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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 27.09.2017 
 Nr. 4c-11/198/2016/2017 
 PL x-38/2016/2017   

 COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,     
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
Bucureşti, 27.09.2017 
Nr. 4c-10/175 /2016/2017 
PL x-38/2016/2017   

 
 
      Către, 

 
    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra reexaminării Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.534 din 12 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.593 din 25 iulie 2017, transmis cu adresa nr. PL x 38 din 1 
septembrie 2017, şi înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-
11/198/2016/2017 şi, respectiv, la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă cu nr.4c-10/175/04.09.2017  
 
 
                 PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE, 
             

             Eugen NICOLICEA                              Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Nr. 4c-11/198/2016/2017 
 PL x-38/2016/2017     

 COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,     
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
Nr. 4c-10/175/2016/2017 

 PL x-38/2016/2017   
 

 
RAPORT COMUN 

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

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,  
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.534 din  

12 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea I nr.593 din 25 iulie 2017 

  
 

În conformitate cu prevederile art.134 alin. (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,republicat, cu modificările şi  completările ulterioare, prin adresa  nr. PL- x 
38/2016/2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă, au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a  
reexaminării Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.534 din 12 iulie 2017, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.593 din 25 iulie 2017. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 
75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi  completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
cererea de reexaminare în şedinţe separate. 

Potrivit dispoziţiilor art. 134 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
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imunităţi a dezbătut legea supusă reexaminării, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.593/2017, în şedinţa din 18 septembrie 2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la 
şedinţă conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să admită cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune cu 
amendamente admise redate în Anexa nr. 1 şi  amendamente respinse redate în Anexa 
nr. 2  la prezentul raport.  

Potrivit dispoziţiilor art. 134 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a dezbătut legea supusă reexaminării, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.593/2017, în şedinţa din 26 septembrie 2017.  

La lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 
fost prezenţi 15 deputaţii, din totalul de 15 membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă au hotărât, cu majoritate de voturi, să admită Cererea de reexaminare 
a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
cu amendamente admise redate în Anexa nr. 1 şi  amendamente respinse redate în 
Anexa nr. 2 la prezentul raport. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, în calita te 
de primă Cameră sesizată, admiterea Cererii de reexaminare ți, respectiv, 
adoptarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune cu amendamente admise redate în 
Anexa nr. 1 şi amendamente respinse redate în Anexa nr. 2 la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
organice. 
 
               PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE,                                                                                   
          

           Eugen NICOLICEA                            Gigel Sorinel ŞTIRBU                                        

 
 
               SECRETAR,                                          SECRETAR, 
       
      Costel Neculai DUNAVA                              Beatrice TUDOR 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2&pag=comp20160322�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2&pag=comp20160322�
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               Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
     

Nr. 
crt. 

Forma  adoptată de Camera 
Deputaţilor 

Forma adoptată de Senat Text  adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1 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 
 

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 

 

Lege asupra reexaminării  Legii 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune, ca 
urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.534 din 12 iulie 
2017, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I 
nr.593 din 25 iulie 2017 

Amendament de 
tehnică legislativă 

2 3. La articolul 20, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin. (31), cu următorul cuprins: 
        „(21) Pe timpul exercitării 
mandatului, membrii consiliului de 
administraţie: 

3. La articolul 20, după alineatul (2) se 
introduc două noi alineate, alin.(21) şi 
(22), cu următorul cuprins: 
„(21)   Pe timpul exercitării mandatului, 
membrii consiliului de administraţie: 

 Amendament de 
corelare cu Decizia 
Curţii 
Constituționale 

        a) sunt obligaţi să renunţe la 
calitatea de membru de partid, sau, 
după caz, de membru în structurile 
de conducere ale organizaţiilor 
sindicale; 

a) sunt obligaţi să renunţe la calitatea de 
membru de partid, sau, după caz

 

, de 
membru în structurile de conducere ale 
organizaţiilor sindicale; 

a) sunt obligaţi să renunţe la calitatea 
de membru în structurile de 
conducere ale organizaţiilor 
sindicale; 
(Amendament propus de Comisii) 

 

3  
 

Art.II.- (1) In termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Se elimină 
 

Amendament de 
corelare cu Decizia 
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Nr. 
crt. 

Forma  adoptată de Camera 
Deputaţilor 

Forma adoptată de Senat Text  adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Parlamentul României va proceda la 
numirea unor noi consilii de administraţie 
la Societatea Română de Radiodifuziune 
şi la Societatea Română de Televiziune. 

 
 
 

Curţii 
Constituționale 

  (2) La data intrării în vigoare a numirilor 
noilor consilii de administraţie, mandatele 
consiliilor de administraţie ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune aflate în funcţie 
încetează de drept. 

  

  (3) Până la numirea în funcţie a 
directorului general, preşedintele 
Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Radiodifuziune, respectiv al 
Societăţii Române de Televiziune, 
îndeplineşte şi atribuţiile acestuia. 

 
 
 
 
(Amendament propus de Comisii) 

 

4 Art. II. - 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. 227 din 22 
iunie 1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

Art.II- 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, 
precum şi cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

Nemodificat  
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Anexa nr. 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE     

Nr. 
crt 

Forma adoptata de Camera  
Deputaţilor 

Forma  adoptată de 
Senat 

Autorul  amendamentului Motivare Cameră 
decizională 

1 a) sunt obligaţi să renunţe la calitatea de 
membru de partid, sau, după caz, de 
membru în structurile de conducere ale 
organizaţiilor sindicale; 

a) sunt obligaţi să 
renunţe la calitatea de 
membru de partid, sau, 
după caz, de membru 
în structurile de 
conducere ale 
organizaţiilor 
sindicale; 

 

a) sunt obligaţi să renunţe la 
calitatea de membru în structurile 
de conducere ale partidelor sau 
organizaţiilor sindicale; 
 
 
Autori: deputat USR Stelian ION 
deputat USR Silviu DEHELEAN 

 

Amendamentul s-a 
respins la vot. 

 

Senatul 
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