
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului
nr. 504/2002

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. — 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 se completează după 

cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (1), litera d), după punctul 13 se 

introduce un nou punct, pct, 14, cu următorul cuprins;
14-protecţia populaţiei împotriva polticilor care promovează^ 

direct sau indirect, ideologii totaltare.

2, La articolul 29, alineatul (1), după lit. i) se introduce o nouă 

literă, lit. j), cu următorul cuprins:
j) să nu promoveze, direct sau indireă, ideologii tot alt are.
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3. La articolul 42, după Capitolul III^ - Protecţia victimelor 

violenţei domestice, se introduce un nou capitol, Cap. III^ - Protecţia 

populaţiei împotriva ideologiilor totalitare, cu următorul cuprins:
Art. 42^. - în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi 

radiodifuziune a programelor realizate în perioade totalitare, să se 

asigure informarea populaţiei asupra faptului că acele producţii au fost 

realizate într~o perioadă în care libertatea de exprimare nu era 

garantată.

Art. 42^. Informarea populaţiei asupra faptului că acele 

producţii au fost realizate într-o perioadă în care libertatea de exprimare 

nu era garantată, în cazul radiodifuzorilor, se realizează prin citirea 

textului „Această producţie a fost realizată în condiţii social-politice care 

nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare”.

Art. 42^. — Informarea populaţiei asupra faptului că acele 

producţii au fost realizate într-o perioadă în care libertatea de exprimare 

nu era garantată, în cazul serviciilor de televiziune, se realizează prin 

afişarea textului „Această producţie a fost realizată în condiţii 
social-politice care nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare ”, 
însoţit de un semn de avertizare conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. II. - Consiliul Naţional al Audiovizualului se obligă să 

coreleze Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 

conţinutului audiovizual publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 

din 11 martie 2011, cu prevederile prezentei legi şi a Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta, în termen de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art 75 alin. (2) teza a Ill~a din 

Constituţia României, republicată.

J

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

t

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN



1

Anexa nr. 1
la Legea pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare

Informarea populaţiei asupra faptului că acele producţii au fost realizate 

într-o perioadă în care libertatea de exprimare nu era garantată, în cazul 
serviciilor de televiziune, se realizează prin afişarea textului „Această 

producţie a fost realizată în condiţii social-politice care nu permiteau 

libertatea de creaţie şi de exprimare”, însoţit de un semn de avertizare, 
după cum urmează:
(1) Producţiile audiovizuale realizate înainte de Revoluţia din decembrie 

1989 se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc 

de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majuscula 

C, de culoare albă.
(2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte 

în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă 

definiţie.
(3) Acest semn de avertizare va însoţi permanent celelalte semne de 

avertizare expuse conform legii.


