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RAPORT  ÎNLOCUITOR 

privind Cererea de Reexaminare formulată de Preşedintele României  

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 41/1994 privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune 

 (PL.- x 281/2013) 

 

 În conformitate cu prevederile art.  137 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a fost sesizată cu Cererea de Reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune, transmisă cu adresa nr. PL-x. 281/2013 din data de 4 

noiembrie 2013, înregistrată la Comisiei cu nr.4c - 10/200/04.11.2013. 

 La data de 28 octombrie 2013, Preşedintele României s-a adresat Parlamentului, în 

temeiul art. 77 alin.(2) din Constituţia României, formulând Cererea de Reexaminare asupra 

Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 
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Actul normativ transmis spre promulgare propunea completarea art. 43 din Legea nr. 

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

Române de Televiziune, cu un nou alineat, care să instituie posibilitatea, pentru cele două 

Societăţi, de a constitui persoane juridice, cu sau fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, 

pentru desfăşurarea activităţii specifice.. 

Solicitarea de Reexaminare propune reanalizarea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, întrucât această reglementare este 

considerată  „vagă, fără să ofere condiţii de eligibilitate  şi oportunitate”. Totodată, se 

consideră că „Legea trebuie să prevadă criterii clare de asociere, respectiv de achiziţionare de 

părţi sociale/acţiuni, în vederea construirii unui cadru legal predictibil, cu atât mai mult cu cât 

finanţarea acestor operaţiuni se face din fonduri alocate de la bugetul de stat.” 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării Legea pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune face parte din categoria legilor organice.  

Dezbaterea Cererii de Reexaminare s-a făcut potrivit prevederilor art. 137 alin. (2) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,  la lucrările Comisiei 

din zilele de 12 noiembrie, 9 decembrie şi 16 decembrie a.c. În conformitate cu prevederile art. 

54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, la 

şedinţele Comisiei a participat în calitate de invitat, domnul Claudiu Săftoiu, preşedinte – 

director general al Societăţii Române de Televiziune, domnul Demeter Andras Istvan, consilier 

personal al preşedintelui Societăţii Române de Televiziune, domnul Constantin Puşcaş director 

economic la Societatea Română de Radiodifuziune şi doamna Mariana Milan, şef serviciul 

juridic în cadrul aceleiaşi societăţi. În şedinţa din data de 9 decembrie membrii Comisiei au 

hotărât să se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Cererii de Reexaminare 

formulată de Preşedintele României şi respectiv adoptarea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL.- x 281/2013) în forma transmisă la 

promulgare. 

 În şedinţa din data de 10 decembrie 2013, plenul Camerei Deputaţilor a retrimis 

raportul Comisie pentru o nouă reexaminare  şi întocmirea unui nou raport . 
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În data de 16 decembrie  a.c. Comisia a reluat dezbaterea asupra Cererii de 

Reexaminare, în vederea întocmirii unui raport înlocuitor. În conformitate cu prevederile art. 

54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat domnul 

Ovidiu Miculescu, preşedinte - director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

  În timpul dezbaterii parlamentarii au făcut observaţii asupra necesităţii introducerii unor 

prevederi care să reprezinte garanţia existenţei unui control parlamentar asupra deciziei în 

legătură cu înfiinţarea de persoane juridice în străinătate, şi oportunitatea unor investiţii din 

fonduri de la bugetul de stat.  

La lucrările Comisiei din data 16 decembrie 2013 au fost prezenţi 17 deputaţi, din 

totalul de 22 de membri ai Comisiei. 

 În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în momentul votului să supună plenului Camerei 

Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, admiterea în parte a Cererii de Reexaminare 

formulată de Preşedintele României şi, respectiv, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii 

pentru modificarea şi completarea. Legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL.- x 281/2013) cu 

amendamentul cuprins în anexa..  

 

. 

      PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

 Gigel Sorinel ŞTIRBU                                               Florin Costin PÂSLARU 
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                                                                                                                                                                            Anexa 
 
 
 

Amendamente admise la Legea 
 pentru modificarea şi completarea. Legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune (PL.- x 281/2013) 
 
 

Nr. 
crt.  

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 41 /1994  

privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune 

Amendamentele Comisiei  
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 

1.  Titlul Legii 
 L E G E pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune 

Nemodificat . 
 

2. Articol unic. - Legea nr. 41/1994 
privind organizarea şi  funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune, 
republicată în Monitorul Oficial al 

Nemodificat  
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României, Partea I, nr. 636 din 27 
decembrie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

3. 1. La articolul 42, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„ Art. 42.- (1) Finanţarea  necesară 
producerii şi difuzării emisiunilor 
radiofonice şi de televiziune adresate 
străinătăţii, inclusiv prin intermediul 
persoanelor juridice înfiinţate sau în 
cadrul cărora Societatea Română de 
Radiodifuziune, respectiv Societatea 
Română de Televiziune, deţin 
calitatea de asociat/acţionar, precum 
şi pentru dezvoltarea acestei activităţi 
se asigură din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, prin intermediul 
bugetelor celor două instituţii.” 

 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 2. La articolul 43, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin. (11), cu următorul cuprins: 
„(11) În vederea extinderii/dezvoltării 
activităţii specifice, în ţară sau în 
străinătate, Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea Română 

Punctul 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
2. La articolul 43, se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: 
„(2) În vederea extinderii/dezvoltării activităţii 
specifice, în ţară sau în străinătate, Societatea 
Română de Radiodifuziune şi Societatea 

Membrii Comisiei au considerat faptul că este 
absolut necesară introducerea avizului conform 
al comisiilor de specialitate ale Parlamentului, 
ca element de control asupra implicării 
serviciilor publice de radio şi de televiziune în 
anumite investiţii pe bani publici care pot fi sau 
nu  oportune.  



 6 

de Televiziune pot înfiinţa, cu avizul 
consultativ al Comisiilor 
parlamentare pentru cultură ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, 
persoane juridice de drept privat, cu 
sau fără scop lucrativ, pot dobândi 
calitate de asociat în cadrul unor 
asemenea entităţi sau, după caz pot 
achiziţiona acţiunile/părţile sociale 
ale unei societăţi comerciale 
existente, în condiţiile legii.” 

Română de Televiziune pot înfiinţa, cu avizul 
conform al Comisiilor parlamentare pentru 
cultură ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, 
persoane juridice de drept privat, cu sau fără 
scop lucrativ, pot dobândi calitate de asociat în 
cadrul unor asemenea entităţi sau, după caz pot 
achiziţiona acţiunile/părţile sociale ale unei 
societăţi comerciale existente, în condiţiile 
legii.” 
(Amendament propus de domnul deputat 
Márton Árpád  Francisc - UDMR) 
 

 

 
       PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

        Gigel Sorinel ŞTIRBU                                                                                                            Florin Costin PÂSLARU 
 

 

 

Consilier parlamentar,                                                                                                                                                           Consilier parlamentar, 

                     Cristina DAN                                                                                                                                                                             Dan KALBER 
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