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R A P O R T  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi Societăţii Române de Televiziune 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (10) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

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

procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune și Societății Române 

de Televiziune (PL x 307/23.08.2021).  

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 

91 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră Sesizată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.46 al Legii 

nr.41/1994, în scopul asigurării continuității conducerii interimare a celor două 

servicii publice de radio și televiziune, în cazul mandatelor stabilite prin hotărârea 

birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Astfel, în cazul în care 

desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a Societății 

Române de Televiziune nu este realizată până la data la care mandatul directorului 
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general interimar numit în condițiile prevăzute la alin.(8) încetează ca urmare a 

ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa convocării în acest scop a 

Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul directorului general interimar se 

prelungește de drept pentru maximum două perioade succesive de maximum 45 de 

zile, până la numirea Consiliului de administrație, dar fără a depăși cu mai mult de 30 

de zile prima zi a următoarei sesiuni ordinare a Parlamentului 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 7 septembrie 

2021.  

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, să supună plenului Camerei Deputaților spre 

dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 

de Televiziune, cu amendamentele prevăzute în Anexa ce face parte integrantă 

din prezentul raport. 

În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 31 alin. (5) din 

Constituția României. 

 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                       
  

Iulian BULAI 

 

      

 



A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 
41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

Nr.crt. Text inițial Textul propus  

(autorul amendamentului) 

Textul propus  

(autorul 

amendamentului) 

1. Titlul legii: 

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 
46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și 
funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune  

nemodificat  

2. Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 
46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și 
funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al 
Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea 
Societății Române de Radiodifuziune și Societății 
Române de Televiziune, cu următoarea modificare: 

(Amendament propus de Comisie) 

 

3. Articol unic. – La articolul 46 din Legea nr. 
41/1994 privind organizarea și funcționarea 
Societății Române de Radiodifuziune și 
Societății Române de Televiziune, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și 
completările ulterioare, după alineatul (9) se 
introduce un nou alineat, alin. (10), cu 
următorul cuprins: 

La articolul unic, alineatul (10) al articolului 46 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

Pentru instituirea unui 
termen rezonabil. 



„(10) În cazul în care desemnarea conducerii 
Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a 
Societății Române de Televiziune nu este 
realizată până la data la care mandatul 
directorului general interimar numit în condițiile 
prevăzute la alin. (8) încetează ca urmare a 
ajungerii la termen în timpul vacanței 
parlamentare, în lipsa convocării în acest scop a 
Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul 
directorului general interimar se prelungește de 
drept pentru maximum două perioade succesive 
de maximum 45 de zile, până la numirea 
Consiliului de administrație, dar fără a depăși cu 
mai mult de 30 de zile prima zi a următoarei 
sesiuni ordinare a Parlamentului:” 

„(10) În cazul în care desemnarea conducerii 
Societății Române de Radiodifuziune, respectiv a 
Societății Române de Televiziune nu este realizată 
până la data la care mandatul directorului general 
interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) 
încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul 
vacanței parlamentare, în lipsa convocării în acest 
scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, 
mandatul directorului general interimar se 
prelungește de drept pentru maximum două perioade 
succesive de câte 45 de zile, până la numirea 
Consiliului de administrație:” 

(Amendament propus de Comisie) 

 


