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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative pentru  

completarea Legii Audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului 

nr.504 din 11 iulie 2002 a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.l-x  142 din 5 iunie 2013, 

şi înregistrată la Comisie cu nr.30/126  din 5 iunie 2013. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind 

transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Potrivit prevederilor art. 31 alin. (5)  din Constituţia României, 

republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice, ca şi legea asupra căreia se intervine. 

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, 

cu observaţii şi propuneri, nr. 460 din 29.05.2013, emis de Consiliul 

Legislativ. 

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată  

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data 

de 11 iunie 2013.  

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările 

Comisiei, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii.  
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 20 

de membri ai Comisiei. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, având ca scop protejarea minorilor, în sensul impunerii 

obligaţiei ca difuzarea emisiunilor care evidenţiază aspecte imorale, 

indecente, obscene din viaţa unei persoane, scene cu lovituri şi injurii, 

imagini cu tentă erotică, vulgare etc să se realizeze în intervalul orar 

24,00 – 6,00.  Totodată, se preconizează ca difuzarea emisiunilor în afara 

acestui interval să constituie contravenţie. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votării. 

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

informare în masă propune respingerea Propunerii legislative pentru 

completarea Legii Audiovizualului nr.504 din 11 iulie 2002. 

 Motivarea respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 

- soluţia legislativă propusă prin intermediul iniţiativei legislative 

dublează reglementările referitoare la protecţia minorilor, 

existente deja în Capitolul III2 din actul normativ de bază. 

Potrivit art. 39 alin. (1) este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor 

de programe de televiziune şi de radiodifuziune, a unor programe 

care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 

minorilor, în special programele care conţin pornografie sau 

violenţă nejustificată; 

- mai mult decât atât, în cuprinsul art. 39 alin. (2) şi (3), precum şi al 

art. 391 sunt stabilite reguli privind difuzarea în serviciile de 

televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta 

dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Aceste reguli se 
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referă inclusiv la intervalul orar în care pot fi difuzate aceste 

programe; 

- precizăm şi faptul că nerespectarea dispoziţiilor art. 39 constituie 

contravenţie potrivit art. 90 alin. (1) lit. g), iar nerespectarea 

dispoziţiilor art. 391 constituie contravenţie potrivit art. 91 alin. (1).    

 

  
 
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel Sorinel ŞTIRBU  Florin – Costin PÂSLARU 
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