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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

R A P O R T  

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 504/2002 a 

audiovizualului 

 

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 504/2002 a 

audiovizualului (P.L.-X 263/2005) a fost transmisă Comisiei cu adresa nr. P.L.-X  

263 din 19 iulie 2005. 

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. Comisia a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice 

de disciplină şi imunităţi. În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de avizul 

favorabil emis de Consiliul Legislativ şi de punctul de vedere al Guvernului care este 

negativ. 

 Potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată 

proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice.  

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 7 

septembrie 2005.  

În conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbateri au luat parte: din partea Guvernului, d-nul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor, iar în calitate de invitat din partea 

grupului de iniţiatori, d-na senator Verginia Vedinaş. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 22 de membrii 

ai Comisiei. 

Propunerea legislativă a primit 3 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

Prin votul preşedintelui,  propunerea legislativă a fost respinsă. 

MihaiM



 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera decizională este Senatul. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune 

respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 504/2002 a 

audiovizualului. 

 Motivarea respingerii se întemeiază pe argumentarea prezentată de 

reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul secretar de stat Ioan Onisei – 

susţinută de o parte din membrii Comisiei – potrivit căreia textul propune instituirea 

unei obligativităţi pentru posturile publice şi private de a oferi timpi de antenă 

parlamentarilor şi aleşilor locali, în emisiuni de dezbateri sau informative, în afara 

campaniei electorale, fapt care ar anula independenţa editorială a radiodifuzorilor, 

garantată de Legea  audiovizualului nr. 504/2002 şi de dispoziţiile Directivei nr. 

552/89 privind Televiziunea fără frontiere. În grila de programe a posturilor publice 

de radio şi de televiziune există emisiunea  Tribuna / Antena partidelor parlamentare, 

astfel că instituirea unei obligaţii în plus, de a acorda timpi de antenă, nu se justifică,   

Din monitorizările Consiliului Naţional al Audiovizualului rezultă că posturile de 

radio şi televiziune respectă în bună măsură principiul pluralismului surselor de 

informare şi că nu există nici un partid parlamentar căruia să i se refuze accesul la 

programele audiovizuale centrale sau  din provincie.  

 
 
 
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
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     Consilier,                                                    Expert, 
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