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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa 

nr. P l-x 38 din 22 februarie 2016 şi înregistrată  la Comisie cu nr. 4c-10/47/24.02.2016. 

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, Comisiei 

pentru  muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Pînă la data 

redactării raportului s-au primit avizele favorabile din partea Comisiei juridice de disciplină şi 

imunităţi precum şi din partea Comisiei pentru  muncă şi protecţie socială.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 15 martie 2016.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 de membri. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune în sensul: separării funcţiei de director general de funcţia de preşedinte al 

Consiliului de administraţie, stabilirii unor criterii de selecţie şi de incompatibilitate pentru membrii 

Consiliului de administraţie, extinderii  finanţării de la bugetul de stat şi pentru achiziţionarea de 
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licenţe precum şi pentru finanţarea producerii şi transmiterii de evenimente de importanţă majoră 

cu caracter cultural, artistic, sportiv, interne sau internaţionale, s. a. m. d. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii, emis de Consiliul Legislativ cu nr. 

67/26.02.2016.  

La finalul dezbaterilor s-a propus adoptarea propunerii legislative, înregistrându-se următorul 

rezultat al votului: 13 voturi pentru adoptare, 12 voturi împotrivă şi 2 abţineri. În urma votului 

exprimat nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii legislative. 

  

  

 
 VICE PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
      

           MÁRTON Árpád Francisc                                   Florin Alexandru ALEXE 
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