cu privire la importanţa 
lecturii. Acestea vor fi difuzate cu 
titlu gratuit şi vor fi marcate ca 
atare.” 

 – mesaje sonore 
sau în imagini, cu sau fără sunet, 
care sunt destinate să informeze şi 
să educe populaţia. Acestea vor fi 
difuzate cu titlu gratuit şi vor fi 
marcate ca atare.”  

(Amendament propus de Comisie) 
4. 2. La articolul 17, litera d), se 

introduce un nou punct, pct. 10, cu 
următorul cuprins: 
10. comunicare audiovizuală cu 
caracter educativ privind 
importanţa şi promovarea cititului 

 
în spaţiu public 

2. La articolul 17 alineatul (1) 
litera d), după punctul 10 se 
introduce un nou punct, pct. 101, 
cu următorul cuprins: 
„101. comunicări vizuale cu caracter 
educativ privind importanţa şi 
promovarea, în spaţiul public, a 
cititului.”  
 (Amendament propus de 
Comisie) 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

5. 3. După articolul 29 se introduce 
un nou articol, articolul 30, cu 
următorul cuprins: 
30. Comunicările audiovizuale cu 
caracter educativ privind 
importanţa şi promovarea cititului 
în spaţiul public

a. Să informeze şi să educe 
populaţia în legătură cu importanţa 
lecturii  

 trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 

b. Să informeze şi să educe 

3. După articolul 291 se introduce 
un nou articol, art. 292 cu 
următorul cuprins: 
„Art. 292 – (1) Comunicările 
audiovizuale cu caracter educativ 
privind importanţa şi promovarea, în 
spaţiul public, a cititului trebuie să 
respecte următoarele condiţii: 
a) să informeze şi să educe populaţia 
în legătură cu importanţa lecturii; 
b) să informeze şi să educe populaţia 
în direcţia promovării lecturii; 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 



populaţia în direcţia promovării 
cititului 
c. Să fie difuzate cu titlu gratuit 
d. Să nu conţină referiri de natură 
comercială sau să promoveze o 
instituţie sau o persoană 
e. Conţinutul şi elaborarea 
mesajelor să fie realizate de către 
Ministerul Culturii în colaborare cu

f. În cazul serviciilor de programe 
de televiziune, comunicările 
audiovizuale cu caracter educativ 
privind importanţa şi promovarea 

 
Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 

cititului în spaţiul public se 
realizează sub forma unor campanii 
realizate de 4 ori pe an

g. În cazul serviciilor de 
radiodifuziune 

, fiecare cu 
durata de o lună, de cel puţin 3 ori 
pe zi, în intervalul orar 18.00 – 
22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri. Pentru fiecare 
campanie, forma de prezentare a 
mesajului trebuie să fie distinctă. 

sonoră, 
comunicările audiovizuale cu 
caracter educativ privind 
importanţa şi promovarea cititului

c) să fie difuzate cu titlu gratuit; 

 
în spaţiul public se realizează sub 

d) să nu conţină referiri de natură 
comercială sau care să promoveze  
instituţii sau  persoane. 
(2) Conţinutul şi elaborarea 
mesajelor se realizează de către 
radiodifuzor, cu avizul Consiliului 
Naţional al Audiovizualului. 
 
(3) În cazul serviciilor de programe 
de televiziune, comunicările 
audiovizuale cu caracter educativ 
privind importanţa şi promovarea, în 
spaţiul public, a cititului se 
realizează sub forma unor campanii 
difuzate trimestrial, fiecare cu 
durata de o lună, de cel puţin 3 ori 
pe zi, în intervalul orar 18.00 – 
22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri. Pentru fiecare 
campanie, forma de prezentare a 
mesajului trebuie să fie distinctă. 
(4) În cazul serviciilor de 
radiodifuziune, comunicările 
audiovizuale cu caracter educativ 
privind importanţa şi promovarea,  
în spaţiul public, a cititului se 
realizează sub forma unor campanii 
difuzate trimestrial, fiecare cu 
durata de o lună, de cel puţin 3 ori 



forma unor campanii realizate de 4 
ori pe an

pe zi, în intervalul orar 06.00 – 
14.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri. Pentru fiecare 
campanie, forma de prezentare a 
mesajului trebuie să fie distinctă. 

, fiecare cu durata de o 
lună, de cel puţin 3 ori pe zi, în 
intervalul orar 06.00 – 14.00, din 
care o dată în principala emisiune 
de ştiri. Pentru fiecare campanie, 
forma de prezentare a mesajului 
trebuie să fie distinctă. 

6. 4. Modificarea şi completarea 
literei h), art. 90, după cum 
urmează: 
h) nerespectarea prevederilor art. 3, 
art. 17 alin. (4), art. 30, art. 49, art. 
54 alin. (2) şi ale art. 58 alin. (1). 

4. La articolul 90 alineatul (1), 
litera h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„h) nerespectarea prevederilor art. 3, 
art. 17 alin. (4), art. 292, art. 49, art. 
54 alin. (2) şi ale art. 58 alin. (1).” 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
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