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Nr. XXXI/127/26.01.2021Comisia pentru cultură şi media

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.90 alin.(l) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002

(L673/2020)

Cu adresa L673/2020 din 9 noiembrie 2020, Comisia pentru cultură şi 
media a fost sesizată în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art.90 

alin.(l) din Legea audiovizualului nr.504/200 (iniţiator: Sădulescu Dorin-Valeriu 

- senator Independent; Covaciu Severica-Rodica - senator PMP; Iliescu Cătălin 

Lucian - senator PMP; lonaşcu Gabi - senator PMP; Lungu Vasile-Cristian - 
senator PMP; Codreanu Constantin - deputat PMP; Mocanu Adrian - deputat 
ALDE; Moise Costin-Sebastian - deputat PMP; Paşcan Emil-Marius - deputat 
PMP; Teacă Alexandrii - deputat PMP; Todoran Adrian-Mihăiţă - deputat PMP), 
adoptată de Camera Deputaţilor.

Iniţiativa legislativă are ca obiect completarea art.90 alin(I) din Legea 

audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii drept contravenţie a nerespectării prevederilor art.3 din Legea nr. 
500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

Propun^ea legislativă a primit aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, din 

partea Consiliului legislativ, aviz comunicat sub nr. 927/7.09.2020. ^
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Consiliul economic şi social avizează favorabil iniţiativa legislativă, aviz 

comunicat sub nr. 5465/01.07.2020.

Iniţiativa legislativă a fost luată în dezbatere de Comisia pentru cultură şi 
media în data de 26 ianuarie a.c.

Guvernul a fost reprezentat de dl. Liviu Brătescu, secretar de stat în 

Ministerul Culturii. Acesta a prezentat Comisiei punctele de vedere formulate de 

Minister pe marginea propunerilor legislative.
în urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură şi media a hotărât, cu 

majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte raport de respingere.

Comisia pentru cultură şi media supune plenului Senatului spre dezbatere şi 
adoptare raportul de respingere şi Propunerea legislativă pentru completarea 

art.90 alinfl) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, urmând a fi dezbătută adoptată de plenul Senatului în 
conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constituţie.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 93 alin. 
(2) din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera Decizională.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Senator Viorel - Riceard BADEA Senator Sorin LAVRIC
/
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