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Catre, 

Comisiile pentru cultura din Senat si Camera Deputatilor 
 
 

A V I Z  C O M U N 
la Contul de executie bugetara pe anul 2013  

al Societatii Romane de Radiodifuziune 
 
 
 Birourile permanente  ale Senatului si Camerei Deputatilor, intrunite in sedinta 
comuna  la data de 19 mai 2014, au hotarat sesizarea Comisiei pentru buget, finante, 
activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisiei pentru buget, finante si banci din  
Camera Deputatilor, in vederea intocmirii avizului comun la Contul de executie bugetara pe 
anul 2013 al Societatii Romane de Radiodifuziune. 
  

Potrivit art.39 alin.(4) al Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare „Conturile de executie a bugetelor celor două societăţi 
vor fi prezentate Parlamentului o dată cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru 
cultură, artă şi mijloace de informare în masă, precum şi al celor pentru buget, finanţe, 
reunite, ale celor două Camere ale Parlamentului şi vor fi date publicităţii.” 
 
 Analizand situatiile financiare ale societatii, cele doua Comisii au retinut urmatoarele: 
 
1.  Cu privire la rezultatul exercitiului financiar pe anul 2013 
 
-  Societatea Romana de Radiodifuziune este organizata si functioneaza in baza Legii 
nr.41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si s-a infiintat ca serviciu 
public de interes national, independent editorial;  
-  contabilitatea este organizata conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata;  
- sursele financiare ale societatii se constituie din alocatii de la bugetul de stat, venituri 
proprii si alte surse; 
- la data de 31 decembrie 2013 Contul de profit si pierdere evidentiaza un profit net de 
5.560.962 lei, reprezentand diferenta intre veniturile totale de 410.548.201 lei si cheltuielile 
totale de 404.987.239 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit in suma de 1.949.096 
lei); fata de 31 decembrie 2012 profitul net a crescut semnificativ (de la  62.970 lei la 
5.560.962 lei, ca urmare a diminuarii mult mai accentuate a cheltuielilor in raport cu scaderea 
veniturilor;  
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- veniturile proprii insumeaza 214.852.030 lei si au ca principala sursa taxa radio- 
201.593.029 lei, diferenta reprezentand venituri din publicitate, sponsorizari, donatii si altele;  
- veniturile de la bugetul de stat  sunt in suma de 193.885.862 lei si se compun in principal 
din sume alocate pentru plata serviciilor Societatii Nationale de Radiocomunicatii, pentru 
functionarea Directiei Formatii Muzicale, difuzarea emisiunilor Radio Romania International 
si functionarea Radio Chisinau;  
-  veniturile aferente proiectelor speciale sunt in suma de 887.260 lei , din care au fost 
derulate mai multe proiecte cu surse externe de finantare;  
-  cheltuielile totale insumeaza 403.038.143 lei, din care cheltuieli de exploatare 402.731.898 
lei si cheltuieli financiare 306.245 lei; 
 
2. Cu privire la executia bugetara pe anul 2013 
 

- executia bugetara a fost raportata si s-a inregistrat la Ministerul Finantelor Publice cu 
nr.470731 /17.02.2014; 

- in conformitate cu Legea bugetului de stat nr.5/2013, creditele aprobate Societatii 
Romane de Radiodifuziune, pentru exercitiul financiar al anului 2013, sunt in suma de  
186.094.000 lei, iar in urma rectificarilor bugetare creditele bugetare totale alocate au 
fost modificate numai in structura acestora;  din acestea s-a utilizat suma de 
185.271.456 lei;  

- din totalul creditelor bugetare deschise la 31 decembrie 2013  in suma de 185.271.457 
lei s-au efectuat plati in suma de 185.271.456 lei si a ramas neutilizata suma de 1 leu 
care a fost restituita la bugetul statului;  

- din totalul creditelor bugetare aprobate suma neutilizata este de 822.544 lei, suma 
alocata pentru plata cheltuielilor curente; 

- creditele bugetare au fost utilizate pentru finantarea activitatilor de cultura, recreere si 
religie, suma alocata integral pentru cheltuieli curente;  

- gradul de utilizare a creditelor bugetare alocate pentru anul 2013 a fost de 99,55%;  
- cheltuielile curente au avut ca destinatie plata serviciilor pentru inchirierea statiilor si 

circuitelor efectuate de Societatea Nationala de Radiocomunicatii, precum si 
finantarea activitatilor derulate de Radio Romania International, Directia Formatii 
Muzicale si functionarea postului de radio „Radio Chisinau”; 
 
Raportul privind certificarea Contului de executie bugetara la 31.12.2013, intocmit de 

Serviciul de audit public intern, constata ca acesta este elaborat in conformitate cu prevederile 
Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, si prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele 
semnificative, pozitia financiara a Societatii Romana de Radiodifuziune la 31.12.2013, 
performanta financiara si fluxurile de numerar pentru exercitiul incheiat. Auditul intern 
apreciaza ca modul de intocmire a contului de executie bugetara, managementul si controlul 
intern asimilat asupra gestionarii alocatiei bugetare la 31.12.2013, este favorabil. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancara si piata de capital din Senat si 
Comisia pentru buget, finante si bănci din Camera Deputatilor au hotarat, cu majoritate de 
voturi, avizarea  favorabila a contului de execuţie bugetara pe anul 2013 al Societăţii 
Romane de Radiodifuziune. 
 
 
 

PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 

  Senator Cosmin Nicula                         Deputat Gheorghe-Eugen Nicolaescu 


