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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, 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 modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa Pl-x. 48 din 9 martie 2011, înregistrată cu 
nr. 176 din 10 martie 2011. 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin. 1 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 8, 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din  30 martie 2011. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a constatării degradării continue a 
spaţiului audiovizualului, a calităţii din ce în ce mai slabe a programelor de televiziune, precum şi a 
modului în care acestea înţeleg şi se raporteză la interesul public, modificările legislative urmărind 
redefinirea unor termeni, introducerea în corpul legii sau completarea normelor existente referitoare la 
atribuţiile Consiliului Naţional a Audiovizualului, principiile pe care furnizorii de servicii media trebuie 
să le respecte în virtutea dreptului publicului de a fi informat, publicitatea şi teleshopping-ul, protecţia 
minorilor şi protejarea dreptului la imagine. 
 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 235 din 4 martie 2011. 
 În  urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice.  
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