
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru modificarea completarea
Legii audiovizualului nr. 504/2002, precum si pentru modificarea si completarea 

Ordonanfei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situafiei actuate

Domeniul audiovizual este reglementat de Legea nr, 504/2002 a audiovizualului, 
care alaturi de deciziile normative ale Consiliului Na|ional al Audiovizualului constituie 
cadrul legal in acest domeniu. In ce prive§te serviciile media audiovizuale, reglementarea 
in vigoare, cuprinsa in cadrul Legii audiovizualului asigura transpunerea prevederilor 
Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 octombrie 1989 
privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme 
administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor media audiovizuale), publicata in Jurnalul Oficial al 
Comunitatilor Europene seria L nr. 298 din 17 octombrie 1989, astfel cum a lost 
modificata de, Directiva 97/36/CEE si de Directiva 2007/65/CE si cum a lost ulterior 
adoptata in varianta codificata prin Directiva 2010/13/UE..

In prezent, pia^a serviciilor media audiovizuale a evoluat in mod semnificativ §i 
rapid datorita convergen^ei care are loc intre televiziune §i serviciile de comunicatii 
electronice fumizate prin internet, astfel ca, s-a inregistrat §i o schimbare semnificativa a 
obiceiurilor de vizionare, in special cele ale generaliilor tinere. In acest context, o mare 
parte a utilizatorilor a trecut de la vizionarea serviciilor de programe in mod clasic, pe 
echipamente de televiziune, la alte dispozitive, portabile (mobile), pentru a viziona 
conlinutul audiovizual.

Prin urmare, datorita noilor dezvoltari tehnologice au aparut si noi tipuri de con^inut 
audiovizual, cum ar fi videoclipurile sau conlinutul general de utilizatori, care au devenit 
tot mai importante §i care au determinat aparilia unor noi actori in pia^a serviciilor, 
inclusiv a furnizorilor de servicii video la cerere §i de platforme de partajare a 
materialelor video, unii fiind in prezent deja consacrafi. Aceasta convergen^a media 
necesita un cadru juridic actualizat pentru a reflecta evolutiile de pe aceasta pia|a in 
continua expansiune §i pentru a atinge un echilibru intre accesul la serviciile de conlinut 
online, protec^ia consumatorilor §i competitivitate. Un segment important al pie^ei 
actuale este reprezentat de serviciile de platforma de partajare a materialelor video care 
ofera con^inut audiovizual, care este accesat din ce in ce mai mult de catre publicuLlarg, 
in special de catre tanara generalie. In aceasta categorie intra §i serviciile 
mijloacele de comunicare sociala, care au devenit un mediu important V\
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de informa^ii, divertisment §i pentm educa^ie, inclusiv prin asigurarea accesului la 
programe la materiale video generate de utilizatori. Este necesar ca respectivelor 
servicii sa le fie aplicabil cadrul legal specific domeniului audiovizual, deoarece 
concureaza pentru acela§i public §i acelea§i venituri ca serviciile media audiovizuale. in 
plus, acestea au, de asemenea, un impact considerabil prin faptul ca faciliteaza 
posibilitatea utilizatorilor de a modela §i influenfa opiniile altor utilizatori, inclusiv a 
minorilor. Prin urmare, pentru a-i proteja pe minori de confinutul daunator §i pe tofi 
cetafenii de incitarea la ura, la violenfa §i la terorism, serviciile respective ar trebui sa fie 
reglementate §i supuse unor reguli §i restricfii, astfel meat sa fie asigurata apararea 
obiectivelor de interes public general, precum §i dreptul la libertatea de exprimare.

Avand in vedere aspectele semnalate anterior, la nivelul Uniunii Europene a fost 
adoptata Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 
noiembrie 2018 de modificare a Directive! 2010/13/UE privind coordonarea anumitor 
dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor 
membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) avand in vedere evolutia realitatilor pietei, in 
scopul reglementarii unitare, la nivelul statelor membre, a aspectelor ce privesc serviciile 
media audiovizuale §i a celor vizand serviciile platformelor de partajare a materialelor 
video.

Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene are obligafia permanenta 
pentru transpunerea in legislatia nationala a directivelor europene, obligafia fiind 
asumata prin Tratatul privind fimetionarea Uniunii Europene, Transpunerea in legislatia 
nationala a Directive! (UE) 2018/1808 se realizeaza prin modificarea §i completarea 
Legii audiovizualului nr. 504/2002, lege care constituie cadrul legal general in domeniul 
audiovizual.

2. Schimbari preconizate

Proiectul normativ urmare§te transpunerea Directive! nr. nr. 1808 din 14 noiembrie 
2018 de modificare a Directive! 2010/1.3/UE privind coordonarea anumitor dispozifii 
stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii media audiovizuale (Directiva serviciilor media 
audiovizuale) avand in vedere evolutia realitatilor pietei, publicata in Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 303 din 28 noiembrie 2018.

Proiectul introduce o serie de norme in vederea reglementarii unor aspecte legale 
derivate din multitudinea de schimbari in domeniul serviciilor media audiovizuale, ca 
urmare a progreselor tehnice inregistrate in acest domeniu, care, in prezent, permit noi 
tipuri de servicii §i de experiente pentru utilizatori.

Prin proiect se propune redefmirea notiunilor de serviciu media audiovizual, 
program, retransmisie, comunicare comerciala, sponsorizare, plasare de produse, licenta 
audiovizuala §i codare, fiind totodata introduse §i unele defmitii noi pentru notiunile de 
serviciu de platforma de partajare, material video general de utilizator, decizie editoriala, 
fumizor de platforma de partajare §i autorizare servicii media audiovizuale la cerere.

Proiectul introduce noi competente pentru Consiliul National al Audiovizualului, 
privind activitatea acestuia de comunicare, informare §i raportare catr^^^J'^^misia 
Europeana, precum §i noi atributii legate de gestiunea domeniului audiovizu^j-^^im^;
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competence legate de comunicarea, cooperarea §i schimbul de experience cu celelalte 
organisme cu funcCii similare din statele membre.

Proiectul reformuleaza cadrul general pe care serviciile media audiovizuale trebuie 
sa-1 respecte pentru a fi asigurata protecCia minorilor, precum §i pentru a asigura apararea 
moralei, sanataCii §i securitaCii publice. In acest sens, s-a prevazut un mecanism prin care 
CNA poate restricCiona un serviciu media audiovizual daca acesta incita la ura, violenCa 
sau instiga la terorism ori daca reprezinta un rise pentru sanatatea sau securitatea publica. 
In acest sens, se introduc o serie de restricCii §i interdicCii cu privire la conCinutul 
audiovizual, in scopul limitarii sau eliminarii ori a reducerii expunerii minorilor la 
programe care pot afecta dezvoltarea morala, fizica sau psihica a acetora.

Proiectul introduce reglementari menite a incuraja autoreglementarea in domeniul 
audiovizual, dand posibilitatea elaborarii unor coduri de conduita, impunand totodata §i o 
serie de cerinCe menite a asigura eficienCa acestora, in special in ce prive§te protecCia 
minorilor, fata de comunicarile comerciale privind produsele cu alcool sau tutun, ori faCa 
de produsele, bauturile sau substanCele cu efect nutriCional negativ.

Proiectul prevede §i redenumirea Capitolului III"^, astfel incat acesta sa se intituleze 
„Accesibilizarea serviciilor media audiovizuale pentru persoanele cu dizabilitaCi”, in 
scopul asigurarii concordance! dintre titlul capitolului §i sensul normelor cuprinse in 
acest capitol. De asemenea, in cadrul acestui capitol au fost introduse reglementari 
menite a facilita accesul persoanelor cu dizabilitaCi la serviciile media audiovizuale.

Prin proiect se completeaza reglementarile privind sponsorizarea §i plasarea de 
produse in cadrul programelor audiovizuale, acestea fiind interzise daca sunt realizate 
pentru tigari electronice sau flacoane de reumplere. Totodata, pentru comunicarile 
comerciale §i plasarile de produse se introduc noi reguli cu privire la conCinutul acestora 
§i la modul de difuzare.

Proiectul reglementeaza unele aspecte cu privire la modul de stabilire a juridisdicCiei 
furnizorilor de platforma de partajare a materialelor video, stabilind totodata §i un 
mecanism de determinare a jurisdicCiei, in funeCie de anumite elemente sau particularitaCi 
ale furnizorului respectiv. In privinCa furnizorilor de platforma de partajare a materialelor 
video se impun o serie de obligaCii §i masuri, cu privire la conCinutul difuzat, astfel incat 
sa fie respectate prevederile legale aplicabile, in general, serviciilor media audiovizuale.

Avand in vedere necesitatea asigurarii unui mijloc de coercifie in cazul nerespectarii 
prevederilor cuprinse in proiect s-a optat si pentru completarea art. 91 din Legea nr. 
504/2002. Prin urmare, nerespectarea obligaCiilor impuse prin proiect este considerata 
contravenCie §i saneCionata ca atare.

Proiectul completeaza si clarifica procedura de demitere a conducerii CNA, pentru a 
asigura faptul ca prevederile art. 13-20 din Legea nr.504/2002 indeplinesc condiCiile de 
transparency, independence nediscriminare avute in vedere de art. 30 alin. (5) din 
Directiva 2010/13/UE, cu modificarile aduse de Directiva 1808/2018.

Prin proiect se modifica §i se completeaza art. 13 si art. 16 din Ordonanfa 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, in sensul includerii la plata cotei de 3% 
din preCul operelor audiovizuale descarcate contra cost prin intermediul serviciilor de 
transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie, prin furnizori de servicii mass- 
media audiovizuale la cerere, si pentru a completa lista contribuCiilor^.a.-Fj3ndul 
cinematografic cu o contributie de 4% din veniturile obCinute din tranzacCij^jx
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forma de abonament, pentru vizionarea de opere audiovizuale prin intermediul serviciilor 
de transmisie de date prin internet sau telefonie, de catre furnizorii de servicii 
media audiovizuale la cerere. Aceste modificari au fost incluse la propunerea Centrului 
National al Cinematografiei si au in vedere faptul ca principiile directivei AVMS asa 
cum a fost aprobata in 2010, au la baza si promovarea operelor audiovizuale europene 
prin programul de radiodifuziune, dar si prin includerea posibilitatii contributiei 
financiare a radiodifuzorilor in productia nationals a operelor audiovizuale. Urmarind 
acest principiu, prin extinderea domeniului de aplicabilitate a directivei, revizuite in 
2018, catre furnizorii de servicii media non-lineare se extinde si posibilitatea ca un stat 
membru sa prevada aplicarea principiului contributiei la productia nationals de catre 
acestia in special in statele, unde finantarea productiei este bazata partial sau integral pe 
contributii ale actorilor din piata audiovizuale. in Romania, finantarea productiei 
cinematografice se realizeaza in baza Ordonantei Guvemului nr. 39/2005 privind 
cinematografia si unde art. 13 din acest act normativ prevede diferitele contributii 
financiare ale actorilor audiovizuali la Fondul cinematografic.

Avand in vedere principiul existent in prezent la nivel national de aplicabilitate a 
contributiei la Fondul cinematografic, respectiv procent din anumite categorii de 
venituri, obligatie pe care operatorul economic si-o poate indeplini fie prin varsarea 
sumelor de bani integral in Fondul cinematografic, fie prin directionarea unor procente 
din obligatie si catre unele productii la alegere sub forma de investitie directa, se extinde 
si cate furnizorii de servicii media la cerere pastrandu-se atat limita procentuala cat si 
principiul posibilitatii unei investitii directe.

Ghidul emis de catre Comisia Europeana cu privire la modalitatea in care statele 
membre ar trebui sa interpreteze unele aspecte din directiva AVMS revizuita, in special 
cu privire la obligatiile de promovare si/sau contributie a operelor audiovizuale 
precizeaza ca astfel de contributii nu se aplica fumizorilor de serviciilor media la cerere 
cu o cifra de afaceri redusa sau cu un public redus, avand la baza principiul evitarii supra 
- reglementarii si impovararea administrativa suplimentara asupra acestor furnizori. Prin 
urmare, Comisia Europeana recomanda scutirea tuturor microintreprinderilor europene 
de la astfel de obligatii. De asemenea, atare exceptii de la obligatii sunt prevazute tocmai 
pentru a reflecta specificitatea nationals si sectoriala pentru fiecare stat membru, luandu- 
se in considerare diferitele dimensiuni ale pietelor audiovizuale, in special in statele mai 
mici.

Conform datelor puse la dispozitie de catre Observatorul Audiovizual European, in 
Romania sunt circa 1.160.000 de utilizatori de astfel de platforme, unde primele trei 
clasate detin circa 99% din cota de piata. Se estimeaza astfel o contributie anuala la 
Fondul cinematografic de circa 38 milioane de lei. In contextul scaderii incasarilor la 
Fondul cinematografic ca urmare a restrictiilor pentru prevenirea raspandirii noului 
coronavirus SARS COV2 (inchiderea salilor de cinematograf, scaderea pietei de 
publicitate ducand la o scadere de circa 35% a incasarilor la Fond) este imperios 
necesara luarea unor masuri urgente, inclusiv in plan legislativ.

Proiectul aduce modificari ale art. 82, articol ce continea deja preluarea in legislafia 
nafionala a obligafiilor de difuzare (obligafiile „must carry”), in scopul clarificarii 
textului si pentru a asigura transpunerea fidela si corecta a prevederilor europene. 
Modificarile aduse sunt menite sa asigure o mai buna conformitate cu noile/prev^e^^ld
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comunitare m domeniu, astfel cum acestea au fost instituite prin art. 114 din Directiva 
2018/1972 (Codul european al comunicaliilor).

3. Alte informa^ii

Precizam ca, unele aspecte reglementate in cuprinsul Directivei se regasesc deja in 
varianta actuala a Legii nr. 504/2002, nefiind necesara transpunerea acestora, pentru a 
evita paralelismul legislativ.

intrucat proiectul normativ transpune in legislapa na^ionala prevederile Directivei 
nr. 2018/1808/UE al carei termen de transpunere s-a implinit la data de 19.09.2020, 
propunem adoptarea acestui proiect normativ, de catre Parlamentului Romaniei, in 
procedura de urgen^a.

Avand in vedere depa§irea termenului in care Romania trebuia sa transpuna 
prevederile Directivei 2018/1808/UE, Comisia Europeana a declan§at impotriva 
Romaniei procedura de infrigment, comunicand statului roman Scrisoarea de punere in 
intarziere in Cauza 2020/0555.

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

lb Impactul asupra mediului concurenlial 
gi domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera in 
mod direct la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ aduce prevederi 
care sprijina mediul de afaceri din domeniul 
audiovizual, reprezentat pe de o parte, de 
furnizorii cu cifre de afaceri reduse sau cu un 
nivel de audien^a redus, ace§tia fiind scuti^i 
de contribulia introdusa prin completarea 
Ordonantei Guvemului nr. 39/2005, iar pe de 
alta parte, in mod indirect, avand in vedere 
direc^ionarea contribu^iei respective cMre 
Fondul Cultural National, vor fi sprijinili 
producatorii de film §i industria de productie 
cinematografica._____________ __________

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2blmpactul asupra sarcinilor 
administrative
2^.Impactul asupra intreprinderilor mici §i 
mijlocii

Proiectul de act normativ nu reglementeaza 
asupra cadrului legal general cu privire la 
organizarea sau functionarea intreprinderilor 
mici §i mijlocii. Proiectul cuprinde prevederi 
in acord cu Ghidul emis de catre^^C^^^ 
Europeana cu privire la modalitj^f^^
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statele membre ar trebui sa interpreteze unele 
aspecte din directiva AVMS revizuita, in 
special cu privire la obligatiile de promovare 
si/sau contributie a operelor audiovizuale, 
document european care precizeaza ca astfel 
de contribute nu se aplica fomizorilor de 
serviciilor media la cerere cu o cifra de 
afaceri redusa sau cu un public redus, avand 
la baza principiul evitarii supra 
reglementarii si impovararea administrative 
suplimentara asupra acestor fumizori.

Prevederile cuprinse in proiectul de lege 
vin sa intareasca §i sa eficientizeze cadrul 
legal existent cu privire la protec^ia minorilor 
fata de con|inutul audiovizual considerat 
daunator. De asemenea, proiectul cuprinde 
prevederi menite a asigura un grad mai 
crescut de acces al persoanelor cu dizabilitati, 
la programele audiovizuale.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului

5. Alte informalii Nu au fost identificate.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen scurt, pentru

anul curent, cat §ipe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Anul
curent

Media pe 
5 aniIndicatori Urmatorii 4 ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contribufii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
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(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact finandar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor fi/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informa|ii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative care se modifica sau se abroga 
ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de 
act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in 
vederea implementarii noilor dispozi|ii.

a) Se modifica §i se completeaza Legea 
nr. 504/2002 a audiovizualului

Se modifica Ordonan^a Guvemului 
nr. 39/2005 privind cinematografia.

l^.Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legisla^ia in domeniul achiziliilor publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislatia comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare

Proiectul asigura transpunerea in 
legisla(ia na^ionala a prevederilor 
cuprinse in Directiva Europeana nr. 
1808 din 14 noiembrie 2018 de 
modificare a Directivei 2010/13/UE 
privind coordonarea anumitor dispozi^ii 
stabilite prin acte cu putere de lege sau 
acte administrative in cadrul^statelor 
membre cu privire la 
servicii media audiovizu;^e(^C)^fr.^|fvi \
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serviciilor media audiovizuale) avand 
in vedere evolu|ia realitatilor pie^ei. 
Anumite prevederi ale Directive! nu au 
necesitat transpunere, intrucat se 
regasesc deja in legisla^ia nationala.

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul.

4. Hotarari ale Curtii de Justifie a Uniunii 
Europene

Nu este cazul.

Nu este cazul.5. Alte acte normative §;i/sau documente 
internationale din care decurg angajamente
6. Alte informafii Proiectul are in vedere Ghidul emis de 

catre Comisia Europeana cu privire la 
modalitatea in care statele membre ar 
trebui sa interpreteze unele aspecte din 
Directiva AVMS revizuita.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborariiproiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare cu 
organiza^ii neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate

Nu este cazul.

Avand in vedere domeniile de 
activitate gestionate de catre CNA, 
CNC §i ANCOM, vizate direct de 
prevederile proiectului de lege, aceste 
trei institu^ii au fost consultate atat in 
etapa de elaborare a proiectului, cat §i 
ulterior, in cursul procedurii de avizare 
interministeriala a acestuia.

2. Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea acestor organizafii 
este legata de obiectul proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritafile 
administrafiei publice locale, in situa^ia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activita^i ale acestor autoritati, in condifiile 
Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor_____________ \f;\
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interministeriale permanente
Proiectul de act normativ a fost 

avizat de Consiliul Legislativ prin 
avizul nr. 797/2021

Proiectul de act normativ a fost

5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Xarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi

avizat de Consiliul Economic si Social 
prin avizul nr. 6989/2021

Proiectul de lege a fost transmis 
consultare Consiliului

acesta comunicand
spre
Concurenfei, 
punctul sau de vedere, prin adresa nr. 
3878/2021, propunerile de reformulare 
a textului proiectului fiind preluate.

6. Alte informafii

Secfiunea a 7~a
Activitafi de informare publicd privind elaborarea si implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societalii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

Proiectul a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenfa 
administrafia publica, fiind afi§at pe 
site-ul MC in data de 25 martie 2021.

decizionala /Nm

2. Informarea societafii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra sanatatii §i 
securitatii cetatenilor sau diversita^ii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informafii Nu au fost identificate.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului 
de act normativ de catre autoritalile 
administrafiei publice centrale fi/sau locale - 
inflinfarea unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituliilor existente

Proiectul cuprinde masuri care vizeaza 
extinderea 
precum §i stabilirea de noi obligafii in 
sarcina acestuia, in vederea asigurarii 
unei funcfionari optime in relafia cu 
celelalte autoritafi de reglementare §i 
cu Comisia Europeans

competentelor CNA,

2. Alte informalii Nu au fost identificate.
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Fa|a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea §i 
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, precum si pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvemului nr. 39/2005 privind cinematografia, pe care il 
supunem Parlamentului, spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de art.76 
alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
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