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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, trimisă cu adresa nr. Pl-x 351 din 7 iunie 2011, înregistrată cu nr.31/601 din 8 iunie 
2011. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul încredinţării atribuţiilor 
directorului general unei firme private, prin licitaţie internaţională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţa din 21 iunie 2011. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul negativ al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.1642 din 27 decembrie 2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât intervenţiile legislative propuse nu sunt 
suficiente pentru realizarea scopului reglementării, aşa cum acesta rezultă din Expunerea de motive, 
fiind necesară o intervenţie legislativă mai amplă asupra Legii nr.41/1994, şi nu doar cea realizată  
prin completările propuse la pct.2 şi 3 ale articolului unic din proiect. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
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