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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea 500/2002 privind finanțele publice 
PL-x nr.  241/2014  

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea 500/2002 privind finanțele 
publice - PL-x nr. 241/2014.  
 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) și alin (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
cameră decizională. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanța de urgență, cu avizul nr. 
339/01/04/2014.  

 Proiectul de lege de aprobare a Ordonanței 15/2014 aprobă textul ordonanței fără modificări. 

 Expunerea de motive a legii nu conține referințe la acte normative europene.  Textul cu 
caracter explicativ din preambulul Ordonanței de urgența (text fără titlu) nu conține referințe la 
norme ale Uniunii Europene sau la documente cu caracter strategic la nivelul Uniunii. 

 Comisia pentru afaceri europene a analizat proiectul de lege transmis și ordonanța de 
urgența în cauză și a constatat că domeniul mass-media audio-vizual face obiectul (între altele),  
Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, numită și Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale (Text cu relevanţă pentru SEE). 
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 Din analiza comparativă a proiectului de lege și al Directivei menționate, Comisia pentru 
afaceri europene a constatat că preambulul acesteia precizează că finanțarea programelor mass-
media este de responsabilitatea exclusivă a statelor membre, așa cum reiese din punctul 19) al 
directivei menționate, citat în continuare: 

"19) Prezenta directivă nu afectează responsabilitatea care revine statelor membre şi autorităţilor 
acestora cu privire la organizarea – incluzând sistemele de acordare a licenţelor de emisie, de 
autorizare administrativă şi impozitare –, finanţarea şi conţinutul programelor. Prin urmare, nu se 
aduce atingere independenţei evoluţiei culturale a statelor membre şi păstrării diversităţii culturale 
în cadrul Uniunii." 

 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  13 mai 2014, în prezența a 14 dintre cei 25 de membri. 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 
 
 
 

     Preşedinte,       Secretar, 
 

 
Bogdan Radu ŢÎMPĂU          Ana BIRCHALL 

 
 
 
 


