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propunerii legislative “Legea profesiei de jurnalist” 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă “Legea profesiei de jurnalist”, trimisă cu adresa nr. 
Pl-x 264 din 9 mai 2011, înregistrată cu nr.31/419 din 12 mai 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai 2011, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic general privind 
organizarea şi desfăşurarea profesiei de jurnalist.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 24 mai 2011. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului României transmis cu adresa nr.588 din 11 martie 2011, conform 
căruia Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil, cu observaţii 
şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.7 din 5 ianuarie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât adoptarea acesteia ar reglementa excesiv 
activitatea jurnaliştilor şi ar limita modul de organizare şi desfăşurare a activităţii jurnalistului, 
îngrădindu-se astfel dreptul constituţional la liberă exprimare, drept inviolabil, garantat de prevederile 
art. 30 din Constituţia României, republicată şi art.10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
Regulile impuse de iniţiativa legislativă sunt susceptibile de a fi considerate cenzură, cu consecinţele 
ce decurg cu privire la statul de drept şi libertăţile fundamentale.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. h) din Constituţia României, 
republicată. 

 
                              PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                                 Daniel Buda                                 Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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