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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative pentru completarea alin. (1) al art. 29 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată pentru dezbatere în fond, 

în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă  pentru completarea alin. (1) al 

art. 29 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, transmisă cu adresa nr. Pl - x   784 

din data 1 februarie 2012, înregistrată  la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă cu nr. 30/216 din 02  februarie 2012.  

Cu această propunere legislativă Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată, Senatul fiind Cameră decizională.  

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de avizul favorabil al Comisiei 

juridice de disciplină şi imunităţi, precum şi de avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, conform avizului emis cu nr. 4 din 3 ianuarie 2012.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea prevederilor alin. 

(1)  al art. 29 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 în sensul interzicerii  folosirii în 

cadrul comunicării comerciale audiovizuale, în special în cadrul spoturilor 

publicitare, a elementelor bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, 

mobil ori imaterial. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au examinat proiectul de lege la 

lucrările Comisei din data de 21 februarie 2012.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 
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În conformitate cu prevederile art. 54 şi art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, a 

participat la lucrările Comisiei domnul secretar de stat  Vasile Timiş.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

propune plenului adoptarea Propunerii Legislative pentru completarea alin. (1) 

al art. 29 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, în forma prezentată. 

 

 

 
     PREŞEDINTE,                SECRETAR, 
   Raluca TURCAN         Brânduşa Cornelia Novac 
 
 
 
 
  Şef birou,                                                                          Consilier parlamentar, 

  Cristina Dan                                                                                Dan Kalber 
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