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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Ordonanță de urgență 

privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societății Române de 

Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale 

            Potrivit art. 1 și art. 2 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și 

funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de 

Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea 

Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt persoane 

juridice înființate în scopul prestării unor servicii publice autonome de interes 

național. 

           Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art.46 

al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de 

Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, a fost reglementată situația de 

excepție în care desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, 

respectiv a Societății Române de Televiziune nu este realizată până la data la care 

mandatul directorului general interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) 

încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa 

convocării în acest scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul 

directorului general interimar se prelungește de drept pentru maximum două perioade 

succesive de maximum 45 de zile, până la numirea consiliului de administrație, dar 

fără a depăși cu mai mult de 30 de zile prima zi a următoarei sesiuni ordinare a 

Parlamentului. 

             Mandatul directorilor generali interimari ai Societății Române de 

Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune prelungite potrivit dispozițiilor 

Ordonanței de urgență nr.89/2021, ajung la termen în data de 30 septembrie 2021 și, 

până în prezent, nu a fost declanșată procedura de desemnare a Consiliiilor de 
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administrație în conformitate cu dispozițiile Legii nr.41/1994, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

       Încetarea mandatului directorului general interimar al Societății Române de 

Radiodifuziune, respectiv mandatul directorului general interimar al Societății 

Române de Televiziune, are drept rezultat blocarea funcționării celor două servicii 

publice de radio și televiziune, sub aspectul îndeplinirii atribuțiilor constituționale, cu 

consecințe negative asupra structurilor democratice pe care se întemeiază statul. 

        În consecință, este necesar să se intervină pentru asigurarea continuității 

conducerii interimare a celor două servicii publice de radio și televiziune prelungite 

potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 89/2021.  

 

       2. Schimbări preconizate 

Prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, 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 Radiodifuziune, respectiv al 

Societății Române de Televiziune, se prelungește de drept până la numirea Consiliului 

de administrație, dar nu mai mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. 

 

       3. Alte informații 

Promovarea intervenției legislative sub forma ordonanței de urgență are în susținere 

următoarele considerente: 

 potrivit art. 1 și art. 2 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea 

Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Română de 

Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice înființate 

în scopul prestării unor servicii publice autonome de interes național; 

 serviciile publice de radio și televiziune, precum și activitatea pe care acestea le 

prestează sunt prevăzute în mod expres de art. 31 alin. (5) din Constituție; 

 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art.46 

al Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de 

Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, a fost reglementată situația de 

excepție în care desemnarea conducerii Societății Române de Radiodifuziune, 

respectiv a Societății Române de Televiziune nu este realizată până la data la care 

mandatul directorului general interimar numit în condițiile prevăzute la alin. (8) 

încetează ca urmare a ajungerii la termen în timpul vacanței parlamentare, în lipsa 
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convocării în acest scop a Parlamentului în sesiune extraordinară, mandatul 

directorului general interimar se prelungește de drept pentru maximum două perioade 

succesive de maximum 45 de zile, până la numirea consiliului de administrație, dar 

fără a depăși cu mai mult de 30 de zile prima zi a următoarei sesiuni ordinare a 

Parlamentului; 

 nu a fost declanșată procedura reglementată de art. 19 și art. 20 din Legii nr. 

41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și 

Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru numirea unui nou consiliu de administrație; 

 prin neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, temporar, a căror 

aplicare este limitată în timp, există riscul iminent al producerii unor consecințe 

negative de natură să afecteze interesul public prin încălcarea dreptului constituțional 

de informare; 

 în contextul evoluției situației epidemiologice naționale determinate de 

răspândirea infecției COVID-1 trebuie luate măsuri de asigurare a continuității 

activității celor două servicii publice pentru realizarea informării corecte a cetățenilor 

asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. 

Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

11.Impactul asupra mediului concurențial 

și domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

3. Impactul social Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu  se referă la 

acest subiect. 

5. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
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- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

            

a) buget de stat, din acesta:             

(i) impozit pe profit             

(ii) impozit pe venit             

b) bugete locale:             

(i) impozit pe profit             

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:             

(i) contribuții de asigurări             

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

            

a) buget de stat, din acesta:             

(i) cheltuieli de personal             

(ii) bunuri si servicii             

b) bugete locale:             

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugete locale        

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

            

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

            

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

            

7. Alte informații             
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Secțiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor prezentului act normativ: 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă 

ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziții. 

 

 

Proiectul nu necesită măsuri normative 

ulterioare adoptării. 

 

 

11.Compatibilitatea prezentului act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul nu vizează aceste aspecte 

2. Conformitatea prezentului act normativ cu 

legislația comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul nu vizează aceste aspecte. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Proiectul nu vizează aceste aspecte 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Proiectul nu vizează aceste aspecte 

5. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 

Proiectul nu vizează aceste aspecte 

6. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate  

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum și a modului în care 

activitatea acestor organizații este legată de 

obiectul prezentului act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în care 

prezentul act normativ are ca obiect activități ale 

acestor autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

Prezentul act normativ nu se referă la 

acest subiect. 
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consultare a structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

 

6. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea si implementarea prezentului 

act normativ 

 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

    Proiectul a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 7 alin.(13) din Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică. 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

prezentului act normativ, precum și 

efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de 

către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - 

Punerea în aplicare a 

prezentului act 
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înființarea unor noi organisme sau extinderea competentelor 

instituțiilor existente 

normativ se va face 

în condițiile legii. 

2. Alte informații Nu au fost 

identificate. 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență 

a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea 

Societății Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune, pe 

care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

Secretarul general al Guvernului 

 

 

         TIBERIU HORAȚIU GORUN 
 

 

 

Societatea Română de  Radiodifuziune 

 

Director general interimar  

 

LIVIU CĂTĂLIN POPESCU  

 

 

 

Societatea Română de Televiziune 

 

Director general interimar  

 

RAMONA SĂSEANU  

 

Avizăm 

 

 

Ministrul justiţiei, interimar, 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

 

 

 
 


