
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 
(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi 
educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Având în vedere Art. 31 alin. (4) din Constituţia României care 

prevede că „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt 
obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.”, 

Ţinând cont de importanţa educaţiei ştiinţifice şi tehnologice a 
cetăţenilor şi a noilor generaţii pentru dezvoltarea economică a unei ţări 
şi pentru formarea intelectuală a fiecărui individ, 

Asumând necesitatea de a susţine prin măsuri proactive 
acordarea unui statut proeminent pentru ştiinţă în societate şi de a 
promova corecta informare ştiinţifică şi tehnologică a cetăţenilor, 

Constatând insuficienta promovare în media şi în societatea 
noastră a informaţiei ştiinţifice veritabile şi dorind să încurajeze o mai 
largă diseminare a cunoaşterii ştiinţifice, 

Observând prezenţa unor programe consistente dedicate 
informaţiei ştiinţifice şi tehnologice la numeroase posturi de ştiri din 
străinătate, dar o modestă prezenţă a acestora la posturile de ştiri 
autohtone, 
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Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
Art. 1. Art. 3, alin. (1) se completează după cum urmează: 
(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se 

realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea 
culturală, lingvistică şi religioasă, informarea şi educarea publicului, 
inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic, şi divertismentul, cu 
respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. 

 
Art. 2. Art. 10, alin (3) se completează cu litera m), după cum 

urmează:  
m) transmiterea cu acurateţe a informaţiilor privind ştiinţa şi 

tehnologia. Furnizorii de servicii media audiovizuale cu acoperire 
naţională vor include zilnic, în principala emisiune de ştiri, informaţii 
ştiinţifice şi tehnologice pe durata a cel puţin un minut, cu excepţia 
zilelor în care evenimente de larg interes public ori transmisiunile în 
direct împiedică difuzarea respectivului jurnal de ştiri. Sunt exceptaţi de 
la această prevedere furnizorii de servicii media audiovizuale care nu 
oferă în programele lor jurnale de ştiri. 

 
Art. 3. Art. 17, alin. (1) lit. d), pct. 12 se completează după cum 

urmează: 
12. responsabilităţile culturale şi ştiinţifice ale furnizorilor de 

servicii media audiovizuale; 
 
Art. 4. Art. 29, alin. (1) se completează cu lit. j), după cum 

urmează:  
j) să nu contravină standardelor ştiinţifice general acceptate de 

către comunitatea ştiinţifică internaţională. 
 
Art. 5. Art. 90, alin. (1), lit. g) se completează după cum 

urmează:  
g) programarea şi furnizarea de programe, cu încălcarea 

prevederilor art 10, alin (1), lit. m), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1) - (7), 
art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, 
art. 41 şi ale art. 85 alin. (3) - (9); 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 
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