
LEGE

pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii 
Romane de Radiodifuziune §i Societa|ii Romane de Televiziune, publicata in Monitorul 

Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modiflcarile si
completarile ulterioare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 41/1994 privind organizarea §i funclionarea Societatii Romane de 
Radiodifuziune §i Societatii Romane de Televiziune, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modiflcarile si completarile 
ulterioare, se modiflca si se completeaza dupa cum urmeaza:

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

2. La art. 19, alin. (7) se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:

(7) Presedintele Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, 
respectiv al Societatii Romane de Televiziune si directorul general se numesc de catre 
Parlament, in sedinta comuna, dintre membrii titular! ai consiliilor, la propunerea comisiilor 
permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere §i de vot prevazute in acest 
articol. in vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, 
in termen de 7 zile, candidatul recomandat de catre membrii titular! ai consiliilor de 
administratie. Audierea candidatului se face de catre comisii, in prezenta membrilor 
consiliului de administratie respectiv.

3. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^) cu 
urmatorul cuprins:

(2’) Pe timpul exercitarii mandatului, membrii consiliului de administratie:



a) nu pot avea calitatea de angaja^i ai Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv ai 
Societatii Romane de Televiziune, ei sau rudele lor pana la gradul al Il-lea inclusiv;

b) nu pot face parte din consiliul de administrate al unei societati reglementate de Legea 
Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, care are 
activitate in domeniul audiovizualului §i nu pot participa la societafi reglementate de 
Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, cu 
care Societatea Romana de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Romana de 
Televiziune, intretine relatii de afaceri sau are interese contrare;

4. La art. 21, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Cand situa^ia prevazuta la alin. (1) intervine intr-un moment in care, din diferite 
motive, nu exista nici consiliu de administralie, nici pre§edinte legal numit, §i nici director 
general, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, nume§te un 
director interimar, cu mandat bine definit.

5. Art. 22 se modiflca va avea urmatorul cuprins:

Presedintele, directorul general §i ceilalfi membri ai consiliului de administrate depun in 
fata Parlamentului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia §i legile tarii, sa apar 
interesele Romaniei, drepturile §i libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc 
cu onoare, con§tinta §i fara partinire atributiile ce-mi revin potrivit functiei §i sa pastrez 
secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!

6. La art. 23, alin. (2) se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:

(2) Presedintele consiliului de administrate §1 directorul general al Societatii Romane de 
Radiodifuziune, precum si presedintele consiliului de administrate si directorul general al 
Societatii Romane de Televiziune primesc o indemnizatie, asimilata functiei de ministru si au 
dreptul la organizarea unui cabinet conform Codului administrate, publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019.

7. La art. 23, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Ceilalti membri ai Consiliului de administrate al societatii Romane de 
Radiodifuziune, respectiv ai Societatii Romane de Televiziune primesc, lunar, o indemnizatie 
reprezentand 40% din indemnizatia bruta a presedintelui consiliului de administrate al 
societatii respective. Membrii consiliului de administrate au dreptul la decontarea, in 
conditiile legi, a cheltuielilor de transport si cazare, ocazionate de participarea la sedintele 
consiliului de administrate.



8. La art. 26, alin. (1) §i (4) se modifica vor avea urmatorul cuprins:

(l)Lucrarile consiliului de administratie sunt conduse de pre§edinte, iar in lipsa acestuia, 
de director general, sau de cel mai in varsta membru al consiliului.

(4) in cazul dizolvarii consiliului de administrafie, directorul general ramane in func^ie 
pana la numirea noului consiliu de administratie sau pana la numirea unui director general 
interimar.

19. Dupa articolul 27 se introduce un non articol, art. 27 cu urmatorul cuprins:
1Art. 27

(1) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii:

a) conduce lucrarile consiliului de administratie;

b) coordoneaza activitatile de control §i supraveghere ce revin consiliului de 
administratie in baza prevederilor prezentei legi §i prezinta consiliului de 
administratie rapoarte periodice in acest sens;

c) prezinta periodic situatii economice inaintate de directorul general in conformitate cu 
regulamentul de organizare §i functionare a consiliului de administratie;

d) in baza mandatului expres al consiliului de administratie, reprezinta Societatea 
Romana de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Romana de Televiziune, in 
raporturile cu organisme internationale;

e) prezinta in fata comisiilor parlamentare de specialitate, in prezenta 
membrilor consiliului de administratie, raportul anual de activitate; asigura buna 
functionare a aparatului propriu de lucru al consiliului de administratie;

f) asigura transparenta hotararilor §i a activitatii consiliului de administratie;

g) exercita orice alte atributii prevazute de regulamentul de organizare §i functionare a 
consiliului de administratie.

(2) in indeplinirea atributiilor stabilite conform legii, pre§edintele consiliului de 
administratie dispune de un aparat propriu de lucru, prevazut in organigrama.”

10. La articolul 31, partea introductiva se modiflca va avea urmatorul cuprins:

Comitetul director al Societadi Romane de Radiodifuziune §i, respectiv, al Societatii 
Romane de Televiziune, este compus din directorul general §i din maximum 7 membri, cu



pozi^ii de management m interiorul societatii, i§i desfa§oara activitatea m conformitate cu 
regulamentul de organizare §i functionare si are urmatoarele atribu^ii:

Art. 11. Legea nr. 41/1994 privind organizarea §i functionarea Societatii Romane de 
Radiodifuziune §i Societatii Romane de Televiziune, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 636 din 27 decembriel999, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
precum §i cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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