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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru completarea art. 40 din  Legea nr. 

41/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art. 40. din Legea nr. 41/1994, 

republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi Societăţii Române de Televiziune (P.L.-X 249/2005) a fost transmisă Comisiei cu 

adresa nr. P.L.-X  249 din 20 iunie 2005. 

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

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la 

întocmirea raportului, Comisia a primit aviz favorabil, din partea Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi. În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de avizul favorabil 

emis de Consiliul Legislativ şi de punctul de vedere al Guvernului care este de 

susţinere a iniţiativei legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată 

proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice.  

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 7 

septembrie 2005.  

În conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbateri au luat parte: din partea Guvernului, d-nul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor, iar din partea grupului de iniţiatori,   

propunerea legislativă a fost susţinută de d-na deputat Raluca Turcan.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 22 de membrii 

ai Comisiei. 

MihaiM



Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului. 

 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera decizională este Senatul. 

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

masă propune adoptarea propunerii legislative pentru completarea art. 40 din Legea 

nr. 41/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificări . 

  

 
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

      

      Raluca TURCAN   MÁRTON Árpad Fráncisc 

 

     Consilier,                                                    Expert, 

   Pîrvu IONICĂ                                        Cristina DAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Amendamente admise 

 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative pentru  completarea  art. 40 din Legea nr .41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 0 1 2 3 
1  

 
Lege pentru completarea art. 40 din 
Legea nr. 41/1994, republicată, privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune 

Titlul se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Lege pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 
41/1994, republicată, privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune. 
Amendament propus de Comisie. 

Pentru respectarea normelor de  tehnică 
legislativă 

2  
 
Articol unic: - Art. 40 alin. (3) se 
completează după cum urmează: 
 
 
 
 
“ (3) Persoanele juridice, cu sediul în 
România, inclusiv filialele, sucursalele, 
agenţiile şi reprezentanţele acestora, 

Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 

Articol unic: - Alineatul (3) al 
articolului 40 din Legea nr. 41/1994, 
republicată, în Monitorul Oficial 
României, Partea I, nr. 636 din 27 
decembrie 1999, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ (3) Persoanele juridice, cu sediul în 
România, inclusiv filialele, sucursalele, 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

 

 

 

 

 

 



precum şi reprezentanţele din România 
ale persoanelor juridice străine, au 
obligaţia să plătească o taxă pentru 
serviciul public de radiodifuziune şi o 
taxa pentru serviciul public de 
televiziune, în calitate de beneficiari ale 
acestor servicii, cu excepţia celor care 
declară, prin reprezentantul legal, că 
nu deţin receptoare de radio, respectiv 
de televiziune.” 

agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum 
şi reprezentanţele din România ale 
persoanelor juridice străine, au obligaţia să 
plătească o taxă pentru serviciul public de 
radiodifuziune şi o taxa pentru serviciul 
public de televiziune, în calitate de beneficiari 
ale acestor servicii, cu excepţia celor care 
declară, sub sancţiunea aplicabilă 
infracţiunii de fals în declaraţii, prin 
reprezentantul legal, că nu deţin 
receptoare de radio, respectiv de 
televiziune.” 

Amendament propus de Comisie. 

Pentru  precizarea sancţiunii care se 
aplică, în cazul unei declaraţii false, conform 
Codului Penal. 

 
 
  PREŞEDINTE,                                                                                      SECRETAR, 
         Raluca TURCAN                                                                         MÁRTON Árpad Fráncisc 
  
     Consilier,                                                                                                                 Expert, 
 
  Pîrvu Ionică                                                                                                               Cristina Dan 
 


