
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

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 
 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
  

        Art. I. - 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  ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
 1. Alineatul (3) al articolului 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“(3) Directorul general al societăţii nu poate fi membru al 
consiliului de administraţie.” 
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 2. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou 
alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 

“(31) Directorul general al societăţii nu poate fi membru al unui 
partid politic.” 

 
3. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 181, cu 

următorul cuprins: 
“Art. 181. - (1) Funcţia de director general al societăţii se ocupă 

pe bază de concurs de proiecte. 
(2) Condiţiile de organizare şi criteriile de susţinere a 

concursului sunt stabilite de consiliul de administraţie. 
(3) Pentru ocuparea funcţiei este necesar  votul a 2/3 din 

numărul membrilor consiliului de administraţie.  
(4) Consiliul de administraţie este demis de drept dacă după o 

perioadă de 60 de zile de la declararea vacanţei funcţiei de director 
general şi desfăşurarea în această perioadă a trei proceduri de vot nu a 
hotărât asupra ocupării acestei funcţii. 

(5) Mandatul directorului general este de 4 ani. 
(6) Schimbarea din funcţie a directorului general înainte de 

expirarea mandatului se face cu votul a 2/3 din numărul membrilor 
consiliului de administraţie.”  
 

4. La alineatul (2) al articolului 19 , literele a) şi d) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

“a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere 
înaintează propuneri pentru 9 locuri, potrivit configuraţiei politice şi 
ponderii lor în Parlament; 

d) Academia Română, pentru un loc; ” 
 
5. Alineatul (4) al articolului 21 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
         “(4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi 
mai mare de 3 luni.” 
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6. Alineatul (2) al articolului 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
          “(2) Salariul directorului general al Societăţii Române de 
Radiodifuziune, precum şi al directorului general al Societăţii Române 
de Televiziune este  stabilit prin hotărâre a Guvernului.” 
 

7. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“(3) Preşedintele consiliului de administraţie primeşte o 
indemnizaţie lunară egală cu salariul brut al directorului general. 
Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune 
primesc lunar, o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul brut al 
directorului general al societăţii respective. Membrii consiliului de 
administraţie au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a 
cheltuielilor de transport şi cazare, ocazionate de participarea la 
şedinţele consiliului de administraţie.” 

 
8. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce un nou 

alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:  
“(3) În mod excepţional,  consiliul de administraţie poate fi 

convocat şi la solicitarea directorului general al societăţii.” 
 

9. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou 
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 

“(21) La şedinţele consiliului de administraţie participă fără drept 
de vot directorul general şi 2 reprezentanţi ai salariaţilor societăţii.” 

 
10. Alineatul (4) al articolului 26 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
“(4) Preşedintele consiliului de administraţie rămâne în funcţie 

până la numirea noului consiliu de administraţie.” 
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11. După litera b) a articolului 27 se introduce o nouă literă, 
lit. b1), cu următorul cuprins: 

“b1) aprobă condiţiile de organizare a concursului şi criteriile de 
participare la concurs pentru funcţia de director general al societăţii;” 
 

12. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
     “Art.  29. – Directorul general şi preşedintele consiliului de 
administraţie reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, 
după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte 
organe şi organizaţiile din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale şi 
participă la reuniunile internaţionale pe baza aprobării şi a mandatului 
date de consiliul de administraţie.” 
 

13. După alineatul (1) al articolului 31 se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: 

“(2) Preşedintele Consiliului de administraţie poate participa la 
şedinţele comitetului director.” 
 

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 3 se aplică după încetarea 
mandatului consiliului de administraţie aflat în funcţie la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3) 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  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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 29 iunie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Dan Radu Ruşanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


