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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr.504/2002 (b575/15.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) 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 propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002 (b575/î5.î2.202}).
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în 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 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea

motivare:

• prevederile propunerii legislative, dincolo de faptul că nu au nicio bază legală, sunt de 

natură să cenzureze dreptul la informare şi accesul la cultură al generaţiilor tinere;

• iniţiativa legislativă nu este susţinută de o argumentaţie pertinentă, legislaţia în vigoare, 

cu precădere Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 
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completările ulterioare, fiind suficientă şi acoperitoare, astfel că o etichetare 

suplimentară este nejustificată.
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