CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Art. I. - Legea nr. 504 (r1) din 11/07/2002 Legea
audiovizualului a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 534 din 22/07/2002 se completează şi va avea
următorul cuprins:
1. După articolul 42 se introduce un nou capitol,
capitolul III4, cuprinzând articolul 421, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL III4
Protecţia persoanelor cu handicap de auz
Art. 421. - (1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de
acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile
tehnologice.
(2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile
media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile
de programe de televiziune cu acoperire naţională:
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a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare
sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute
din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice
şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;
b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual si prin titrare
sincron programele de importanţă majoră în întregime ori
rezumatele acestora;
c) vor avertiza verbal «Atenţie! Emisiune dedicată şi
persoanelor cu deficiente de auz», însoţită de o menţiune ce va fi şi
afişată static şi lizibil;
d) programele prevăzute la litera b) se difuzează însoţite de
un semn de avertizare conform anexei la prezenta lege.
(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile
media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile
de programe de televiziune cu acoperire locală:
a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin
titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de
minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme
politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;
b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual si/sau prin
titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori
rezumatele acestora;
c) vor avertiza verbal «Atenţie! Emisiune dedicată şi
persoanelor cu deficiente de auz», însoţită de o menţiune ce va fi şi
afişată static şi lizibil;
d) programele prevăzute la litera b) se difuzează însoţite de
un semn de avertizare conform anexei la prezenta lege.
2. La articolul 90 alineatul (1), litera g) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„g) programarea şi furnizarea de programe, cu încălcarea
prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (l)-(7), art. 31 alin. (7),
art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41,
art. 421 şi ale art. 85 alin. (3)-(9);”
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Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în 90 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. - 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 va republica, dându-se
textelor o nouă numerotare.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)
teza a III-a din Constituţia României, republicată.
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