
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 

 

pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic. - Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
„Art. 40. - (1) Veniturile proprii ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după 
caz, din: 

a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate; 
b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune; 
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d) penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a 
taxelor datorate; 

e) sume încasate din publicitate; 
f) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile; 
g) donaţii şi sponsorizări; 
h) alte venituri realizate potrivit legii. 
(2) Persoanele fizice cu domiciliul în România au obligaţia să 

plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune, în 
calitate de beneficiari ai acestui serviciu, cu excepţia celor care 
declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio şi a 
celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestei 
taxe. 

(3) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv 
filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum 
şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au 
obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de 
radiodifuziune, în calitate de beneficiari ai acestui serviciu. 

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3), devin beneficiari 
ai serviciului public de televiziune fără a plăti o taxă de 
abonament. 

(5) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), pe 
categorii de plătitori, modalitatea de încasare a acestora, scutirea 
de la plata taxei prevăzute la alin. (l) lit. b), penalităţile de 
întârziere, precum şi sancţiunile care se aplică în cazul completării 
în mod eronat a declaraţiei de exceptare de la plata taxelor de către 
deţinătorii de receptoare de radio care, potrivit legii, sunt plătitori 
ai taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

(6) Procedura privind efectuarea controlului, constatarea 
contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi penalităţilor de întârziere 
în cazul sustragerii de la plata taxei prevăzute la alin. (1) lit. b) de 
către deţinătorii de receptoare radio se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului. 

(7) Sunt scutite de la plata taxei lunare pentru serviciul public 
de radiodifuziune familiile şi persoanele singure care beneficiază 
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de ajutor social lunar, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice 
străine şi membrii acestora, persoanele fizice abonate la reţele de 
radioamplificare, azilurile de bătrâni, unităţile din cadrul 
instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale, unităţile de învăţământ de stat 
preşcolar, preuniversitar şi universitar, căminele de copii şi creşele 
de stat, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru 
agricultori, pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune, unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute în România, precum şi alte categorii 
prevăzute de legi speciale. 

(8) Alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public 
de radiodifuziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi 
stabilite prin hotărâre a Guvernului.” 
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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 

 
 

 


