
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 20 din Legea 

audiovizualului nr. 402/2002 

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 din Legea 

audiovizualului nr. 402/2002 a fost transmisă Comisiei pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. Pl-x  330 din 20 aprilie 

2015, înregistrată  la Comisie cu nr.4c-10/84/22.04.2015. 

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

sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind 

transmisă Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. Pînă la data redactării raportului s-a primit avizul 

favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

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 şedinţa Comisiei din 28 

aprilie 2015.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 23 

de membri ai Comisiei. 

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 instituirea 

obligaţiei de prezentare a contului de execuţie bugetară de către Consiliul 

Naţional al Audiovizualului, împreună cu raportul anual de activitate pe 

care această autoritate publică autonomă, aflată sub control parlamentar, 

îl prezintă Parlamentului, precum şi introducerea prevederii conform 

căreia respingerea raportului anual de activitate al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului atrage după sine demiterea de drept a preşedintelui 

Consiliului. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii, emis de 

Consiliul Legislativ cu nr. 339/14.04.2015.  

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 modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 

402/2002, cu amendamentele anexate. 

 Senatul este Cameră decizională. 

 
   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU         Florin – Costin PÂSLARU 
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                                                           Anexa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendamente admise  
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 20 din Legea 
audiovizualului nr. 402/200 cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivaţie 

 

 0 1 2 3  
1 Titlul Legii: Propunere 

legislativă pentru modificarea 
art. 20 din Legea audiovizualului 
nr. 402/2002 

Titlul Legii: Propunere legislativă pentru 
modificarea art. 20 din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002 

Amendament de tehnică legislativă pentru 
înscrierea corectă a titlului Legii 
audiovizualului nr. 504/2002 
  

 

2. Art. I. - Articolul 20 din 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 va avea următorul 
cuprins 
 

Art. I. - Articolul 20 din 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 va avea 
următorul cuprins 
 
 
 

  
Reformularea articolului 20  pentru o 
exprimare corespunzătoare, mai sintetică şi 
mai clară. 
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„Art. 20. – (1) În cadrul
activităţii de control parlamentar,
exercitată în temeiul art. 10 alin.
(1) din prezenta lege, activitatea
Consiliului este analizată de către
Parlament prin dezbaterea
raportului anual de activitate, care
va fi depus, împreună cu execuţia
bugetară, până la data de 15
aprilie a anului următor. 
 
(2) Raportul anual de activitate  şi
execuţia bugetară  sunt dezbătute
în şedinţe comune de comisiile
pentru cultură şi media, respectiv
de comisiile pentru buget, finanţe
ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor. 
 
(3) Raportul comun al comisiilor 
pentru cultură şi media asupra 
raportului anual de activitate al 
Consiliului include avizul comun 
al comisiilor  pentru buget, 
finanţe, în ceea ce priveşte 
execuţia bugetară şi este supus 
dezbaterii şi aprobării celor două 
Camere reunite. 
 
(4) Respingerea de către 
Parlament a raportului anual de 
activitate  atrage, de drept, 

 „Art. 20. – (1) În cadrul activităţii de control
parlamentar, exercitată în temeiul art. 10 alin.
(1), activitatea Consiliului este analizată de
către Parlament prin dezbaterea raportului
anual de activitate, care va fi depus până la
data de 15 aprilie a anului următor, împreună
cu contul de execuţie bugetară. 
 
 
 
(2) Raportul anual de activitate şi contul de
execuţie bugetară sunt dezbătute în şedinţe
comune de comisiile pentru cultură, şi
respectiv de comisiile pentru buget ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
(3) Raportul comun al comisiilor pentru 
cultură asupra raportului anual de activitate al 
Consiliului  cuprinde avizul comun al 
comisiilor  pentru buget, în ceea ce priveşte 
contul de execuţie bugetară şi este supus 
dezbaterii şi aprobării celor două Camere 
reunite. 
 
 
 
(4) Respingerea de către Parlament a 
raportului anual de activitate al Consiliului 
atrage, de drept, demiterea din funcţie a  
preşedintelui acestuia. 

 
Pentru o exprimare în termeni de 
specialitate. 
 
 
 
 
 
 
 
Numele integral ale comisiilor de 
specialitate  nu este necesar a fi redat 
integral, ţinând cont  de faptul că acestea se 
poate modifica. 
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demiterea din funcţie a  
preşedintelui Consiliului. 
 
(5) În situaţia prevăzută la alin. 
(4), Parlamentul va numi un nou 
preşedinte al Consiliului , pentru 
restul de mandat al fostului 
preşedinte, cu respectarea 
prevederilor de la art. 14 alin. (1) 
din prezenta lege. 
 
(6) Fostul preşedinte demis nu 
mai poate fi reales în funcţie 
până la expirarea mandatului. 
 
(7) Comisiile  pentru cultură şi 
media ale celor două Camere ale 
Parlamentului au dreptul să 
solicite Consiliului, ori de câte 
ori consideră necesar, rapoarte 
specifice.” 

 
 
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), 
Parlamentul numeşte, cu avizul comisiilor de 
specialitate, un nou preşedinte al Consiliului, 
pentru restul de mandat, conform 
prevederilor art. 14 alin. (1). 
 
 
 
Alineatul (6) se elimină. 
 
 
 
 
(6) Comisiile  pentru cultură ale celor două 
Camere ale Parlamentului au dreptul să 
solicite Consiliului, ori de câte ori consideră 
necesar, rapoarte specifice. 
 
(Amendament al Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă) 

 
 
Sintagma „cu respectarea” a fost înlocuită 
cu  deoarece este vorba despre o situaţie 
specială ce se referă la „restul de mandat şi 
nu la un mandat de 6 ani aşa cum se face 
vorbire la art. 14 alin. (1).  
 
Comisia a considerat necesară eliminarea 
alin. (6) pentru evitarea unei posibile 
prevederi neconstituţionale. 
 
 
 
Alineatul (7) se renumerotează şi devine 
alineatul (6). 

3. Art. II. – Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 543 din 22 iulie 
2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta 
lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Nemodificat.   
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 Comisia a propus adoptarea  propunerii legislative cu  majoritatea voturilor membrilor Comisiei prezenţi în sală în 
momentul votării. 

 
PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                      Florin – Costin PÂSLARU 
 
 
 

Consilieri parlamentari: 
Cristina Dan 
Dan Kalber 
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