Preda Marina

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă
RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 261 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 261 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002 a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă, cu adresa nr. Pl - x 374 din 17 septembrie 2018 şi
înregistrată la Comisie cu nr.4 c-12/172/17.09.2018.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în
fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru
sănătate şi familie, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data redactării raportului s-a
primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru sănătate şi familie şi avizul
negativ 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, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţele Comisiei din zilele de 3,
9 şi 16 octombrie a.c..
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15 membri.
În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei,
domnul Ion - Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art. 261 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei pentru radiodifuzori ca în
cadrul unei emisiuni sau al unui program care abordează teme privind sănătatea să
facă „distincţia clară între opinii şi fapte, de a încuraja argumentele medicale
bazate pe dovezi şi de a include în program opinia unui medic specialist cu
experienţă în tema abordată”.
Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de
Consiliul Legislativ cu nr. 885/10.09.2018 precum şi punctul de vedere al
Guvernului care menţionează faptul că Parlamentul va decide cu privire la
oportunitatea adoptării iniţiativei legislative.
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor
prezenţi.
În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea art. 261 din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu amendamentele admise înscrise în anexa la prezentul raport.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel – Sorinel ŞTIRBU

Beatrice TUDOR

ANEXĂ
Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
Text propunere legislativă
Text propus de Comisie
Motivaţie
(autorul amendamentului)
0
1
2
3
1.
Titlul Legii: LEGE pentru Titlul
Legii:
LEGE
pentru Amendament
de
tehnică
1
modificarea şi completarea art. 26 completarea Legii audiovizualului legislativă.
din Legea audiovizualului nr. nr. 504/2002
504/2002
(Amendament propus de Comisie)
1
2.
Articol unic. – Articolul 26 din Articol unic. – După articolul 261 Amendament
de
tehnică
Legea
audiovizualului
nr. din Legea audiovizualului nr. legislativă.
504/2002, publicată în Monitorul 504/2002, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Oficial al României, Partea I, nr.534
nr.534 din 22 iulie 2002, cu din 22 iulie 2002, cu modificările şi
modificările
şi
completările completările ulterioare se introduce
ulterioare, se modifică şi se un nou articol, art. 262, cu următorul
completează, după cum urmează:” cuprins:
(Amendament propus de Comisie)
3.
Amendament
de
tehnică
1. După alineatul (1) se introduce
1
legislativă.
un nou alineat, alin. (1 ), cu
următorul cuprins:
„(11) Din motive de sănătate „262 . (1) - Din motive de sănătate
publică şi pentru a asigura publică şi pentru a asigura
informarea obiectivă a publicului, informarea obiectivă a publicului, în
în cadrul unei emisiuni sau al unui cadrul unei emisiuni sau al unui
program care abordează teme program care abordează teme
privind sănătatea, radiodifuzorii au privind sănătatea, radiodifuzorii au

obligaţia de a face distincţia clară
între opinii şi fapte, de a încuraja
prezentarea argumentelor medicale
bazate pe dovezi şi de a include în
conţinutul
emisiunii sau
al
programului opinia unui medic
specialist cu experienţă în tema
abordată. ”

4.

obligaţia de a face distincţia clară
între opinii şi fapte, de a încuraja
prezentarea argumentelor medicale
bazate pe dovezi şi de a include în
conţinutul
emisiunii
sau
al
programului opinia unui medic
specialist cu experienţă în tema
abordată.
„(2) În aplicarea corectă a
prevederilor alin. (1) Consiliul
emite norme cu caracter obligatoriu,
controlează respectarea prevederilor
legale şi ale normelor emise şi
sancţionează încălcarea acestora.”
(Amendament propus de Comisie)
Amendament
2. Alineatul (2) se modifică şi va Se elimină
legislativă.
avea următorul cuprins:
„(2) În aplicarea corectă a
prevederilor alin. (1) şi (2),
Consiliul emite norme cu caracter
obligatoriu,
controlează
respectarea prevederilor legale şi
ale normelor emise şi sancţionează
încălcarea acestora.”
(Amendament propus de Comisie)

de

tehnică

