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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

R A P O R T   

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002 

 
 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002 a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă, cu adresa nr. Pl-x 232 din 13.05. 2009. 

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. Până la întocmirea prezentului raport asupra propunerii de 

legislative, Comisia a primit avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, precum şi Punctul de vedere al Guvernului, nr.4343/DRP, emis în data de 

09.06.2009, ce nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. În redactarea 

raportului Comisia a ţinut cont de avizul favorabil, nr.440/16.05.2009, emis de 

Consiliul Legislativ. 

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, propunerea 

de legislativă,  face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este 

prima Cameră sesizată. 

În data 10 iunie 2009, fiind înscrisă  pe ordinea de zi fără raport, la propunerea 

Biroului Permanent, plenul a probat prelungirea termenului constituţional de 

aprobarea tacită – de la 45 la 60 de zile şi, respectiv, retrimiterea la Comisie în 

vederea dezbaterii şi întocmirii raportului. La lucrările Comisiei din datele de 16 şi 17 

iunie 2009. a fost dezbătută  această iniţiativă legislativă. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, au participat la lucrările Comisiei, domnul Răzvan 

BOBEANU secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului şi domnul Ioan 
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ONISEI, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Dezbaterile s-au 

desfăşurat în prezenţa autoruuil iniţiativei legislative, domnul deputat Mircia 

GIURGIU.. 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării unei situaţii 

de discriminare, generată de radiodifuzori, prin care numai o parte dintre cetăţeni au 

posibilitatea urmăririi meciurilor din Liga I Naţională de Fotbal. Acest fapt a 

determinat nemulţumirea unui mare număr de contribuabili, plătitori ai taxei Radio – 

TV, al căror acces la aceste transmisiuni sportive este îngrădit. Membrii Comisiei au 

analizat pe fond textul iniţiativei legislative şi au identificat soluţii de reformulare, 

astfel încât această problemă să poată fi rezolvată. 

La lucrările Comisiei din data de 17 iunie a.c. au fost prezenţi  16 deputaţi, din 

totalul de 19  membri ai Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votului.  

 Sub raport de conţinutul său proiectul de lege este de competenţa decizională a  

Senatului. 

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

masă propune adoptarea Propunerii legislative privind  modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului, nr. 504/2002, cu amendamentele anexate.  

 

 

VICEPREŞEDINTE,                 SECRETAR,  

        Amet ALEDIN                      Florin-Costin PÂSLARU 
 
 
 
 
  Şef  birou 

Cristina Dan 
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I. Amendamente admise 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr. 504/2002, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

             
                  Text iniţiativei legislative 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 

1. Titlul legii: Lege privind modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„Lege privind completarea art. 84 din 
Legea audiovizualului nr.504/2002” 

Tehnică legislativă 

2. Articol unic. – Legea audiovizualului nr. 
504/2002 se aprobă pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum  urmează: 
 
 

Articol unic. – Articolul 84 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002 publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3. Articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„ (2) – Lista evenimentelor considerate de 
importanţă majoră, în care se vor regăsi şi 

Se elimină. 
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partidele de fotbal ale echipelor din Liga I 
Naţională de Fotbal, se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Consiliului, şi va fi 
comunicată Comisiei Europene, modificările 
ulterioare urmează aceiaşi procedură.” 

 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 
 

4 La articolul 21, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
„(21) Partidele fotbal ale echipelor din Liga I 
Naţională de Fotbal vor fi retransmise de 
posturi de televiziune care au acoperire 
naţională, fără ca abonaţii să achiziţioneze 
echipament suplimentar pentru a le putea 
viziona.” 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 
 

 

5 Text OUG 181/2008  
Art. 84. - 
(2) Accesul prevăzut la alin. (1) lit. b) 
garantează libera alegere pentru radiodifuzori a 
unor scurte extrase din semnalul 
radiodifuzorului care efectuează transmisia, cu 
identificarea cel puţin a sursei, cu excepţia 
cazului în care acest lucru este imposibil din 
motive practice. 
(3) Ca alternativă, Consiliul poate stabili un 
sistem echivalent care să asigure accesul în 
condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii 
prin alte mijloace. 

1. La articolul 84, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4) 
cu următorul cuprins: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 „(4) În cazul în care un radiodifuzor 
care a câştigat - în urma unei licitaţii - 

Modificarea aduce o 
completare necesară din 
motive de ordin tehnic, 
pentru asigurarea cadrului 
normativ de natură a 
elimina situaţiile cu 
caracter discriminatoriu în 
ceea ce priveşte 
posibilitatea vizionării 
meciurilor de fotbal din 
Liga I Naţională de 
Fotbal. 
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dreptul de exclusivitate asupra 
transmisiei meciurilor din Liga I 
Naţională de Fotbal cedează, sub orice 
formă, unui alt radiodifuzor drepturile 
de exclusivitate, astfel dobândite, 
respectivul radiodifuzor va prelua şi 
obligaţiile cu privire la acoperirea 
naţională, cuprinse în caietul de sarcini 
al licitaţiei, ce se vor transmite către 
toţi cei care vor dobândi aceste 
drepturi, indiferent sub ce formă.” 
(Amendament propus de dl. deputat 
Mircea Irimescu şi dl. deputat Márton 
Árpád Francisc ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei prezenţi în sală în momentul votării. 
 

 Vicepreşedinte                                                                           Secretar, 
    AMET Aledin                                                                                    Florin-Costin PÂSLARU 
 
    Şef birou, 

                Cristina Dan                                                                                                                          


		0726 19 39 88
	2009-09-23T16:07:08+0300
	Bucuresti
	Marina A. Preda




