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..Consiliul Economic si Social este organ consultativ al ParlamenUilui §i al Guvernului in domeniile de specialitate 
stabilite prin Icgea sa organica de infiintare, organizare si functionare.” {Ar/. 14Ijiin Constiluiici Romdmei revizuild)

.&SM,.
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr.

AVIZ
.OX: .

504/2002 a audiovizualului si a Ordonaiitei Guvernului nr 39/2005 privind

cinematografia

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea irr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificaiile si completarile ulterioare, §i art. 11 lit. 
a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea proiectiiliu de Lege pentru modificarea completarea Legii nr. 504/2002 a 

audiovizualului a Ordonanfei Guvernului nr 39/2005 privind cinematografia.

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea m-. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 4.10.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 
nr.25/04.03.202I, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu observatia ca 

acest proiect de lege contine multe prevederi vagi (de ex. cele propose pentru art. 2' alin. (2) ori 
pentru art. 6^), prevederi dificil de aplicat ca atare in practica ori care par mai degraba declaratii de 

intentii (asa cum sunt cele referitoare la „incurajai-e”), exprimari din Directiva, fara ca acestea sa se 

transforme in norme care impun o conduita anume, previzibila in tot, acelora carora li se adreseaza 

legea, proiectul de lege propunand solutii nespecifice sistemului nostru legal, precum aceea, de la 

art. 10 alin. (7), pentru decizia referitoare la conflictul de jurisdictie, care sa fie pronuntata de un 

organ executiv / politic, iar nu de unul apartinand puterii judecatore?ti.
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