
 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de Televiziune 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 
Art. I. – Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din                     
27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 18, alineatul (3) se abrogă. 
 
2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 
„(31) Pot fi numite ca membru titular sau supleant în Consiliul de 

administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al 
Societăţii Române de Televiziune, persoanele care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele criterii: 
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a) experienţă profesională, de minimum 5 ani, în unul dintre 
următoarele domenii: mass-media, cultural, comunicare, relaţii publice, 
educaţie, economico-financiar sau juridic; 

b) experienţă managerială şi capacitate decizională; 
c) cunoaşterea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
precum şi din domeniul audiovizualului; 

d) cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie 
internaţională.” 

 
3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc două noi 

alineate, alin. (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
„(21) Pe timpul exercitării mandatului, membrii consiliului de 

administraţie: 
a) sunt obligaţi să renunţe la calitatea de membru în structurile de 

conducere ale organizaţiilor sindicale; 
b) nu pot dobândi calitatea de angajaţi ai Societăţii Române de 

Radiodifuziune, respectiv ai Societăţii Române de Televiziune, ei sau 
rudele lor până la gradul al II-lea inclusiv; 

c) nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi 
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, care are activitate în domeniul audiovizualului şi 
nu pot participa la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu care Societatea Română de 
Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune, întreţine 
relaţii de afaceri sau are interese contrare; 

d) nu pot candida pentru funcţia de director general al Societăţii 
Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune. 

(22) Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de 
salariaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii 
Române de Televiziune, îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce 
decurg din această calitate, mai puţin dreptul de a deţine în acelaşi timp şi 
funcţii de conducere în societatea respectivă.” 

 
4. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă. 
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5. La articolul 23, alineatul (1) se abrogă. 
 

6. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(2) Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române 
de Radiodifuziune, respectiv preşedintele Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Televiziune, are rang de ministru şi este remunerat cu 
o indemnizaţie brută lunară la nivelul funcţiei de ministru. 

(3) Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de 
Televiziune primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentând 25% din 
indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii 
respective. Membrii consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, 
în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport şi de cazare, ocazionate de 
participarea la şedinţele consiliului de administraţie.” 

 
7. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă. 
 
8. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 
„(21) Directorul general participă la şedinţele consiliului de 

administraţie fără drept de vot.” 
 
9. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(4) În cazul dizolvării consiliului de administraţie, conducerea 

societăţii în cauză va fi asigurată de directorul general împreună cu 
comitetul director, până la numirea noului consiliu de administraţie.” 

 
10. La articolul 26, după alineatul (4) se introduc două noi 

alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins: 
„(5) Dacă, în situaţia prevăzută la alin. (4), directorul general este 

interimar, Parlamentul îi va acorda un mandat bine definit pentru 
conducerea societăţii. 

(6) Hotărârile consiliilor de administraţie ale celor două societăţi 
sunt publice şi vor intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 544/2001 
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privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 
11. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 27. – Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:  
a) aprobă concepţia de dezvoltare a societăţii pe termen scurt, 

mediu şi lung, în concordanţă cu strategia propusă de directorul general în 
proiectul managerial şi stabileşte, anual, indicatorii de performanţă pentru 
directorul general; 

b) aprobă normele privind strategia de programe şi structura de 
program, cu respectarea legislaţiei interne şi comunitare aplicabile, precum 
şi a tratatelor internaţionale ratificate de România; 

c) supraveghează respectarea modului în care societatea îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate în schema de programe şi în licenţa de 
emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului; 

d) aprobă, la propunerea directorului general şi a comitetului 
director, structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările 
economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a 
societăţii; 

e) aprobă condiţiile de organizare a selecţiei de proiecte de 
management pentru ocuparea funcţiei de director general al societăţii; 

f) evaluează activitatea directorului general al societăţii, pe baza 
raportului anual prezentat de acesta referitor la stadiul de îndeplinire a 
obiectivelor de performanţă ce decurg din proiectul managerial, precum şi 
a indicatorilor de performanţă anuali stabiliţi de consiliul de administraţie;  

g) aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcţiile 
serviciului public, prevăzute în această lege şi în reglementările 
internaţionale; 

h) aprobă proiectul de buget al societăţii, repartizat pe unităţi 
funcţionale şi urmăreşte execuţia acestuia; 

i) aprobă bilanţul şi contul de profit şi pierderi, anuale, le 
înaintează organelor prevăzute de lege şi le face publice; 

j) aprobă, potrivit competenţei, investiţiile ce urmează să se 
realizeze de către societate; 
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k) stabileşte, în condiţiile legii, măsuri de extindere sau de 
restrângere a activităţii societăţii, de înfiinţare sau de desfiinţare a unor 
unităţi funcţionale autonome;  

l) aprobă structura de funcţii care compun comitetul director şi 
comitetele directoare ale unităţilor din structură; 

m) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii; 
n) prezintă Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor 

legale, propuneri de buget şi de rectificări ale bugetului aprobat prin legea 
bugetului de stat; 

o) aprobă volumul maxim al creditelor bancare; 
p) aprobă propunerile de rectificare a bugetului societăţii, conform 

legii; 
q) aprobă competenţele structurilor organizatorice ale societăţii 

privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv 
investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, închirieri de bunuri mobile 
sau imobile, în condiţiile legii; 

r) aprobă condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei 
obiectivelor şi a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul Afacerilor 
Interne; 

s) aprobă propunerile de participare la realizarea unor activităţi cu 
alte societăţi cu capital român sau străin, de închiriere a unor spaţii de 
emisie pe canalele de radio sau de televiziune; 

t) aprobă propunerile de reprezentare a societăţilor naţionale de 
radiodifuziune şi, respectiv, de televiziune, în relaţiile cu organismele 
internaţionale, precum şi cele privitoare la încheierea convenţiilor şi la 
stabilirea relaţiilor de colaborare cu organisme similare din alte ţări; 

u) aprobă propunerile de vânzări şi concesionări de active, potrivit 
legii; 

v) aprobă măsurile de respectare a dispoziţiilor legale privind 
protecţia mediului înconjurător; 

w) înaintează raportul anual către Parlament şi orice alte rapoarte 
cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere; 

x) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor 
legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.” 
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12. După articolul 27 se introduc două noi articole, art. 271 şi 
272, cu următorul cuprins: 

„Art. 271. – (1) Preşedintele consiliului de administraţie are 
următoarele atribuţii: 

a) conduce lucrările consiliului de administraţie; 
b) negociază contractul de management cu câştigătorul selecţiei de 

proiecte pentru funcţia de director general, contract pe care îl supune 
aprobării consiliului de administraţie; 

c) coordonează activităţile de control şi supraveghere ce revin 
consiliului de administraţie în baza prevederilor prezentei legi şi prezintă 
consiliului de administraţie rapoarte periodice în acest sens; 

d) prezintă periodic situaţii economice înaintate de directorul 
general în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie; 

e) în baza mandatului expres al consiliului de administraţie, 
reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea 
Română de Televiziune, în raporturile cu organisme şi organizaţii de profil 
din ţară şi din străinătate; 

f) prezintă în faţa comisiilor parlamentare de specialitate, în 
prezenţa membrilor consiliului de administraţie, raportul anual de 
activitate; 

g) asigură buna funcţionare a aparatului propriu de lucru al 
consiliului de administraţie; 

h) asigură transparenţa hotărârilor şi a activităţii consiliului de 
administraţie; 

i) exercită orice alte atribuţii prevăzute de regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie. 

(2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform legii, preşedintele 
consiliului de administraţie dispune de un aparat propriu de lucru, prevăzut 
în organigramă. 

 
Art. 272. – (1) Funcţia de director general se ocupă pe baza unei 

selecţii de proiecte de management, iar durata mandatului este de 4 ani. 
(2) Modul de organizare a selecţiei, criteriile de participare, 

precum şi cele de evaluare a proiectelor şi  de soluţionare a contestaţiilor se 
stabilesc prin regulamentul aprobat de către consiliul de administraţie. 
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(3) Comisia de selecţie este numită prin decizie a consiliului de 
administraţie şi este formată din 7 membri, după cum urmează: 

a) preşedintele comisiei, care este preşedintele consiliului de 
administraţie; 

b) 4 membri ai comisiei, care sunt specialişti de prestigiu din afara 
instituţiei, propuşi de preşedintele consiliului de administraţie; 

c) 2 membri ai consiliului de administraţie. 
(4) Nerespectarea procedurilor prevăzute la alin. (1) poate fi 

atacată în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ                     
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune, 
precum şi directorul  general  al  Societăţii  Române  de Televiziune  
primesc un salariu brut lunar echivalent cu 85% din indemnizaţia 
preşedintelui consiliului de administraţie, la care se adaugă un spor anual 
acordat în funcţie de realizarea obiectivelor stabilite în contractul de 
management şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi de consiliul de 
administraţie. Cuantumul sporului va fi negociat între directorul general şi 
preşedintele consiliului de administraţie şi se supune aprobării consiliului 
de administraţie, prin hotărâre. 

(6) Directorul general nu poate fi membru al consiliului de 
administraţie.” 

 
13. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 28. – (1) Directorul general are următoarele atribuţii: 
a) asigură, împreună cu comitetul director, conducerea  curentă a 

societăţii; 
b) conduce lucrările comitetului director; 
c) angajează şi reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune, 

respectiv Societatea Română de Televiziune, ca persoană juridică, în 
relaţiile cu terţii; 

d) dispune, controlează şi răspunde de punerea în aplicare a 
hotărârilor consiliului de administraţie, a deciziilor comitetului director, 
precum şi a convenţiilor şi contractelor încheiate de societate; 

e) supune spre aprobare consiliului de administraţie strategia de 
dezvoltare a Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a Societăţii 
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Române de Televiziune, precum şi structura generală a programelor, astfel 
cum a fost elaborată de comitet, şi coordonează implementarea acestora; 

f) coordonează şi controlează funcţionarea structurilor din 
organigrama societăţii; 

g) aprobă angajarea şi concedierea personalului societăţii şi 
numeşte şefii departamentelor şi conducătorii structurilor subordonate, în 
condiţiile legii; 

h) negociază şi stabileşte clauze de performanţă pentru persoanele 
care vor ocupa funcţii de conducere; 

i) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, componenţa 
comitetului director, precum şi eventualele modificări ale acesteia; 

j) aprobă, la propunerea comitetului director, normative, 
regulamente şi instrucţiuni de serviciu; 

k) aprobă, în condiţiile legii, angajarea de specialişti, pe termen 
limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi altele asemenea, 
necesare societăţii; 

l) aprobă participarea şi mandatul personalului de specialitate 
delegat să participe la reuniuni interne sau internaţionale, întâlniri de 
afaceri sau studii de interes pentru societate,  precum  şi  delegaţiile  în  
interes de serviciu în domeniile editorial, tehnic sau economico-financiar; 

m) aprobă condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei 
obiectivelor şi a bunurilor, stabilite împreună cu instituţiile abilitate ale 
statului; 

n) analizează propunerile comisiei de etică şi arbitraj privitoare la 
respectarea statutului personalului de specialitate şi/sau a codului 
deontologic; 

o) dispune orice alte măsuri privind buna organizare şi funcţionare 
a activităţii societăţii, îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii sau prin hotărârile 
consiliului de administraţie şi exercită orice alte atribuţii care îi revin din 
prevederile legale. 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite 
ordine.” 
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14. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 29. – (1) Directorul general poate fi schimbat din funcţie 

înainte de expirarea mandatului, prin votul majorităţii membrilor 
consiliului de administraţie, în cazul încălcării prevederilor legale, al 
săvârşirii unor abateri grave, al neîndeplinirii indicatorilor de performanţă 
stabiliţi prin contractul de management sau ai celor stabiliţi de consiliul de 
administraţie, constatate în urma evaluării anuale, precum şi în cazul în 
care, prin rapoarte de audit a căror efectuare se stabileşte de consiliul de 
administraţie, se constată o activitate economico-financiară neperformantă 
a societăţii. 

(2) În cazul demiterii directorului general, conform prevederilor 
alin. (1), sau al demisiei acestuia, vacantarea postului este anunţată public 
în termen de cel mult 15 zile calendaristice; o nouă selecţie de proiecte de 
management va fi organizată în cel mult 60 de zile calendaristice de la 
anunţul public. 

(3) Până la ocuparea postului, consiliul de administraţie va 
desemna, cu majoritate de voturi, un director general interimar dintre 
membrii comitetului director. 

(4) Numirile şi angajările efectuate de directorul general interimar 
se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia.” 

 
15. Articolul 30 se abrogă. 
 
16. La articolul 31, partea introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 31. – Comitetul director al Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune, este 
compus din directorul general şi din maximum 7 membri, cu poziţii de 
management în interiorul societăţii, îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi are 
următoarele atribuţii:” 

 
17. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 39. – (1) Sursele financiare ale celor două societăţi se 

constituie din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii.” 
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18. La articolul 39, alineatul (5) se abrogă. 
 
19. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 41. – (1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la 

bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi 
dezvoltare, incluzând fondurile necesare pentru realizarea emisiunilor în 
limbile minorităţilor naţionale. 

(2) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea 
cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune  se asigură global de la 
un singur titlu de cheltuială şi se utilizează potrivit prevederilor prezentei 
legi. 

(3) Sumele alocate potrivit alin. (2) pot fi credite bugetare sau 
credite de angajament, în funcţie de necesităţile  celor două societăţi. 

(4) Fondurile  rămase la sfârşitul anului din veniturile proprii 
rămân la dispoziţia societăţilor şi se cuprind în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al fiecărei societăţi.” 

 
20. Articolul 42 se abrogă. 
 
21. La articolul 46, alineatele (8) şi (9) se abrogă. 
 
Art. II. – Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din                     
27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 

 

 

 

 



11 
 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 11 octombrie 2017, în condiţiile art. 147 alin. (2),  
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 
 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
PETRU – GABRIEL  VLASE 

 
 

 

  


