
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

L E G E 
 

pentru completarea art. 27 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. - La articolul 27 din Legea nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, după alineatul 
(1) se introduc cinci noi alineate, alin. (11)-(15), cu următorul 
cuprins: 

„(11) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie 
decide intrarea în procedura insolvenţei cu votul majorităţii 
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membrilor săi şi formulează cererea de deschidere a acesteia. 
     (12) Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei, semnată de preşedinte - directorul general, 
va fi însoţită de următoarele documente: 

a) ultima situaţie financiară anuală şi balanţa de verificare 
pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a 
procedurii; 

b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând 
toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; 
pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de 
publicitate; 

c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi 
creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, contestate ori necontestate, arătându-se 
suma, cauza şi drepturile de preferinţă; 

d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale 
efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 

e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii 
cererii; 

f) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de 
reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii care 
nu va putea să se refere la închiderea sau desfiinţarea studiourilor 
teritoriale şi a emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale; 

g) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere 
pentru reorganizarea activităţii; 

h) dovada notificării organului fiscal competent. 
(13) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie îl 
desemnează pe preşedinte - directorul general ca administrator 
special. 

(14) După declanşarea procedurii insolvenţei, Consiliul de 
administraţie are atribuţii privitoare la strategia şi structura 
programelor şi supraveghează respectarea modului în care 
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societatea îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în schema de 
programe şi în licenţa de emisie eliberată de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului. 

 (15) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune nu pot face 
obiectul falimentului.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile  art. 75 alin. (2)  teza 
 a III-a din Constituţia României, republicată. 
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