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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de 
lege pentru introducerea disciplinei „Educaţie şi cultură media” în învăţământul 
preuniversitar, transmis cu adresa nr. PL x 326 din 1 iulie 2019 şi înregistrat cu nr. 4c- 
12/222 din 3 iulie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 26 iunie 2019, în condiţiile art. 75 alineatul (2) teza a III – a din Constituţia 
României, republicată.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 17 septembrie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei 
„Educaţie şi cultură media” în învăţământul preuniversitar,  punctul de vedere negativ al 
Guvernului, precum şi Avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ, transmis cu nr. 84 din 13 februarie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea disciplinei 
„Educaţie şi cultură media”, ca disciplină obligatorie în programa de învăţământ 
preuniversitar, în scopul dezvoltării unor abilităţi media şi a unei capacităţi de a 
judeca critic, în mod independent, informaţiile primite. Totodată, se susţine faptul că 
„dezvoltarea fenomenului „fake news” generează o criză pentru societatea 
contemporană şi ameninţă inclusiv buna funcţionare a democraţiilor liberale, cu 
riscuri asupra securităţii şi siguranţei naţionale”. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, ini ţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 
prezenţi, avizarea negativă a Proiectului de lege pentru introducerea disciplinei „Educaţie 
şi cultură media” în învăţământul preuniversitar. 

 
 

     

PREŞEDINTE, 
 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU 
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