
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 

audiovizualului nr. 504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în 

sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub 

aspect ştiinţific şi tehnologic 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului 

nr. 504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura 

informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi 

tehnologic a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr. Pl-x  806 din 7 decembrie 2015 şi 

înregistrată  la Comisie cu nr.4c-10/258/8.12.2015. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind 

transmisă Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Pînă la data redactării 

raportului s-a primit avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 2 

februarie 2016.  



La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 24 

de membri. 

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările 

Comisiei, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei pentru furnizorii de 

servicii audiovizuale cu acoperire naţională de includere în principala 

emisiune de ştiri a unor informaţii ştiinţifice şi tehnologice pe durata a cel 

puţin un minut. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii, emis de 

Consiliul Legislativ cu nr. 1257/27.11.2015.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o 

abţinere).  

 În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea Propunerii 

legislative pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 

(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi 

educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic, cu 

amendamentele anexate. 

  

 
   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU         Florin – Costin PÂSLARU 
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                                                                                             Anexa 

 
 
 
 
 

Amendamente admise  
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii audiovizualului nr. 

504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect 
ştiinţific şi tehnologic, cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivaţie 

 

 0 1 2 3  
1 Titlul Legii: LEGE pentru 

completarea Legii 
audiovizualului nr. 504 din 2002 
(republicată în 11 iulie 2014) în 
sensul de a asigura informarea şi 
educarea publicului inclusiv sub 
aspect ştiinţific şi tehnologic 
 

Titlul Legii: LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002 

Amendament de tehnică legislativă . 
  

 

2. Având în vedere Art. 31 alin. 4 
din Constituţia României  care 
prevede că „Mijloacele de 
informare în masă, publice şi 
private sunt obligate să asigure 
informarea corectă a opiniei 
publice.”, 
Ţinând cont de importanţa 
educaţiei ştiinţifice şi 

Se elimină. Amendament de tehnică legislativă . 
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tehnologice a cetăţenilor şi 
noilor generaţii pentru 
dezvoltarea economică a unei 
ţări şi pentru formarea 
intelectuală a fiecărui individ,  
Asumând necesitatea de a 
susţine şi prin măsuri proactive 
acordarea unui statut proeminent 
pentru ştiinţă în societate şi de a 
promova corecta informare 
ştiinţifică şi tehnologică a 
cetăţenilor,  
Constatând insuficienta 
promovare în media şi în 
societatea noastră a informaţiei 
ştiinţifice veritabile şi dorind să 
încurajeze o mai largă 
diseminare a cunoaşterii 
ştiinţifice,  
Observând prezenţa unor 
programe consistente dedicate 
informaţiei ştiinţifice şi 
tehnologice la numeroase posturi 
de ştiri din străinătate, dar o 
modestă prezenţă a acestora la 
posturile de ştiri autohtone,  

3  „Articol unic. - 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 
modifică şi se completează, după cum 
urmează:” 

Amendament de tehnică legislativă.  
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4.    Art. 1. Art 3, alin. (1) se 
completează după cum urmează: 
(1) Prin difuzarea şi 
retransmisia serviciilor de 
programe se realizează şi se 
asigură pluralismul politic şi 
social, diversitatea culturală, 
lingvistică şi religioasă, 
informarea şi educarea 
publicului, inclusiv sub aspect 
ştiinţific şi tehnologic, şi 
divertismentul, cu respectarea 
libertăţilor şi a drepturilor 
fundamentale ale omului. 
 

„1. La articolul articolului 3, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor 
de programe se realizează şi se asigură 
pluralismul politic şi social, diversitatea 
culturală, lingvistică şi religioasă, informarea 
şi educarea publicului, inclusiv sub aspect 
ştiinţific şi tehnologic, şi divertismentul, cu 
respectarea libertăţilor şi a drepturilor 
fundamentale ale omului. 
 
 

Amendament de tehnică legislativă . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Art. 2. Art. 10, alin (3) se 
completează cu litera m), după 
cum urmează: 
m) transmiterea cu acurateţe a 
informaţiilor privind ştiinţa şi 
tehnologia. Furnizorii de servicii 
media audiovizuale cu acoperire 
naţională vor include zilnic, în 
principala emisiune de ştiri, 
informaţii ştiinţifice şi 
tehnologice pe durata a cel puţin 
un minut, cu excepţia zilelor în 
care evenimente de larg interes 
public ori transmisiunile în direct 
împiedică difuzarea respectivului 
jurnal de ştiri. Sunt exceptaţi de 
la această prevedere furnizorii de 

„2. La articolul 10 alineatul (3) , după 
litera l) se introduce o nouă literă, lit. m) 
cu următorul cuprins: 
„m) transmiterea cu acurateţe a informaţiilor 
privind ştiinţa şi tehnologia, potrivit 
standardelor ştiinţifice general acceptate 
de către comunitatea ştiinţifică 
internaţională. Furnizorii de servicii media 
audiovizuale cu acoperire naţională, cu 
excepţia celor care nu oferă în programele 
lor jurnale de ştiri,  vor include zilnic, în 
principala emisiune de ştiri, informaţii din 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei pe durata a 
cel puţin un minut, cu excepţia zilelor în care 
evenimente de larg interes public, ori 
transmisiuni în direct împiedică difuzarea 
respectivului jurnal de ştiri.” 

Reformularea textului, cu schimbare de 
topică, pentru o mai sintetică şi corectă 
redactare. 
Completarea prevederilor cu precizarea ce 
figura în textul iniţial la alin.(1) lit. j) al art. 
29. 
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servicii media audiovizuale care 
nu oferă în programele lor 
jurnale de ştiri. 
 

(Amendament propus de Comisie) 
 

6.     Art.3. Art. 17, alin. (1) lit. d) 
pct. 12 se completează după cum 
urmează: 
12. responsabilităţile culturale şi 
ştiinţifice ale furnizorilor de 
servicii media audiovizuale; 
 
 

„3. La articolul 17 alineatul (1) litera d), 
punctul 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„12. responsabilităţile culturale şi ştiinţifice 
ale furnizorilor de servicii media 
audiovizuale.” 
 
 

Amendament de tehnică legislativă.  

7. Art. 4. Art. 29, alin. (1) se 
completează cu lit. j), după cum 
urmează: 
j) să nu contravină standardelor 
ştiinţifice general acceptate de 
către comunitatea ştiinţifică 
internaţională 

Se elimină. 
(Amendament propus de Comisie) 

Conform opiniilor exprimate în cadrul 
dezbaterilor Comisiei, conţinutul literei j) în 
textul iniţiatorului se referă exclusiv la 
informaţiile ştiinţifice difuzate în acest 
interval de timp obligatoriu şi nu trebuie să 
intre în contradicţie cu informaţii 
comerciale sau alte emisiuni. Pentru  
evitarea confuziilor conţinutul literei j)  a 
fost preluat în  prevederile literei m) de la 
punctul 2. 
 
 

 

8.     Art. 5. Art. 90, alin . (1) lit. g) 
se completează după cum 
urmează: 
g) programarea şi furnizarea de 
programe, cu încălcarea 
prevederilor art. 10, alin (1), lit. 
m, art. 27, art. 28, art. 29 alin. 
(1) – (7), art. 31 alin. (7), art. 32, 

„4. La articolul 90 alineatul (1), litera g) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„g) programarea şi furnizarea de programe, 
cu încălcarea prevederilor art. 10 alin (3) lit. 
m, art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1) – (7), art. 
31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), 
art. 36, art. 39, art. 40, art. 41, 421 şi ale art. 

 Amendament de tehnică legislativă.  
Pentru o mai corectă redactare, pentru 
corelare cu textul aflat în vigoare. 
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art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, 
art. 39, art. 40, art. 41 şi ale art. 
85 alin. (3) – (9);   

85 alin. (3) – (9);”   
 (Amendament propus de Comisie) 

   
PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                      Florin – Costin PÂSLARU 
 

Consilieri parlamentari: 

Cristina Dan 

Dan Kalber 
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