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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

R A P O R T   

 

asupra Propunerii legislative „Legea profesiei de jurnalist”  

 

  Propunerea legislativă „Legea profesiei de jurnalist” a fost 

transmisă spre dezbatere Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr.  P. l. - x  264 din 9 mai 2011 şi 

înregistrată la Comisie cu nr. 30/86/12. 05.2011. 

 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 şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data 

întocmirii raportului s-a primit avizul negativ din partea Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi.  

 Membrii Comisei au analizat textul iniţiativei legislative, ţinând 

cont de avizul favorabil, cu observaţii, emis de Consiliul Legislativ cu 

nr. 7/05.01.2011 precum şi de Punctul de vedere al Guvernului, emis cu 

nr.588/11.03.2011, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată,  

propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 mai 

2011, în calitate de primă Cameră sesizată. 
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 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 

24 mai 2011. În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat domnul 

Vasile Timiş, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional.  

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare definirea 

conceptului de jurnalism, calitatea de profesie vocaţională, stabilirea  

rolului jurnalistului în societate, precum şi raporturile acestuia cu 

societatea. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 

de membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votului. Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 

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

informare în masă propune plenului respingerea Propunerii legislative 

„Legea profesiei de jurnalist”,  întrucât aceasta ar introduce 

reglementarea excesivă a domeniului presei, ca element de comunicare în 

masă, îngrădind libertatea de exprimare, drept garantat prin prevederile 

art. 30 din Constituţia României, republicată, precum şi de prevederile 

art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aşa cum se arată şi 

în Punctul de vedere al guvernului. În acelaşi sens, în dreptul comunitar, 

profesia de jurnalist nu face obiectul niciunei reglementări, iar dreptul la 

liberă informare, accesul la sursele de informare, precum şi rolul 

jurnalistului în societate sunt înscrise în Carta Europeană a Libertăţii 

Presei. Pe această temă, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor a organizat o dezbatere publică, 
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la care au participat numeroşi reprezentaţi ai organismelor 

neguvernamentale din domeniu, jurnalişti, reprezentanţi ai 

radiodifuzorilor, precum şi ai Institutului pentru Politici Publice. 

Concluzia unanimă a acestor dezbateri a fost necesitatea păstrării 

sistemului de autoreglementare în domeniu, cu asigurarea transparenţei 

din punctul de vedere al surselor de finanţare, precum şi asupra 

componenţei acţionariatului, atât în presa scrisă cât şi în audiovizual, 

fiind în prezent suficiente reglementări care să creeze cadrul juridic 

necesar pentru a avea o presă liberă, garant al democraţiei. 

 

 

PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 

         Raluca TURCAN                            Florin-Costin PÂSLARU 

 

 

 

 

                 Şef birou,                                                             Consilier parlamentar,                                       

    Cristina Dan                                                                     Dan Kalber               
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