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RAPORT COMUN 

privind raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2004 
 

 

 

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) şi art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 

privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 

Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune pentru anul 2004 şi raportul privind contul de execuţie bugetară la 31 

decembrie 2004 au fost depuse la Parlament, în vederea avizării lor de către Comisia 

pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului, Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi Comisiile pentru 

buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere. 

 

În şedinţa comună din 11 mai 2005, Birourile permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului au examinat şi au decis să transmită Comisiilor pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă ale celor două Camere, Raportul de 

activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2004, în vederea întocmirii 

raportului comun. În aceeaşi şedinţă, Birourile permanente au hotărât sesizarea 

Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în 

vederea întocmirii avizului comun asupra activităţii financiare a Societăţii Române de 

Radiodifuziune pe anul 2004. 

 

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului, 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi, 

MihaiM
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respectiv, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere s-au reunit 

în şedinţe comune pentru a dezbate documentele mai sus menţionate. Şedinţa comună 

a Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor a 

avut loc în ziua de 31 mai 2005. În redactarea prezentului raport comun, cele două 

Comisii au ţinut seama de avizul comun al Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2004 

se referă, în principal, la următoarele probleme: 

1. Prezentarea unei sinteze cu caracter introductiv în care sunt evidenţiate 

conţinutul Raportului, istoricul societăţii şi caracteristicile organizaţionale ale 

acesteia. 

 

2. Caracteristicile generale în anul 2004 ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune (SRR). Sunt prezentate o analiză SWOT (puncte forte, puncte slabe, 

obiective/oportunităţi, pericole) şi principalele provocări ale anului 2005. 

 

3. Concluziile manageriale. În acest capitol sunt enumerate principalele 

rezultate pozitive în anul 2004 şi disfuncţionalităţile constatate. 

 

4. Prezentarea poziţionării Radio România pe piaţa media. Sunt descrise, cu 

prezentarea unor date statistice, creşterea de audienţă înregistrată de SRR prin 

cumularea cotei de piaţă a posturilor publice, cu un aport semnificativ la această 

creştere din partea auditoriului din mediul rural. Această creştere de audienţă se 

remarcă pentru Radio România Actualităţi, Radio România Regional şi Radio 

România Muzical George Enescu, clasamentul pe luna octombrie 2004, prezentat în 

Raport, plasând posturile publice în primele trei locuri. De asemenea, sunt prezentate 

notorietatea şi credibilitatea în rândul publicului, atât în ce priveşte societatea în 

ansamblul său, cât şi în ce priveşte posturile acesteia. 

 

5. Redescoperirea dimensiunii culturale la Radio România. Sunt trecute în 

revistă realizarea şi participarea la proiecte cum sunt: Avangarda Îngerilor; Prin 

muzică, România în inima Europei!; Festivalul Artelor; Steaua de Aur; Week-end la 

Casa Radio. 
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6. Producţia editorială. În acest capitol sunt prezentate reforma editorială-

organizare şi funcţionalitate-, proiectele editoriale majore în 2004 (campaniile 

electorale 2004-2005, alegerile americane, integrarea europeană), posturile naţionale 

ale SRR, precum şi posturile regionale şi locale. De asemenea, sunt trecute în revistă 

emisiunile realizate în limbile minorităţilor, agenţiile, redacţiile, unităţile de producţie 

autonome şi Radio România Internaţional. 

 

7. Activităţile complementare ale SRR. Capitolul prezintă cele mai importante 

aspecte referitoare la Editura Casa Radio, spectacolele, târgurile, expoziţiile şi 

manifestările complexe organizate de SRR sau în care s-a implicat societatea, precum 

şi activitatea de publicitate. 

 

8. Managementul resurselor umane evidenţiază structura organizatorică a SRR, 

evoluţia structurii de personal în anul 2004, activitatea de formare profesională, starea 

de sănătate a angajaţilor SRR, precum şi înfiinţarea Grădiniţei Radio sub patronajul 

Fundaţiei Radio România. 

 

9. Programele de dezvoltare tehnică, de modernizare tehnologică şi de investiţii. 

Este prezentat în detaliu Sistemul Informatic Integrat, a cărui implementare a început 

în anul 2004. De asemenea, este prezentat şi proiectul de modernizare a controlului 

general tehnic – CGT. În continuare sunt trecute în revistă activitatea de transmisii şi 

înregistrări complexe, activitatea de dezvoltare tehnică, activitatea de gestionare a 

mijloacelor de transport, activitatea de construcţii. 

 

10. În finalul Raportului se găsesc informaţii cu privire la cooperările şi 

înţelegerile bilaterale ale SRR cu organisme din Franţa, SUA, Germania, Olanda, 

Austria, Israel, Slovacia, Algeria, Macedonia, Letonia, Ungaria sau cu organisme 

internaţionale cum sunt UER, URTI, Forumul radiourilor şi televiziunilor publice ale 

cooperării economice a Mării Negre. 

 

11. Situaţia financiară a Societăţii Române de Radiodifuziune. 
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Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere s-au 

întrunit în şedinţă comună în data de 31 mai 2005 şi au analizat contul de execuţie 

bugetară al Societăţii Române de Radiodifuziune.   

În avizul adoptat de cele două Comisii se menţionează principalele date, pe 

indicatori financiari, privitoare la contul de execuţie bugetară pentru anul 2004. 

Analizând Raportul de audit întocmit de Curtea de Conturi, având ca temă  

„Performanţa managementului în administrarea şi utilizarea veniturilor proprii 

realizate de Societatea Română de Radiodifuziune”, precum şi Raportul Comisiei 

parlamentare de anchetă privind evaluarea activităţii Societăţii Române de 

Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune,  Comisiile au constatat 

următoarele: 
-          la fundamentarea bugetului nu s-au avut în vedere obiectivele structurilor 

Societăţii Române de Radiodifuziune (departamente, posturi teritoriale), iar depăşirea 

bugetului pe parcursul execuţiei s-a produs din cauza neurmăririi încadrării 

cheltuielilor în limitele aprobate la nivelul fiecărei structuri; 
-          pe parcursul execuţiei bugetare cheltuielile cu plata drepturilor de autor nu 

s-au încadrat în nivelul cheltuielilor aprobate prin bugetul iniţial, fapt care a necesitat 

rectificarea bugetului la sfârşitul anului; 
-          cheltuielile de asistenţă juridică, reprezentând onorarii pentru mai multe 

societăţi de avocaţi, în sumă de 4,2 miliarde lei, au crescut faţă de anul precedent cu 

1,7 miliarde lei, ca urmare a creşterii numărului de contracte, precum şi a tarifelor 

negociate; aceste cheltuieli s-au efectuat în contextul în care unele dintre serviciile 

prestate de societăţile de avocaţi puteau fi efectuate de către consilierii juridici ai 

Societăţii Române de Radiodifuziune, iar rezultatele obţinute nu sunt pe măsura 

fondurilor utilizate; din verificarea contractelor a rezultat ca Societatea Română de 

Radiodifuziune a plătit din eroare suma de 176,1 milioane lei în contul unei firme de 

avocaţi; suma nu reprezintă contravaloarea unor servicii efectuate în scopul 

desfăşurării activităţii proprii şi a fost în întregime recuperată; 
-          nereguli în ce priveşte respectarea reglementărilor cu privire la licitaţiile 

publice pentru servicii de curăţenie cu referire la contractul adjudecat de firma Casa 

Nova SRL; 
-          nereguli cu privire la licitaţia şi derularea contractului pentru executarea de 

lucrări de construcţii adjudecat de firma IRIDEX Grup Construcţii SRL; 
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-          nereguli în ceea ce priveşte derularea contractului cu firma de reprezentare 

Greenberg; 
-          încălcarea prevederilor legale în cazul majorării plafonului de cheltuieli 

pentru sistemul informatic; 
-          organizarea defectuoasă a controlului financiar preventiv; 
-          nu a fost organizată evidenţa contabilă analitică a persoanelor fizice şi 

juridice plătitoare de taxă radio; 
-          nu s-au luat măsuri pentru executarea silită a creanţelor din taxa radio; 
-          nu s-au întreprins toate demersurile necesare pentru emiterea de către 

Guvern a normelor privind efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor, 

aplicarea sancţiunilor în cazul sustragerilor de la plata taxelor de către deţinătorii 

receptoarelor radio. 

Având în vedere cele de mai sus, în şedinţa comună din data de 31.05.2005, 

Comisiile pentru buget, finanţe si bănci ale Parlamentului au hotărât, cu 15 voturi 

pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere, avizarea negativa a raportului cu privire la 

contul de execuţie bugetară pe anul 2004 al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

*** 

Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune a 

fost prezentat de preşedintele Consiliului de Administraţie, d-nul Dragoş Ştefan 

Şeuleanu, în prezenţa unor membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Consiliului 

Director. 

La dezbaterile pe marginea Raportului au luat parte: d-na senator Viorica 

Georgeta Pompilia Moisuc, d-nii senatori Adrian Mihai Cioroianu, Vasile Dâncu, Ion 

Mihai Dumitrescu, Adrian Păunescu, Petru Nicolae Ioţcu, d-nele deputat Raluca 

Turcan, Gabriela Creţu, d-nii deputaţi George Băeşu, Cătălin Micula, Dumitru 

Avram, Aledin Amet, Petre Străchinaru, Radu Podgoreanu, Márton Árpád Francisc, 

Emilian Valentin Frâncu. 

Opiniile parlamentarilor au fost împărţite între critici şi aprecieri. În ce priveşte 

aprecierile, s-a remarcat o anume evoluţie pozitivă a activităţii SRR, în special cu 

referire la încercarea de realizare a emisiunilor şi programelor de către profesionişti.  

Referitor la criticile aduse, a fost menţionat faptul că nu sunt clare criteriile 

obiective care au stat la baza departajărilor salariale între diferitele categorii de 

salariaţi şi între aceştia şi colaboratorii externi. De asemenea, a fost imputată 

concentrarea eforturilor manageriale pe principalele posturi din Bucureşti cu 
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neglijarea posturilor locale, chiar dacă ascultătorii cu care SRR intră în contact direct 

reclamă acest fapt.  A fost evidenţiat faptul că nu s-a reuşit realizarea unei corelaţii 

între audienţa posturilor de radio ale SRR şi publicul acestora reprezentat de plătitorii 

taxei pentru serviciul public de radio. Un alt aspect îndelung criticat s-a referit la 

faptul că Raportul SRR trece sub tăcere elementele negative importante ale activităţii 

acesteia, mai ales în ce priveşte aprecierea posturilor teritoriale şi a structurii de 

programe şi emisiuni a acestora.    

Explicaţiile prezentate de preşedintele-director general şi de unii membri ai 

Consiliului de Administraţie nu au răspuns la problemele ridicate de parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile reunite au procedat la votarea raportului 

de activitate pe anul 2004 al Societăţii Române de Radiodifuziune, rezultatul fiind 

următorul: 8 voturi pentru,  15 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Prin exprimarea votului 

majoritar negativ, Comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului 

respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară al Societăţii 

Române de Radiodifuziune pe anul 2004. 

 

     PREŞEDINTE,                                                              PREŞEDINTE, 

 

Adrian PĂUNESCU                                                        Raluca TURCAN 

 

 

     SECRETAR,                                                                SECRETAR, 

 

Petru Nicolae IOŢCU                                       MÁRTON Árpád Francisc  

 
 
 
             Consilier,                                                                             Consilier,  
 
         Radu ALDEA                                                                    Pîrvu IONICĂ 
 
 
 
            Expert,                                                                                 Expert,  
 
   Florin DAVIDESCU                                                              Cristina DAN 
 


