
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

R A P O R T  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi 

funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune  

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 

pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române 

de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune a fost transmis de Biroul 

permanent cu adresa nr. P. L. - x 655 din 23 decembrie 2013 şi înregistrat la Comisie cu nr. 

4c-10/01/08.01.2014. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată pentru 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, spre avizare fiind transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Până la data întocmirii raportului nu s-a primit acest avizul.  

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul favorabil, nr.1498 din 

18.12.2013, emis de Consiliul Legislativ.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

prima Cameră sesizată. 

Camera decizională este Senatul. 

Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 4 februarie 2014 şi a 

adoptat proiectul de lege cu amendamente prevăzute în anexă.  
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Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare completarea art. 46 din Legea nr. 

41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune cu două alineate noi, prin care se instituie posibilitatea ca 

birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor să poată numi un director general 

interimar pe o perioada de 60 de zile, în situaţia în care plenul Parlamentului nu se poate 

întruni în cvorum legal, în vederea unei numiri conform procedurilor prevăzute de lege. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 

Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi 

în sală în momentul votului. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

propune plenului respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PL-x 655/2013) şi prin urmarea 

adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. 

 

          PREŞEDINTE,             SECRETAR,  

            Florin Alexandru ALEXE             Florin-Costin PÂSLARU 

 

 

                     Consilier parlamentar,                                                                         Consilier parlamentar, 

                            Cristina DAN                                                                                      Dan KALBER  

 

 
 

 



 Amendamente  
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 110/2013 pentru 
completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune: 
 
 
Nr. crt. Text OUG. nr. 110/2013 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 0 1 2 
1 Titlul Legii: Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
110/2013 pentru completarea Legii nr. 
41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune 

Titlul Legii se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Lege  pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului  nr. 110/2013 pentru completarea 
Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune 

Din motive de tehnică legislativă. 

2  Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului  nr. 110/2013 pentru 
completarea . Legii nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune 

Articol unic – Se  respinge Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului  nr. 110/2013 pentru completarea . 
Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune 
(Amendament propus de Comisie) 

Din motive de tehnică legislativă. 

   

             PREŞEDINTE,                                                                                                                                          SECRETAR, 

    Florin Alexandru ALEXE                                                                                                                        Florin Costin PÂSLARU 
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