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Biroul permaueHt al Camerei Deputaţilor

Iniţiative legislative

ROMANIA

Nr. 22-^

M. u-ffhuh

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Camera Deputaţilor

din
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CONSIUUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE
IEŞIRE....

Către,
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)

şi art. 75 din Constituţia României,

republicată, şi ale art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm alăturat
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi

funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru a fi supusă dezbaterii şi adoptării

Parlamentului României.

Solicit adoptarea acestei propuneri legislative în procedură de urgenţă.

Iniţiator,

Turos Lorând
S^âtor UDMR
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Expunere de motive
CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE
IEŞ\^ Nr
......
Liina...^??^. 20...^....'

Legea nr. 41/1994 privind funcţionarea principalilor actori diii media publică,
SRR şi SRTV, produce efecte fără modificări substanţiale din anul 1994. Legea îşi
confirmă aplicabilitatea deoarece pe parcursul acestor aproape trei decenii a permis
parcursuri fundamental diferite pentru cele două societăţi ale căror activitate este
guvernată prin dispoziţiile sale. în aceeaşi măsură se arată şi necesitatea unei
reforme de natură a conduce la implementarea formulelor organizaţionale aplicate
cu succes de către alte societăţi de interes naţional. Rezultatul analizei modului de
funcţionare a celor două societăţi, a condus la fundamentarea iniţiativei legislative
ale cărei idei principale, sunt susţinute de următoarele argumente:
separarea funcţiei de Preşedinte al Consiliului de Administraţie de cea de
Director General, completat cu precizări necesare şi utile privind •
organizarea respectivelor activităţi - în consonanţă cu legislaţia aplicabilă
în materie de administraţie şi, respectiv, de finanţe publice/private;
• rhodificarea componenţei Consiliilor de Administraţie în sensul
introducerii incompatibilităţii dintre calitatea de membru CA si cea de
salariat al societăţii şi, respectiv, clarificarea atribuţiilor managementului
deliberativ, a celui executiv şi a celui de filtru - fiind propuse modificări
structurale la nivelul Comitetului Director si, implicit,- al Comitetelor
Director ale Studiourilor Teritoriale;
• de asemenea, iniţiativa răspunde prin reglementări fără echivoc, la măsurile
dispuse de auditorii externi privind paradigma remunerării managementului
de vârf (deliberativ şi executiv) dar şi la concluziile dezbaterilor care se •
află de mult timp în atenţia autorităţilor publice
• proiectul conţine şi alte modificări şi completări, propuse pentru
armonizarea dispoziţiilor astfel reformulate cu celelalte dispoziţii din
cuprinsul Legii 41/1994, republicată, cu modificările şi, completările
ulterioare.
•

Iniţiator,
Turos Lorând
Ştenator UDMR

Tabel cu semnatarii propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române
de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27
decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare___________________________
Nr.crt.
Nume, Prenume, Grup parlamentar
Semnătură
1.
Turos Lorând, senator UDMR
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LEGE
pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi
completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (3) se abrogă.

2. La art. 19, alin. (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune,
respectiv al Societăţii Române de Televiziune şi directorul general se numesc de către
Parlament, în şedinţă comună, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor'
permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere şi de vot prevăzute în acest
articol. în vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate,
în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de
administraţie. Audierea candidatului se face de căţre comisii, în prezenţa membrilor
consiliului de administraţie respectiv.
3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^) cu
următorul cuprins:
(2') Pe timpul exercitării mandatului,.membrii consiliului de administraţie;
'i

V.

a) nu pot avea calitatea de angajaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv ai
Societăţii Române de Televiziune, ei sau rudele lor până la gradul al Il-lea inclusiv;
b) nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi reglementate de Legea
Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are
activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi reglementate de
Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,-cu
care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz. Societatea' Română de
, Televiziune, întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare;
’ .

4. La art. 21, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Când situaţia prevăzută la alin. (1) intervine într-un-moment în care, din diferite
motive, nu există nici consiliu de administraţie, nici preşedinte legal numit, şi nici director
general. Parlamentul, la propunerea comisiilor -permanente de specialitate, numeşte un
director interimar, cu mandat bine definit.
►
■

5. Art, 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Preşedintele, directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie depun în
faţa Parlamentului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr
interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc
cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit fiincţiei şi să păstrez '
secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
. .

6. La art. 23, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: •
(2) Preşedintele consiliului de administraţie şi directorul general al Societăţii Române de
Radiodifuziune, precum şi preşedintele consiliului de administraţie şi. directorul general al
Societăţii Române de Televiziune primesc o indemnizaţie, asimilată funcţiei de ministru şi au
dreptul la organizarea unui cabinet conform Codului administrativ, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019.

7. La art. 23, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie al societăţii Române de
Radiodifuziune, respectiv ai Societăţii Române de Televiziune primesc, lunar,' o indemnizaţie,
reprezentând 40% din indemnizaţia. brută a preşedintelui consiliului de administraţie .al
societăţii respective. Membrii consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, în .
condiţiile legi, a cheltuielilor de transport şi cazare, ocazionate de participarea la şedinţele
consiliului de administraţie.

\

8. La art. 26, alin. (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(l)Lucrările consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia,
de director general, sau de cel mai în vârstă membru al consiliului. ■
(4) în cazul dizolvării consiliului de administraţie, directorul general rămâne în funcţie
până la numirea noului consiliu de administraţie sau până la numirea unui director general
interimar.
9. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27^ cu următorul cuprins:
Art. 27
(1) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
a) conduce lucrările consiliului de administraţie;

.

b) coordonează activităţile de control şi supraveghere ce revin consiliului de
administraţie în baza prevederilor prezentei legi şi prezintă consiliului de
administraţie rapoarte periodice în acest sens;
‘
’
c) prezintă periodic situaţii economice înaintate de directorul general în conformitate cu
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
d) în baza mandatului expres al consiliului de administraţie, reprezintă Societatea
Română de Radiodifuziune sau, după caz. Societatea Română de Televiziune, în
raporturile cu organisme internaţionale;
e) prezintă în faţa comisiilor parlamentare
de specialitate,
în prezenţa
membrilor consiliului de administraţie, raportul anual de activitate; asigură buna
funcţionare a aparatului propriu de lucru al consiliului de administraţie;
f) asigură transparenţa hotărârilor şi a activităţii consiliului de administraţie;

^

g) exercită orice alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie.
•
(2) In îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform legii, preşedintele consiliului de
administraţie dispune de un aparat propriu de lucru, prevăzut în organigrarhă.”

10. La articolul 31, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
Comitetul director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii
Române de Televiziune, este compus din directorul general şi din maximum 7 membri, cu

;

poziţii de management în interiorul societăţii, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
regulamentul de organizare şi funcţionare şi are următoarele atribuţii:

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 vă republica în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se textelor o nouă numerotare.
!'

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ■
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
,

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
LUDOVIC ORBAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
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