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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

Bucureşti, 14 octombrie 2021 
                                                                                                                     Nr.4c-12/363 

 
 

R A P O R T  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2021 
privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi 

Societăţii Române de Televiziune 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

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

sesizată, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, transmis cu adresa nr. PL. x 

404 din 04 octombrie 2021. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  
 
- avizul negativ al Consiliului Legislativ, nr.777 /28.09.2021. 

 

Ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor directorului 

general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune şi al directorului general interimar al 

Societăţii Române de Televiziune, până la numirea Consiliului de administraţie, dar nu mai mult 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.   

 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 14 octombrie 2021. 

 



La ședința Comisie a participat, în calitate de invitat, dl. Demeter András István, secretar 

de stat în Ministerul Culturii. 

 

La dezbateri şi-au înregistrat prezenţa 9 deputaţi din numărul total de 12 membri ai 

Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune (PL x 404/2021) cu amendamentul admis prezentat în ANEXĂ. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Iulian BULAI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și 
funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL x 404/2021) 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.106/2021 

privind unele măsuri pentru 
organizarea și  funcționarea 

Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune 

 
Proiect de lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru organizarea 

și  funcționarea Societății Române 
de Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune 

Text propus de Comisie 
(autori amendament) 

Motivare 
amendament 

1. ___ 

Titlul Legii 
 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru organizarea 
și funcționarea Societății Române 

de Radiodifuziune și Societății 
Române de Televiziune 

nemodificat  

2. 

Articol unic. 
 
În cazul în care conducerea 
Societății Române de 
Radiodifuziune, respectiv a 
Societății Române de 
Televiziune nu este desemnată 
până la împlinirea termenelor 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.106/2021 
privind unele măsuri pentru 
organizarea și funcționarea a 
Societății Române de Radiodifuziune 
și Societății Române de Televiziune. 

 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 106 din 29 
septembrie 2021 privind unele 
măsuri pentru organizarea și 
funcționarea Societății Române  
 
 

Situația de instabilitate 
politică, timpul 
insuficient, la acest 
moment, pentru 
finalizarea procedurilor  
de numire a consiliilor 
de administrație și 
imposibilitatea unui 



Nr. 
crt. 

 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.106/2021 

privind unele măsuri pentru 
organizarea și  funcționarea 

Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune 

   
Proiect de lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru organizarea 

și  funcționarea Societății 
Române de Radiodifuziune și 

Societății Române de Televiziune 
 

Text propus de Comisie 
(autori amendament) 

Motivare 
amendament 

 legale, mandatul directorului 
general interimar al Societății 
Române de Radiodifuziune, 
respectiv al Societății Române 
de Televiziune se prelungește de 
drept până la numirea consiliului 
de administrație, dar nu mai mult 
de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

 

 de Radiodifuziune și Societății 
Române de Televiziune, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 932 
din 29 septembrie 2021, cu 
următoarea modificare: 
 
 

- Articolul unic se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„Articol unic. - În cazul în 
care conducerea Societății 
Române de Radiodifuziune, 
respectiv a Societății Române 
de Televiziune nu este 
desemnată până la împlinirea 
termenelor legale, mandatul 
directorului general 
interimar al Societății 
Române de 
 

guvern interimar de a lua 
măsuri prin ordonanțe de 
urgență pentru 
asigurarea continuității 
manageriale la SRR și 
SRTV, cele două entități 
riscând să rămână fără 
ordonator principal de 
credite și fără 
posibilitatea plății 
salariilor sau a altor 
obligații financiare 
esențiale în derularea 
activității. 
 
Prelungirea până cel 
târziu la 30 decembrie 
2021 dă o marjă realistă 
de siguranță pentru 
rezolvarea aspectelor 
procedurale legate de 

 
 
 



 

Nr. crt. 

 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.106/2021 

privind unele măsuri pentru 
organizarea și  funcționarea 

Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății 

Române de Televiziune 

 
Proiect de lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru organizarea 

și  funcționarea Societății 
Române de Radiodifuziune și 

Societății Române de Televiziune 
 

Text propus de Comisie 
(autori amendament) 

Motivare 
amendament 

 
 

 

 
Radiodifuziune, respectiv al 
Societății Române de 
Televiziune se prelungește de 
drept până la numirea 
consiliului de administrație, dar 
nu mai mult de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de 
urgență”. 
 
 

Autor: deputat Iulian Bulai, 
deputat Gigel-Sorinel Știrbu 
 

managementul 
Televiziunii și Radioului 
publice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


