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                 Bucureşti, 09.11.2021 

                                                                Nr.4c-3/483/2021 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru cultură,arte, mijloace de infomare în 

masă și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor care sunt sesizate în fond, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia, transmis cu adresa nr. PLx.430/2021 din 11 octombrie 2021, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/483 din 11 octombrie 2021.  

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.6929 din 04.10.2021, avizează favorabil 

proiectul de act normativ, cu observații. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.797 din 01.10.2021, avizează favorabil proiectul de 

lege, cu observații și propuneri. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.504/2002, în scopul transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 1808/2018 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 

2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 

administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media 

audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), având în vedere evoluţia 

realităţilor pieţei. De asemenea, proiectul vizează modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.39/2005, în scopul colectării unei contribuţii lunare de 3% din preţul operelor 
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audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisii de date, inclusiv 

prin internet sau telefonie, precum şi al completării listei contribuţiilor la Fondul cinematografic 

cu o contribuţie de 4% din veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub formă de abonament, 

de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere 

audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 09 noiembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima 

Cameră sesizată. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


