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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra Propunerii legislative privind conferirea titlului de 

„Jurnalist de onoare“

Propunerea legislativă privind conferirea titlului de „Jurnalist de onoare“

(P.L.-X 532/2004) a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă, cu adresa nr. P.L.-X 532/15.09.2004, Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă fiind sesizată în fond. Propunerea legislativă a fost

trimisă, spre avizare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de

disciplină şi imunităţi. Până la data încheierii raportului, Comisia a primit numai

avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care susţine respingerea Propunerii. În

redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ şi de

Punctul de vedere al Guvernului. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 septembrie

2004.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 28

septembrie 2004. 

Propunerea legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

la dezbaterea Propunerii legislative au fost invitaţi iniţiatorul, d-nul deputat Metin

Cerchez şi reprezentanţi ai Convenţiei Organizaţiilor de Media. D-nul deputat Metin

Cerchez nu a putut să ia parte la şedinţa Comisiei, iar Convenţia Organizaţiilor de

Media a anunţat că nu sprijină Propunerea legislativă. 

cultura



La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 20 membri ai

Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (11 voturi pentru).

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

masă propune respingerea Propunerii legislative privind conferirea titlului de

„Jurnalist de onoare“

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a luat această

decizie, având în vedere faptul că textul Propunerii nu este corelat cu legislaţia

actuală, nici în ceea ce priveşte acordarea distincţiilor, nici relativ la sistemul de pensii

şi asigurări sociale. Totodată, Propunerea vine în contradicţie cu prevederile Codului

Fiscal. 
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