
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 
ŞI IMUNITĂŢI 

                           Bucureşti, 16 decembrie 2013 
                          PL-x 577/2013 

 
 

AVIZ 
asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr.504/2002 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr.504/2002, trimis 
cu adresa nr. PL-x 577 din 10 decembrie 2013, înregistrat cu nr.4c-11/1470 din 11 decembrie 2013. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea corespunzătoare a dispoziţiilor 
alin.(2) al art.86 din Legea nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se 
asigure liberul acces la evenimentele de mare interes pentru public, al radiodifuzorilor aflaţi sub 
jurisdicţia unui stat membru al Uniunii Europene, în scopul realizării de scurte reportaje de ştiri, 
eliminându-se astfel interpretările echivoce ce ar fi putut restrânge accesul doar pentru un singur 
radiodifuzor din fiecare stat al Uniunii Europene, asigurându-se totodată o transpunere corectă şi 
completă a dispoziţiilor art.15 alin.(2) din Directiva nr.2010/13/UE, la nivelul legislaţiei naţionale de 
profil, în spiritul normelor europene incidente şi în consonanţă cu obligaţiile de stat membru UE ce 
incumbă României. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 16 decembrie 2013. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr.1306 
din 26 noiembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege  pentru modificarea art. 86 din Legea 
audiovizualului nr.504/2002. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
                             PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 
                     BOGDAN LIVIU CIUCĂ                           CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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