PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii audiovizualului nr.504/2002
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
audiovizualului nr.504/2002 a fost transmisă Comisiei cu adresa nr. P. l.
- x 237 din 23 mai 2011 şi înregistrată la Comisie cu nr.
30/93/23.05.2011.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost
sesizată spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă, spre
avizare fiind transmisă Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor. Până la data întocmirii raportului nu s-a primit
la Comisie acest aviz şi nici Punctul de vedere al Guvernului.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin.(1) din Constituţia
României, republicate, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
La redactarea raportului s-a ţinut cont de avizul negativ, emis de
Consiliul Legislativ cu nr. 546/13.05.2011.
Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată,
propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
Iniţiativa legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de
31 mai 2011.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea
obligaţiei traducerii prin procedeul dublajului în limba română, a operelor
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cinematografice străine, precum şi stabilirea nerespectării acestei obligaţii
drept contravenţie şi sancţionarea acesteia în mod corespunzător.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20
de membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea
voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului.
În conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată, Camera decizională este Senatul.
În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă propune plenului respingerea Propunerii legislative
pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

audiovizualului

nr.504/2002. Respingerea iniţiativei se întemeiază pe următoarele
considerente:
Deşi în prezent există unele ţări care practică sistemul dublării
filmelor, propunerea legislativă trebuie analizată într-un context mai larg
al tendinţelor exprimate de instituţiile Uniunii Europene în materia
promovării multilingvismului. Rezoluţia Parlamentului European

din

data de 24 martie 2009, referitoare la multilingvism subliniază:
„Parlamentul recomandă utilizarea de subtitrării în programele de
televiziune pentru a facilita învăţarea şi exersarea limbilor oficiale ale
Uniunii Europene şi pentru o mai bună înţelegere a contextului cultural
al producţiilor audio-vizuale.”
Dublarea filmelor trebuie tratată nuanţat. În ceea ce priveşte
producţiile cinematografice pentru copii, difuzate prin canale specializate,
de posturile de televiziune, în prezent, acestea sunt dublate integral în
limba română.
Folosirea obligatorie a procedeului dublării filmelor străine ar
implica din punct de vedere tehnic costuri substanţiale care, în condiţiile
actuale, nu ar fi de dorit.
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Nu în ultimul rând, încurajarea exersării cititului ar motiva pe mulţi
tineri să îşi perfecţioneze această abilitate, mai ales în contextul în care
abandonul şcolar este în continuă creştere, iar acest tip de divertisment ar
putea oferi o deschidere culturală. În ceea ce priveşte opiniile exprimate
de personalităţi din lumea teatrului şi filmului, actori români consacraţi,
aceştia au susţinut unanim procedeul subtitrării care nu alterează jocul
actoricesc.
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