
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
 

pentru modificarea art. 40 din Legea 41/1994 privind organizarea 

şi funcţionarea Societăţii Române de Radiofuziune şi Societăţii Române 

de Televiziune 
 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. I - Articolul 40 din 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 după cum urmează : 

 
1. Alineatul (1) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(1) Veniturile proprii ale Societăţii Române de  Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din:  
(a) din surse realizate potrivit obiectului de activitate  
(b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune şi de televiziune 

provenite de la abonaţii care au optat pentru aceste servicii 
         (c) donaţii şi sponsorizări 
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          (d) sume încasate din publicitate 
          (e) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile 
          (f) alte venituri realizate potrivit legii.” 
 

2. Alineatul (2) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Persoanele fizice cu domiciliul în România care au optat pentru 
serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune, posesorii receptoarelor de 
radio şi de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, sunt 
obligaţi să plătească o taxa de abonament către serviciile publice de 
radiodifuziune şi de televiziune” 

 
3.  Alineatul (4) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe categorii de 

plătitori beneficiari ai acestor servicii publice de radiodifuziune si de 
televiziune, modalitatea de încasare şi scutire de la plata acestora, 
penalităţile de întârziere, precum şi sancţiunile care se aplică în cazul 
completării în mod eronat a declaraţiei de exceptare de la plata taxelor de 
către deţinătorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, care, 
potrivit opţiunii lor, sunt plătitori ai taxei pentru serviciul public de 
radiodifuziune şi ai taxei pentru serviciul public de televiziune şi beneficiari 
ai acestor servicii publice, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 

 

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea 
nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi 
Hotărârea nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune. 
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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. 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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