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RAPORT   

privind Cererea de Reexaminare formulată de Preşedintele României  

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 

(PL.- x 659/2010/2012) 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a fost sesizată cu Cererea de Reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002, transmisă cu adresa nr. Pl-x. 659/2010/2012 din data de  1 

februarie 2012, înregistrată la Comisiei cu nr.30/574/02.02. 2012. 

La data de 5 ianuarie 2012, Preşedintele României s-a adresat Parlamentului, în temeiul 

art. 77 alin.(2) din Constituţia României, formulând Cererea de Reexaminare asupra Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. 

Actul normativ transmis spre promulgare îşi  propunea modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 

unor prevederi de natură a crea obligativitatea rezervării unui număr de cel puţin 120 de minute 

pe săptămână, pentru emisiuni sau ştiri cu caracter cultural sau educativ, pentru programele 

radiodifuzorilor care furnizează servicii generaliste de televiziune, şi respectiv, rezervarea a 30 

de minute săptămânal dedicate emisiunilor culturale ori educative, pentru programele difuzate 

de radiodifuzorii care oferă programe de televiziune specializate în ştiri. 

 Solicitarea de Reexaminare propune respingerea Legii de modificare şi 

completare a Legii audiovizualului nr. 504/2002, întrucât modificările propuse sunt considerate 
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o „impunere a unor condiţii şi limite în ceea ce priveşte conţinutul  programelor furnizate 

de radiodifuzori, limitând libertatea presei. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării Legea pentru modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului face parte din categoria legilor organice.  

Dezbaterea Cererii de Reexaminare s-a făcut potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,  la lucrările Comisiei 

din zilele de 14 şi 21 februarie a.c. În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, la şedinţele Comisiei 

a participat în calitate de invitat, domnul Vasile Timiş, secretar de stat  în Ministerul Culturii şi 

Patrimoniul Naţional. În timpul dezbaterii parlamentarii au făcut observaţii asupra calităţii 

discutabile a programelor de televiziune, asupra vulgarităţii şi prostului gust care guvernează 

emisiunile, urmărindu-se exclusiv asigurarea unui rating ridicat. În luările de cuvânt 

parlamentarii au subliniat faptul că obligativitatea difuzării unor minute de cultură sau ştiri 

culturale, ori educative nu poate fi considerată ca reprezentând un amestec în programul 

editorial, şi nici o încălcarea a independentei radiodifuzorilor. Accesul la cultură este un drept 

constituţional, iar acesta poate fi realizat şi cu ajutorul mijloacele de informare în masă, al 

căror impact asupra societăţii poate fi creativ prin cultură şi educaţie, ori destructiv prin 

vulgaritate şi promovarea de false valori.  

La lucrările Comisiei din data 21 februarie au fost prezenţi 16 de deputaţi, din totalul de 

19 membri ai Comisiei. 

 În şedinţa din 21 februarie 2012, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în momentul votului (niciun vot pentru aprobarea Cererii de 

Reexaminare, 10 voturi împotrivă şi nicio abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea Cererii de Reexaminare formulată de Preşedintele României şi respectiv 

adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. (PL.- x 

659/2010/2012).  
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   PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

 Raluca TURCAN                                                              Brânduşa NOVAC 

 
  Şef birou,                                                                                                                   Consilier, 

 Cristina DAN                                                                                                         Dan KALBER 
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