
GUVERNUL ROMAnIEI 

ORDONANTA DE URGENTA
pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea §i 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de
Televiziune

Avand in vedere ca prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr, 110/2013 pentru 

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

de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, aprobata prin Legea 

nr.134/2015, a fost reglementata situatia de exceptie in care, din diferite motive, plenul 

camerelor reunite ale Parlamentului nu se poate intruni in cvorumul prevent de lege 

pentru numirea conducerii Societafii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane 

de Televiziune, birourile permanente ale Senatului §i Camerei Deputatilor numesc un 

director general interimar, pe o perioada de 60 de zile,

avand in vedere ca Legea nr. 41/1994 privind organizarea §i funcfionarea 

Societafii Romane de Radiodifuziune ^i Societatii Romane de Televiziune, 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 

de Televiziune sunt servicii publice autonome de interes national, independente

editorial, care au obligatia sa asigure, prin intreaga sa act-ivitate-,* pluralismul, libera
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exprimare a ideilor si opiniilor, libera comunicare a informatiilor, precum si informarea 

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

urgenta, impuse de o situatie extraordinara, exista riscul unor consecinte deosebit de 

grave asupra func^ionarii Societatii Romane de Radiodifiiziune si Societatii.Romane 

de Televiziune,

in considerarea faptului ca acestea constituie situafii extraordinare a caror 

reglementare nu poate fi amanata, deoarece poate conduce la imposibilitatea fiimizarii 

acestui serviciu de interes public si, 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 incetmi mandatelor stabilite prin hotarare a birourile permanente ale Senatului 
§i Camerei Deputatilor,

A

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - La articolul 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si 
functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de 

Televiziune, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 

27 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatui (9) 

se introduce un nou alineat, alin. (10), cu urmatorul cuprins;
A

„(10) In cazul in care desemnarea conducerii Societatii 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 termen in timpul vacantei parlamentare, in 

lipsa convocarii in acest scop a Parlamentului in sesiune extraordinara, mandatul

directorului general interimar se prelunge^te de drept pentru maximum doua perioade

■■ I

■



succesive de maximum 45 zile, pana la numirea Consiliului de administratie, dar fara 

a depasi cu mai mult de 30 de zile prima zi a urmatoarei sesiuni ordinare a 

Parlamentului.”

Contrasemneaza:
Secretarui general al Guvemului

Tiberiu Horatiu Gorun
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