
LEGEA NR. 103/2014 PENTRU COMPLETAREA 
LEGII AUDIOVIZUALULUI NR. 504/2002

Parlamentul României a adoptat în data de 17
iulie 2014 Legea nr. 103/2014 care modifică art.
42  din  Legea  nr.  504/2002  a  audiovizualului,
publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 518
din 11 iulie 2014.

Actul  normativ  menţionat  recunoaşte
persoanelor  cu  deficienţe  de  auz  dreptul  de
acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie
de  posibilităţile  tehnologice.  Modificarea
legislativă  vizează  introducerea  limbajului
mimico-gestual  ca  mijloc  de  informare  a
persoanelor  cu  deficienţe  de  auz,  televiziunile
cu  acoperire  naţională  având  obligaţia  de  a
transmite  zilnic  minimum  30  minute  de
informaţii  sau  emisiuni  în  limbaj  adecvat
persoanelor  cu  deficienţe  de  auz.  Astfel,
serviciile  de  programe  de  televiziune  cu
acoperire  naţională  vor  interpreta  în  limbajul
mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul
unei  durate  programate  de  cel  puţin  30  de
minute  din  programele  de  ştiri,  de  analize
politice şi economice.

De asemenea, vor fi interpretate în limbajul
mimico-gestual şi prin titrare sincron dezbaterile
pe teme politice şi/sau economice de actualitate
din  timpul  zilnic  de  emisie,  precum  şi
programele  de importanta  majora  în  întregime
ori  rezumatele  acestora,  care  se  vor  difuza
însoţite de un semn de avertizare, aşa cum este
prevăzut la anexa din lege. 

Documentul  menţionează  în  sarcina
serviciilor  de  programe  de  televiziune  cu
acoperire  naţională  şi  obligaţia  de  a  avertiza
verbal  „Atenţie!  Emisiune  dedicată  şi
persoanelor cu deficienţe de auz”, însoţită de o
menţiune ce va fi şi afişată static si lizibil.

În  vederea  asigurării  dreptului  de  acces  la
serviciile media audiovizuale al persoanelor cu
deficienţe  auditive,  aceleaşi  obligaţii  sunt
prevăzute  şi  serviciilor  de  programe  de
televiziune cu acoperire locală. 

Actul normativ adus în discuţie,  aşteptat  de
mult  timp de persoanele  cu deficienţe  de auz,
completează  cadrul  legislativ  românesc  cu
privire  la  asigurarea accesului  la  informaţie  al
persoanelor cu dizabilităţi, contribuind astfel la
promovarea  conceptului  Acces  pentru  toţi,
pentru  a  impiedica  crearea  de  noi  bariere  şi
apariţia unor noi surse de discriminare, obligaţie
stabilită în sarcina autorităţilor publice prin art.
61 lit.a din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu
dizabilităţi,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

De asemenea,  modificările  legislative  aduse
de Legea nr. 103/2014 se înscriu în eforturile de
armonizare  a  legislaţiei  interne  cu  prevederile
Convenţiei  privind  drepturile  persoanelor  cu
dizabilităţi  care,  la  art.  21  –  Libertatea  de
expresie  şi  opinie  şi  accesul  la  informaţii,
menţionează obligaţia Statele Părţi de a lua toate
măsurile  adecvate  pentru  a  se  asigura  că
persoanele cu dizabilităţi îşi pot exercita dreptul
la  libertatea  de  expresie  şi  opinie,  inclusiv
libertatea  de  a  căuta,  primi  şi  împărtăşi
informaţii  şi  idei,  în  condiţii  de  egalitate  cu
ceilalţi, prin toate formele de comunicare alese
de  ele,  inclusiv  prin  acceptarea  şi  facilitarea
utilizării imbajelor mimico-gestuale.
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