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AVIZ 
Asupra 

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

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare,  cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002, cu adresa nr. Plx 93, înregistrată cu nr. 4c-13/169 din 
data de 15 martie 2022. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră primă cameră sesizată. 
   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.504/2002. Potrivit expunerii de motive, se propune ca, în cadrul difuzării 
în serviciile de televiziune şi radiodifuziune a programelor realizate în perioade 
totalitare, să se asigure informarea populaţiei asupra faptului că acele producţii 
au fost realizate într-o perioadă în care libertatea de exprimare nu era garantată, 
precum şi introducerea unui nou domeniu care poate fi reglementat prin decizii 
ale Consiliului Naţional al Audiovizualului, respectiv protecţia populaţiei 
împotriva politicilor care promovează, direct sau indirect, ideologii totalitare. 
    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în 
şedinţa din 5 aprilie 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive și  avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate  de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                      PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
               Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                Ladanyi Laszlo-Zsolt 
              
Consilier parlamentar, 
Andrada Armencea 
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