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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, transmisă spre 
dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl x. 293 din 23 octombrie 2017, Camera Deputaţilor 
fiind prima Cameră sesizată.  
 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Gigel Sorinel - ȘTIRBU 
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mijloace de informare în masă 

Bucureşti, 04.12.2017  
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 PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
          Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune  

 R A P O R T  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea 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. Pl - x 293 din  23 octombrie 2017 şi înregistrată la Comisie cu nr. 

4c-10/218 din 26 octombrie 2017. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond 

cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Până la data întocmirii raportului s-a primit avizul negativ al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.  

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

din categoria legilor organice. 

 În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii 

şi propuneri, nr. 865 din 13.10.2017, emis de Consiliul Legislativ, precum şi avizul 

negativ al Consiliului Economic și Social, nr. 4823 din 10.10.2017.  

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 28 noiembrie 

2017.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 14 de membri ai 

Comisiei. 
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 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, domnul Gheorghe 

Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 19 din 

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

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul desemnării membrilor consiliilor de administrație ale 

celor două societăți, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți în ședința 

comună a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza unor propuneri pentru 10 

locuri, formulate de grupurile parlamentare, reunite, potrivit configurației politice și 

ponderii acestora în Parlament. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votării.  

 Potrivit art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată, pentru această iniţiativă legislativă. 

 În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă propune respingerea Propunerii legislative pentru modificarea 

art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

 Motivarea respingerii se întemeiază pe următoarele  considerente: 

- potrivit Expunerii de motive, modificările propuse sunt justificate de necesitatea unei 

reprezentări corecte și a unei gestionări eficiente, în cadrul procesului de control 

parlamentar asupra activității Societății Române de Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune, prin respectarea configurației politice actuale a celor două 

Camere ale Parlamentului și asigurarea participării la procesul decizional a tuturor 

grupurilor parlamentare. Potrivit prevederilor art. 31 alin. (5) din Constituţia României, 

republicată și ale art. 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de controlul parlamentar asupra 

celor două Societăți se realizează prin intermediul Comisiilor de specialitate ale celor 
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două Camere ale Parlamentului, cu ocazia analizării, de către acestea a raportului anual 

de activitate și a contului de execuție bugetară ale celor două Societăți, precum și cu 

ocazia votului exprimat în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Astfel, atât în 

cadrul dezbaterilor din Comisii cât și la votul în Plenul reunit, parlamentarii, membri ai 

tuturor grupurilor parlamentare, pot participa la exercitarea activității de control 

parlamentar; 

- întrucât prin modificările propuse nu se instituie obligația ca fiecare grup parlamentar 

să fie reprezentat în cadrul consiliilor de administrație ale celor două societăți ci doar 

majorarea, de la 8 la 10, a numărului de locuri ce revin grupurilor parlamentare în 

alcătuirea acestor consilii, textul propus nu este în măsură să conducă în mod clar la un 

astfel de rezultat; 

- adoptarea modificărilor propuse prin intermediul inițiativei vor genera costuri 

suplimentare pentru cele două instituții.        

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE,              SECRETAR,   

      Gigel – Sorinel ŞTIRBU                           Beatrice TUDOR 
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