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propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, trimisă cu adresa nr. Pl-x 38 din 22 
februarie 2016, înregistrată cu  nr. 4c-11/196 din 24 februarie 2016. 
           Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare separarea funcţiei de preşedinte al consiliului de 
administraţie de cea de director general al Societăţii Române de radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, responsabilizarea directorului general prin legiferarea posibilităţii ca acesta să fie revocat înainte de 
expirarea mandatului, prin votul consiliului de administraţie, în situaţiile prevăzute de lege. De asemenea, se 
instituie şi posibilitatea ca achiziţia de licenţe să poată fi finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 8 martie 2016. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr. 153 din 26 
februarie 2016. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

Preşedintele Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune a transmis Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi un punct de vedere referitor la această propunere legislativă, solicitând respingerea 
acestui proiect de act normativ întrucât “toate modificările propuse sunt nefundamentate şi cu probleme de ordin 
juridic în ceea ce priveşte constituţionalitatea şi legalitatea lor”. 

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română  de Radiodifuziune a transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi un punct de vedere privind iniţiativa legislativă, conform căruia “se opune 
categoric adoptării formei propuse … şi solicită votul împotriva modificării Legii nr.41/1994”. 

Societatea Română de Televiziune, prin adresa cu nr.C/84/07.03.2016 a transmis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi observaţii şi amendamente la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice, fiind incidente prevederile art.31 alin.(5) din Constituţia României, republicată. 
 
                                       PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 
                               BOGDAN LIVIU CIUCĂ                                                      VASILE VARGA 
 
 
Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu            
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