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referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr 39/2005 privind 

cinematografia

în temeiul art. 2 alin. (I) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 lit 

a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a 

audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr 39/2005 privind cinematografia.
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 4.10.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu observaţia că 

acest proiect de lege conţine multe prevederi vagi (de ex. cele propuse pentru art. 21 alin. (2) ori 

pentru art. 61), prevederi dificil de aplicat ca atare în practică ori care par mai degrabă declaraţii de 

intenţii (aşa cum sunt cele referitoare la „încurajare”), exprimări din Directivă, fără ca acestea să se 

transforme în norme care impun o conduită anume, previzibilă în tot, acelora cărora li se adresează 

legea, proiectul de lege propunând soluţii nespecifice sistemului nostru legal, precum aceea, de la 

art. 10 alin. (7), pentru decizia referitoare la conflictul de jurisdicţie, care să fie pronunţată de un 

organ executiv / politic, iar nu de unul aparţinând puterii judecătoreşti.
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Preşedinte, 

Bogdan SIMION
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