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r..:m.. CONSILIUL ECONOIVIIC SI SOCIAL 

NrIESIRE^<o ....o7"AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea
Legii nr.41/1994 privind organizarea functionarea Societatii Romane 

de Radiodifuziune Societatii Romane de Televiziune, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, 
cu modificarile §i completarile ulterioare (plxl73/5.05.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fonctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si fiinctionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.41/1994 

privind organizarea §i functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune §i Societatii Romane 

de Televiziune, publicata in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 

1999, cu modificarile §i completarile ulterioare (plxl73/5.05.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea'si fimctionarea— 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 19.05.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• abrogarea alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea §i functionarea 

Societafii Romane de Radiodifuziune §i Societatii Romane de Televiziune, cu 

modificarile si completarile ulterioare, nu poate fi realizata fara precizarea clara in 

textul propunerii legislative a atributiilor §i a regulamentului de organizare si 

fiinctionare al Consiliului de Administratie. Asigurarea interimatului presedintelui
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Consiliului de Administratie de insu^i directorul general contravine tocmai principiului 

enuntat de initiator in exprmerea de motive, respectiv delimitarea atributiilor;

• conform art. 19 alin. (7), presedintele Consiliului de Administratie §i Directorul 

General sunt numiti de Parlament dintre membrii Consiliului. Deci, in loc de o fimctie 

politica, se introduc dona functii politice la fiecare institutie. in plus, este prevazuta 

cre§terea de la 25% la 40% din salariul presedintelui Consiliului de Administratie a 

nivelului indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, or, prin aceasta 

masura, ambele decizii vor avea clar efectul cresterii fondului de salarii al celor doua 

institutii. Separatia functiilor deliberative/ executive nu se realizeaza total, directorul 

general putand inlocui in anumite conditii pre§edintele, chiar conducand §edinta 

Consiliului de Administratie, de§i este executiv;

• prin introducerea alin. (2^) in cadrul art. 20, respectiv incompatibilitatea membrilor 

Consiliului de Administratie cu calitatea de salariat al SRR/SRTV, incompatibilitate 

extinsa si pentru rudele de pana la gradul al-II-lea, inclusiv, este incalcat dreptul la 

munca, drept garantat atat prin Constitute, cat §i prin Codul muncii §i alte acte 

normative, conventii sau tratate intemationale la care Romania este parte ori le-a 

ratificat. Prin aceasta modificare este, de asemenea, restrans dreptul salariatilor de a-si 

alege, in mod liber si fara conditionari politice, reprezentatii care sa le reprezinte 

interesele §i sa le apere drepturile in Consiliul de Administratie. Astfel, este incalcat 

dreptul de a alege §i de a fi ales, iar salariatii care §i-ar putea reprezenta colegii in 

cadrul Consiliului de Administratie ar fi conditionati fie sa demisioneze, fie sa-si 

suspende contractul de munca pe perioada mandatului, in conditiile in care cea mai 

mare parte a posturilor au fost ocupate prin concurs. Extinderea acestei interdictii si 

pentru rudele de pana gradul al-II-lea aduce atingere §i vietii private, acesta fiind un alt 

drept garantat. In legatura cu aceasta, o variants de compromis ar fi fost introducerea in 

cadrul art. 20 alin. (2) a sintagmei ”cu exceptia reprezentantilor salariatilor”;

• se impune ca desemnarea directorilor general! ai SRR §i SRTV sa se faca in urma 

desfa§urarii imui concurs pentru ocuparea acestor posturi;

• de§i in fimdamentarea propunerii se mentioneaza intentia de a separa conducerea 

Consiliului de Administratie de conducerea executiva a celor doua institutii, in fapt nu 

se atinge scopul declarat, fund creata doar o conducere bicefala, prin crearea a doua 

functii/ fiecare institutie, cu rang de ministru si cabinet propriu. Astfel, reforma nu este 

una de fond, care sa rezolve problema luarii corecte a deciziilor in beneficiul celor doua 

institutii.

Presedinte, 

Bogdan SIMION
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