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 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, Raportul de activitate al SRR şi raportul privind contul său de 

execuţie bugetară pentru anul 2005 au fost depuse la Parlament, în vederea întocmirii unui 

raport comun al 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, cu avizul 

Comisiilor pentru buget - finanţe ale celor două Camere, în ceea ce priveşte contul de 

execuţie bugetară.  

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

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

Comisiile pentru buget - finanţe s-au reunit în şedinţe comune pentru a dezbate documentele 

sus-menţionate. Şedinţa Comisiilor pentru cultură a avut loc în ziua de 23 mai 2005. În 

redactarea prezentului raport comun, Comisiile pentru cultură ale celor două Camere au ţinut 

cont de avizul comun al Comisiilor pentru buget - finanţe. 

 Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2005 

evidenţiază, în principal, următoarele elemente: 

 1. Revitalizarea politicii editoriale. Pe baza strategiei unitare adoptate de noul 

Consiliu de Administraţie, strategie raportată la statutul de post public al SRR, politica 

editorială s-a axat pe creşterea calităţii programelor, prin introducerea unor forme publicistice 

noi, mai atractive, credibile şi diversificate, menite să ducă la creşterea audienţei. Grilele de 

program convenite s-au proiectat personalizat pe fiecare post de radio, respectând profilul său 

şi publicul ţintă. Toate posturile de radio din SRR au deplină autonomie de creaţie şi decizie, 
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fiind unităţi editoriale bine individualizate, cu grile de programe flexibile, cu mare putere de 

adaptare la evoluţia evenimentelor şi la cerinţele modernizării mijloacelor publicistice.   

 2. Redresarea economico-financiară a instituţiei. Plecând de la situaţia existentă la 

numirea noului Consiliu de Administraţie, această acţiune amplă de redresare economico-

financiară a instituţiei, desfăşurată fără afectarea producţiei publicistice, a locurilor de muncă, 

a salariilor şi drepturilor angajaţilor, a impus măsuri riguroase de economisire a fondurilor. 

Rectificarea bugetară s-a bazat pe reducerea cheltuielilor neeconomicoase şi redistribuirea 

resurselor spre activităţile de bază, precum şi pe desfăşurarea unui program de acţiuni 

destinate creşterii încasărilor din taxa radio. În aceste condiţii, s-a reuşit recuperarea 

deficitului de 4.774.960 lei, existent la nivelul lunii iulie 2005 şi finalizarea anului 2005 cu un 

profit preliminat de 1.585.927 lei.   

3. Restructurarea organizatorică a SRR. Pornind de la necesitatea existenţei unei 

structuri mai suple şi mai eficiente în activitate, noua organigramă a fost gândită pentru a 

asigura relaţii logice, funcţionale şi o comunicare transparentă între departamentele instituţiei. 

S-a dorit creşterea răspunderii managerilor, conturarea exactă a responsabilităţilor şi 

asigurarea capacităţii operative de prevenire şi remediere a eventualelor disfuncţii, indiferent 

de sectorul în care apar. Acest demers, de mare importanţă pentru împlinirea atribuţiilor SRR, 

a creat condiţiile reducerii cu aproximativ 40% a numărului de manageri, fără a recurge la 

disponibilizări de personal.   

4. Obiective majore pentru 2006. În plan editorial, se doreşte consolidarea poziţiei 

fiecărui post naţional, regional şi internaţional pe piaţa audio, concomitent cu câştigarea unor 

categorii de ascultători de vârstă tânără (35-50 de ani), fără pierderea actualilor receptori. În 

domeniul economico-financiar, SRR îşi propune asigurarea fondurilor necesare desfăşurării 

activităţii instituţiei în condiţii normale şi finalizarea anului 2006 cu profit. Din punct de 

vedere organizatoric, SRR urmăreşte în anul 2006 implementarea noii structuri organizatorice 

şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere din noua organigramă. 

Raportul evidenţiază faptul că organismul de conducere al SRR, Consiliul de 

Administraţie, a acţionat unitar şi fără manifestări de partizanat politic. Şedinţele Consiliului 

de Administraţie şi hotărârile adoptate au vizat exclusiv bunul mers al instituţiei. Membrii 

Consiliului de Administraţie au considerat votul de învestitură dat de Parlament ca unul de 

eliberare de orice constrângeri politice şi de încredere în măsurile pe care acesta le va pune în 

aplicare, în responsabilitatea cu care a fost învestit. 

Raportul de activitate este însoţit de raportul privind contul de execuţie bugetară pe 

anul 2005. 
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* * * 

 

Prin avizul comun al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital a Senatului şi al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, trimis 

cu nr. XXII/819/17.05.2006 şi, respectiv, 341/17.05.2006, cele două Comisii avizează 

favorabil Contul de execuţie bugetară pe anul 2005 al Societăţii Române de Radiodifuziune.  

În anul 2005, veniturile SRR au fost de 316.622.967 lei, iar cheltuielile de 

314.480.606 lei, activitatea economică anuală încheindu-se cu un profit contabil brut de 

2.142.361 lei, respectiv un profit net de 1.585.927 lei. Profitul s-a înregistrat la activitatea de 

exploatare (4.777.327 lei), iar activitatea financiară a înregistrat o pierdere de 2.634.966 lei; 

la activitatea extraordinară nu au fost înregistrate nici venituri şi nici cheltuieli.  

Prin Legea de aprobare a bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004, cu modificările 

ulterioare, Societăţii Române de Radiodifuziune i s-au aprobat credite pentru exerciţiul 

financiar al anului 2005 în sumă totală de 133.658.510 lei, din care s-a utilizat suma de 

130.480.706 lei, diferenţa neutilizată fiind retrasă de trezorerie. Gradul de utilizare al 

creditelor bugetare a fost, astfel, de 97,62%. 

Raportul de audit public intern nr. 80016/22.02.2006 privind gestionarea alocaţiei 

bugetare la 31.12.2005 nu evidenţiază abateri de la normele legale în vigoare şi constată că 

practica contabilă este conformă cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 

toate plăţile fiind vizate de Controlul financiar preventiv, atât prin controlul financiar propriu, 

cât şi prin controlul financiar delegat. De asemenea, s-a constatat că recomandările 

anterioare, făcute de auditul public intern sau de Curtea de Conturi, au fost respectate. 

 

* * *  

 

Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune a fost 

prezentat d-na Maria Ţoghină, preşedinte – director general, în prezenţa unor membri ai 

Consiliului de Administraţie şi a d-lor Doru Vasile Ionescu şi Constantin Puşcaş, din partea 

Comitetului Director.  

La dezbaterile pe marginea Raportului au luat parte d-nii senatori Adrian Păunescu şi 

Adrian Mihai Cioroianu, d-nele deputat Monica Octavia Muscă şi Angela Buciu şi d-nii 

deputaţi Emilian Valentin Frâncu, Kelemen Hunor, Petre Străchinaru, Radu Podgoreanu, 

Mihai Adrian Mălaimare şi Márton Árpad Fráncisc. 

Opiniile parlamentarilor au fost preponderent apreciative la adresa activităţii noului 

Consiliu de Administraţie, numit în cursul anului 2005. Au fost remarcate transparenţa şi mai 
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buna comunicare în luarea deciziilor, în desfăşurarea concursurilor pentru posturile de 

conducere şi, nu în ultimul rând, calitatea emisiunilor şi activitatea corespondenţilor din 

străinătate. Dl. preşedinte Adrian Păunescu a atras atenţia asupra faptului că, din păcate, în 

SRR persistă o stare conflictuală între conducere şi o parte a angajaţilor şi a cerut Consiliului 

de Administraţie să facă eforturile necesare pentru aplanarea acesteia. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRR a răspuns întrebărilor formulate de 

parlamentari. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului 

aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române 

de Radiodifuziune pentru anul 2005, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votului (19 voturi pentru şi o abţinere).  

 

 

       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 

       Adrian PĂUNESCU                                    Raluca TURCAN          

 

         SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
 
Petru Nicolae IOŢCU                              MÁRTON Árpad Fráncisc 

 

        

Consilier,                Consilier, 

 

         Radu ALDEA                                                       Dan KALBER  

 

   

  Expert,                  Expert, 

 

    Florin DAVIDESCU                                           Cristina DAN 
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