
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru completarea art. 46 
al Legii nr. 41/1994 privind organizarea §i functionarea Societa^ii Romane de 
Radiodifuziune §i Societatii Romane de Televiziune

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situatiei actuate

Potrivit prevederilor Legii nr.41/1994, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, conducerea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de 

Televiziune se asigura de un consiliu de administratie, respectiv de un director general, 
numiti in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu votul majoritafii 
deputatilor si senatorilor.

Conform art. 46 alin. (8) din Legea nr. 41/1994, in situatia in care plenul Camerelor 

Ireunite ale Parlamentului nu se intruneste din lipsa de cvorum legal, birourile 

[permanente ale Senatului si Camerei Deputafilor numesc un director general interimar 

ial societatii, pe o perioada de 60 de zile.

Mandatul directorilor generali interimari ai Societatii Romane de Radiodifuziune si 
Societatii Romane de Televiziune numiti prin hot^ari ale birourilor permanente ale 

Senatului si Camerei Deputatilor in data de 24 iunie 2021 ajung la termen in data de 22 

august 2021 si, pana in prezent, nu a fost parcursa sau demarata procedura de desemnare 

a Consiliiilor de administratie in conformitate cu dispozitiile Legii nr.41/1994, 
irepublicata, cu modificarile si complet^ile ulterioare.

Conform art. 39 alin. (2) din Legea nr.41/1994, republicata, cu modificarile si 
complet&'ile ulterioare, pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general 
al Societafii Romane de Radiodifuziune si cel al Societatii Romane de Televiziune auj 
calitatea de ordonatori principal! de credite bugetare, in conditiile legii-r^-
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Potrivit art. 22 din Legea nr.500/2002 privind finanfele publice, cu modific^ile si 
completarile ulterioare:

(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja cheltuieli in limita creditelor de 

angajament si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor 

aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si 
cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Ordonatorii de credite raspund, potrivit legii, de:
a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor de 

angajament si creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit prevederilor art. 21;
b) realizarea veniturilor;
c) angajarea si utilizarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor 

bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d) integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;
e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor 

financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a 

programului de lucrari de investitii publice;
g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

I h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.

Vacantarea functiei de director general interimar, in actualele conditii ale legislatiei 
^rimare, conduce la imposibilitatea de indeplinire a acestor obligatii legale si, implicit, 
la blocarea activitatii a celor doua servicii publice de radio si televiziune.

Mentionam ca actuala reglementare stabileste o procedura pentru situatia 

desemnarii conducerii interimare a Societatii Romane de Radiodifoziune si Societatii 
Romane de Televiziune in cazul in care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu 

se intruneste din lipsa de cvorum legal. Cu atat mai mult se impune stabilirea unei 
proceduri de desemnare a conducerii interimare in cazul in care Plenul camerelor 

reunite nu se poate intruni pe timpul vacantei parlamentare.
.A.

In consecinta, este necesar sa se intervina legislativ pentru asigurarea continuitatii 
jconducerii interimare a Societatii Romme de Radiodifiiziune si Societatii Romane de 

Televiziune la momentul incetarii mandatelor stabilite prin hotarare a birourile 

jpermanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.
2. Schimbari preconizate
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In acest context, luand act de faptul ca, in prezent, nu exista cadru legal primar 

[pentru asigurarea continuitajii conducerii interimare a celor doua servicii publice de 

radio si televiziune in cazul incetarii mandatelor stabilite prin hotarare a birourile 

permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, se impune completarea in consecinta 

a prevederilor art. 46 din Legea nr. 41/1994, in sensul ca in cazul in care desemnarea 

conducerii Societafii Romane de Radiodifuziune, respectiv a Societatii Romane de 

Televiziune, nu este realizata pana la data la care mandatul directorului general 
interimar numit in conditiile prevazute la alin. (8) inceteaza, ca urmare a ajungerii la 

itermen, mandatul directorului general interimar se prelunge^te pentru maximum doua 

iperioade succesive de maximum 45 zile, pana la numirea Consiliului de administratie, 
jdar fara a depa§i cu mai mult de 30 de zile prima zi a urmatoarei sesiuni ordinare a 

iParlamentului.

i

3. Alte informatii
Promovarea interven|iei legislative sub forma ordonantei de urgenta are in sustinere 

iurmatoarele considerente:
avand in vedere ca prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 110/2013 pentru 

:ompletarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane 

le Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, aprobata prin Legea 

ir.134/2015, a fost reglementata situatia de exceptie in care, din diferite motive, plenul 
:amerelor reunite ale Parlamentului nu se poate intruni in cvorumul prevent de lege 

Dentru numirea conducerii Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane
) i i

de Televiziune, birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor numesc un 

director general interimar, pe o perioada de 60 de zile,
avand in vedere ca Legea nr. 41/1994, republicata, cu modific^ile si 

completarile ulterioare, nu reglementeaza situatia in care, la incetarea mandatului de 60 

de zile a directorului general interimar numit de catre birourile permanente ale 

Senatului si Camerei Deputatilor, nu sunt efectuate demersurile necesare pentru 

numirea conducerii Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de 

Televiziune sau pentru o noua numire a unui director general interimar,
avand in vedere ca Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 

ide Televiziune sunt servicii publice autonome de interes national, independente 

Editorial, care au obligatia sa asigure, prin intreaga sa activitate, pluralismul, libera 

bxprimare a ideilor si opiniilor, libera comunicare a informatiilor, precum si informarea 

borecta a opiniei publice,
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tinand cont de faptul ca in lipsa acestor masuri legislative luate in regim de 

prgenfa, impuse de o situatie extraordinara, exista riscul unor consecin|:e deosebit de 

grave asupra functionarii Societatii Romane de Radiodifliziune si Societatii Romane de 

[Televiziune,

*

in considerarea faptului ca acestea constituie situatii extraordinare a ctor 

i'eglementare nu poate fi amanata, deoarece poate conduce la imposibilitatea fumizarii 
acestui serviciu de interes public §i, implicit, la incalcarea dreptului constitutional de 

informare,

!•

luand act de faptul ca, in prezent, nu exista cadru legal primar pentru asigurarea 

continuitatii conducerii interimare a celor doua servicii publice de radio si televiziune 

in cazul incetarii mandatelor stabilite prin hotarare a birourile permanente ale Senatului 
si Camerei Deputatilor,

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

l^Impactul asupra mediului concurential 
si domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2^Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2^.Impactul asupra intreprinderilor mici §i proiectul de act normativ nu se refera la 
imijlocii lacest subiect.
3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la 

lacest subiect.
jProiectul de act normativ nu se refera la 

iacest subiect.
4. Impactul asupra mediului

5. Alte informatii
_____________ y iNu au fost identificate.

Sectiunea a 4-a
Impactul Onanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -
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Media 
pe 5Anul

curentIndicatori Urmatorii 4 ani
am

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
i(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
|(i) impozit pe profit
|c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
i(i) cheltuieli de personal I

i(ii) bunuri si servicii
ic) bugetul asigurarilor sociale de stat:
|(i) cheltuieli de personal
;(ii) bunuri si servicii
13. Impact financiar, plus/minus, din care:
|a) buget de stat
|b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre^terii 
jcheltuielilor bugetare
|5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
Iveniturilor bugetare
i6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
Imodificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare
|7. Alte informa|ii
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Sectiunea a 5>a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative care se modifica sau se abroga 
ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de 
act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in 
vederea implementarii noilor dispozitii.

Proiectul nu necesita masuri normative 
ulterioare adoptarii.

jl^Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legislatia in domeniul achizitiilor publice

Proiectul nu vizeaza aceste aspecte

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislatia comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul nu vizeaza aceste aspecte.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a 
iactelor normative comunitare

Proiectul nu vizeaza aceste aspecte

14. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii 
;Europene

Proiectul nu vizeaza aceste aspecte

15. Alte acte normative si/sau documente 
jintemationale din care decurg angajamente

Proiectul nu vizeaza aceste aspecte

6. Alte informatii _____ > Nu au fost identificate.
Sectiunea a 6-a

j

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consultare cu 
organizatii neguvemamentale, institute de 
icercetare §i alte organisme implicate

Nu este cazul.

|2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a 
javut loc consultarea, precum si a modului in care 
|activitatea acestor organizadi este legata de 
lobiectul prezentului act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect.

|3. Consultarile organizate cu autoritadle 
administratiei publice locale, in situada in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitad 
lale acestor autoritad, in condidile Hotararii 
iGuvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect.

autoritadlor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

•iV ‘'V'-
i-

6



;4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor 
jinterministeriale, in confbrmitate cu prevederile 
Hotararii Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale

Proiectul de act normativ nu se refera 
la acest subiect.

permanente
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Lxgislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a T^rii 
ic) Consiliul Economic si Social
|d) Consiliul Concurentei 
|e) Curtea de Conturi

Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de ordonanta de urgen|a a 
Guvemului prin avizul nr. 683/2021.

6. Alte informatii
9

Nu au fost identificate.
Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de
act normativ

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia 
publica.

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implement^ii 
proiectului de act normativ, precum si 
efectele asupra s^atatii si securitatii 
cetafenilor sau diversitatn biologice

Nu este cazul.

3. Alte informatii > Nu au fost identificate.
Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1, Masuriie de punere in aplicare a proiectului de act normativ de 
catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - 
infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor 
institutiilor existente

Punerea in aplicare a 
proiectului de act 
normativ se va face 
in conditiile legii.

2. Alte informatii Nu au fost 
identificate.
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvemului pentm completarea art. 46 al Legii nr, 41/1994 privind organizarea si 
functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, pe 

care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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