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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T   

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 43 din  

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii  

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune  

 

  Proiectul de Lege pentru completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  PL-x  281 din 17 septembrie 

2013. 

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

sesizată în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege, spre 

avizare fiind transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care, până la 

data întocmirii raportului, nu a transmis un aviz. Comisia a examinat avizul 

favorabil emis de Consiliul Legislativ cu nr. 962/11.09.2013 precum şi 

Expunerea de motive ce însoţeşte proiectul de Lege.  

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 

proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată, pentru această iniţiativă legislativă. 

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 43 

din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu un nou alineat, care să 

instituie posibilitatea, pentru cele două Societăţi, de a constitui persoane 

juridice, cu sau fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, pentru desfăşurarea 

activităţii specifice.  
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 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din data de 23 

septembrie  2013.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 22 

membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor (o abţinere) 

celor prezenţi în sală în momentul votului. 

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

în masă propune adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 43 din 

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

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, în forma prezentată.  

     

 

 

      PREŞEDINTE,                             SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU 
         
 


