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AVIZ 
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 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 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, trimis cu adresa nr. PL-x 655 din 23 decembrie 
2013, înregistrat cu nr.4c-11/1598 din 27 decembrie 2013. 

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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 act normativ prevede 
completarea art. 46 al Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu două 
noi alineate ce reglementează ca în situaţia în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se 
întruneşte din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc 
un director general interimar al societăţii, pe o perioadă de 60 de zile. Prin excepţie de la prevederile 
art.30 alin.(2) din Legea nr.41/1994, pe perioada interimatului, directorul general interimar îndeplineşte 
acte de administrare curentă a activităţii societăţii. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 februarie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr.1498 din 
18 decembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. Membrii Grupului PNL din Comisia juridica, de 
disciplină şi imunităţi au propus avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(5) din Constituţia României, republicată. 

 
                                    PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                           BOGDAN LIVIU CIUCĂ               CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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