
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, artă, 
mijloace de informare în masă 

Comisia  pentru  cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

 

 

R A P O R T 

privind Raportul de activitate pe anul 1996 şi  al Contului de execuţie bugetară 

pe anii 1995 şi 1996 ale Societăţii Române de Radiodifuziune 

 

Raportul de activitate pe anul 1996 al Consiliului de Administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi contul de execuţie bugetară pe anii 1995 şi 

1996 al Societăţii au fost depuse la Parlament, în vederea avizării lor de către 

comisiile pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă ale celor două camere, în 

şedinţă comună, potrivit art. 43 alin. (3) şi art. 52 din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 

de Televiziune. 

Cele două comisii pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă s-au 

reunit în şedinţe comune în ziua de 26 februarie 1997 şi în ziua de 25 februarie 1998, 

pentru a dezbate cele două documente sus-menţionate. În conformitate cu art. 43 alin. 

(3) din Legea nr. 41/1994, la data de 3 decembrie 1997, a fost primit avizul comun al 

Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci, privitor la documentele în cauză. 

Materialele prezentate de Societatea Română de Radiodifuziune sunt: 

1. Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune pentru perioada octombrie 1995 - decembrie 1996. 

2. Contul de execuţie bugetară pentru anii 1995 şi 1996. 

3. Colecţia de documente Un an de la instalarea noului Consiliu de 

Administraţie şi a noului Comitet Director. 

În urma analizării acestor documente şi a avizului comun al Comisiilor pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Consiliului de 
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Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, Comisiile pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă au ajuns la următoarele concluzii: 

1. În problema restructurării efectuate în Societatea Română de 

Radiodifuziune, atât raportul, cât şi discuţiile pe marginea acestuia, nu au putut 

contura foarte clar o imagine a scopului concret al restructurării, iar evaluarea acesteia 

nu a putut pune în evidenţă eficienţa măsurilor luate, nici în plan funcţional, nici în 

plan financiar.  

S-a recomandat Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 

Radiodifuziune să evalueze cu prioritate - în raportul pentru anul 1997 - eficienţa 

restructurării, dat fiind că o perioadă de un an constituie un interval de timp suficient 

pentru această evaluare.  

2. În problema urmăririi audienţei posturilor de radio ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune, nu au fost stabilite modalităţi concrete de stimulare a creşterii 

acesteia, pentru fiecare canal în parte, în condiţiile unei tot mai aprige concurenţe cu 

posturile private. 

S-a recomandat Consiliului de Administraţie să ducă această analiză până la 

ultimele sale consecinţe, stabilind un raport reprezentat în costuri, între efortul 

financiar necesar emiterii pe actualele canale ale Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi gradul de audienţă al acestora, la publicul-ţintă, pentru fiecare canal în parte. 

3. În problema trecerii canalelor Societăţii Române de Radiodifuziune pe 

frecvenţe „vest“, s-a constatat o lipsă de preocupare, recomandându-se Consiliului de 

Administraţie o evaluare realistă a necestităţii şi a posibilităţilor tehnice privind 

transmiterea programelor pe acest tip de frecvenţe. 

4. Din punct de vedere procedural, se constată inexistenţa unui material 

separat, care să cuprindă programul de activitate pe anul următor, potrivit art. 52 din 

Legea nr. 41/1994.  

Totodată, Comisiile au constatat încălcarea prevederilor art. 51 din Legea nr. 

41/1994, care stipulează obligativitatea trimiterii, spre avizare, Comisiilor pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă a regulamentului privind păstrarea, 

arhivarea, accesul şi schimburile documentare şi patrimoniale cu societăţi similare din 

ţară şi din străinătate, în termen de 60 de zile de la constituirea Consiliului de 

Administraţie. 
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S-a recomandat Consiliului de Administraţie să remedieze, de urgenţă, aceste 

carenţe. 

5. În ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă a Consiliului de Administraţie,   

s-au constatat grave deficienţe, în sensul că deciziile importante au fost luate, practic, 

de Comitetul Director, şedinţele Consiliului fiind convocate prea rar şi având un 

caracter formal, fapt sesizat chiar de unii membri ai Consiliul de Administraţie. 

S-a cerut Consiliului de Administraţie să respecte atribuţiile şi răspunderile 

prevăzute în Legea nr. 41/1994. 

6. Comisiile au remarcat volumul ridicat al datoriilor Societăţii Române de 

Radiodifuziune, la sfârşitul anului 1997, şi au recomandat Consiliului de 

Administraţie să continue eforturile de redresare financiară a Societăţii. 

*** 

Cu recomandările de mai sus, care au fost transmise Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, Comisiile avizează favorabil 

raportul de activitate al acestuia pentru perioada octombrie 1995 - decembrie 1996. 

 

      

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

Eugen VASILIU 

 

Gabriel ŢEPELEA 

 


