
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41 din  

17 iunie 1994, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic: Legea nr. 41, din 17 iunie 1994, privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează şi modifică, după cum urmează: 

 

La Art. 3, după alin (2) se adaugă trei noi aliniate (3), (4) şi 

(5) cu următorul conţinut: 

(3) Posturile publice de televiziune, administrate de Societatea 

Română de Televiziune sunt Tvr 1, Tvr 2 şi Tvr Cultural, la care se 

adaugă cinci posturi teritoriale la Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara şi  
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Târgu Mureş, posturi regionale ce vor emite exclusiv în eter pentru 

regiunile pe care le deservesc. 

(4) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial, postul public de televiziune Tvr Internaţional trece în 

administrarea Ministerului Afacerilor Externe din România, împreună cu 

personalul angajat care îl deserveşte, fiind finanţat din bugetul propriu al 

acestui minister. Deciziile asupra emisiunilor şi programelor ce se vor 

transmite de către Tvr Internaţional vor aparţine Ministerului Afacerilor 

Externe, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În îndeplinirea 

misiunii sale, Ministerul Afacerilor Externe poate solicita cu titlu gratuit 

producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune şi poate prelua în 

direct emisiunile informative. Odată cu transferul său către Ministerul 

Afacerilor Externe, postul de televiziune Tvr Internaţional îşi păstrează 

licenţa obţinută şi funcţionează în scopul promovării României în lume 

şi pentru informarea românilor din afara frontierelor ţării. 

(5) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial, alte posturi administrate de Societatea Română de 

Televiziune, decât cele prevăzute la alin (3) se desfiinţează de drept. 

 

Art. 38, alin (2) se modifică după cum urmează: 

Art. 38 – (2) Programele Tvr 1, Tvr 2 şi Tvr Cultural ale 

Televiziunii Române şi programele Radiodifuziunii Române se 

constituie în servicii publice, ca posturi naţionale de televiziune şi de 

radiodifuziune. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de  

Camera Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)  

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 

 
p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Ioan  Oltean 


