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AVIZ COMUN
privind avizarea Contului de execuţie bugetară pe anii
1995 şi 1996 ale Societăţii Române de Radiodifuziune

Comisiile pentru Buget, Finanţe şi Bănci ale Celor două Camere ale Parlamentului au
fost sesizate de Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor în legătură cu
Contul de execuţie bugetară pe anii 1995 şi 1996 ale Societăţii Române de Radiodifuziune.
Din analiza documentelor primite au fost reţinute următoarele:
I. Legea nr. 41/17 iunie 1994, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române
de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune la art. 43 alin. (4) prevede:
“Conturile de execuţie ale 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 a celor pentru buget, finanţe şi bănci, reunite, ale celor două Camere ale
Parlamentului şi vor fi date publicităţii.”
II. Din execuţia bugetară, pe anul 1995 prezentată de Societatea Română de
Radiodifuziune rezultă:
1. Deşi Legea nr. 41/1994 prevede că în termen de 30 de zile de la numirea
Consiliului de Administraţie să se preia patrimoniul Societăţii Române de Radiodifuziune
pe bază de protocol de la Radioteleviziunea Română, acest lucru nu s-a realizat.
Ca urmare, pentru anul 1995 s-a încheiat un singur bilanţ contabil al
Radioteleviziunii Române – prin centralizarea bilanţurilor contabile întocmite de Radio, de
Televiziune şi fiecare studio teritorial în parte.
2. Din evidenţele financiar-contabile pe anul 1995, rezultă că veniturile realizate şi
cheltuielile efectuate se prezintă astfel:
- miliarde lei -

I. VENITURI
din care:
- venituri proprii
- alocaţii de la bugetul de stat
II. CHELTUIELI
din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale şi servicii
III. PIERDERI

- 47,3
- 22,7
- 24,6
- 50,4
- 20,7
- 29,7
- 3,1

Pierderile menţionate au fost determinate atât de cheltuielile de personal, cât şi de
cheltuielile materiale şi servicii.
Este de reţinut că numărul mediu de opersonal utilizat în această perioadă a fost de
2.617 angajaţi din care 586 la studiourile teritoriale şi 174 pentru Radio România
Internaţional.
Pierderile înregistrate în anul 1995 şi anii anteriori au determinat acumularea de
datorii importante. Astfel, la finele anului 1995, datoriile Societăţii Române de
Radiodifuziune reprezentau 13,7 miliarde lei, din care 13,3 miliarde lei către bugetul de stat
şi bugetul asigurărilor sociale.
III. Din raportul la bilanţul contabil şi situaţiile anexă pe anul 1996 ale Societăţii
Române de Radiodifuziune rezultă că activitatea economică şi financiară a Societăţii a
continuat să se înrăutăţească prin înregistrarea de pierderi şi datorii către bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat şi terţi, de valori importante.
1. Din analiza contului de profit rezultă că în anul 1996, situaţia se prezintă astfel:
- miliarde lei I. VENITURI
din care:
- venituri proprii
- subvenţii de la bugetul de stat
II. CHELTUIELI
din care:
- cheltuieli cu lucrări şi servicii
executate de terţi
- cheltuieli de personal şi
protecţie socială
- cheltuieli materiale şi servicii
- alte cheltuieli
III. PIERDERI

- 72,6
- 39,0
- 33,6
- 78,3
- 40,0
- 29,8
- 4,2
- 4,3
- 5,7

2. Din Raportul la bilanţul contabil pe anul 1996, rezultă:
a) Cheltuielile pentru exploatare, în sumă de 78,3 miliarde lei au depăşit nivelul
veniturilor din exploatare (veniturile proprii plus subvenţii de exploatare) de 72,6miliarde
lei, cu suma de 5,7 miliarde, reprezentând pierderile pe anul 1996.
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Cheltuielile pentru exploatare au crescut în anul 1996 cu 28,2 miliarde lei, faţă de
anul 1995. Ponderea în cadrul acestora o reprezintă cheltuielile cu prestaţiile executate de
terţi, reprezentând 40,0 miliarde lei, din care 30,5 miliarde lei sunt cheltuielile cu
telecomunicaţiile, precum şi costul convorbirilor telefonice, interne şi internaţionale. De
asemenena, deplasările personalului în ţară şi străinătate reprezintă 1,9 miliarde lei.
Cheltuielile cu personalul şi protecţia socială, înregistrează o creştere faţă de anul
precedent cu 53,3% datorită creşterii numărului mediu de personal, cât şi indexărilor
intervenite.
b) Pe baza datelor prezentate, rezultatul net al activităţii la finele anului 1996,
evidenţiază o pierdere de 5,7 miliarde lei.
c) Totalul pierderilor înregistrate în perioada 1994-1996 însumează 9,7 miliarde lei,
din care 5,7 miliarde lei sunt cele aferente anului 1996.
d) Volumul pierderilor înregistrate de Societatea Română de Radiodifuziune
provenind din anii 1993 şi 1994, 1995 şi 1996 au determinat datorii importante ale
Societăţii. Astfel, la 31 decembrie 1996, datoriile Societăţii reprezintă 19,1 miliarde lei, cu
6,9 miliarde lei mai mult decât la sfârşitul anului 1995, când erau de 12,2 miliarde lei.
Ponderea datoriilor o deţine cele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, în sumă
de 11,8 miliarde lei şi la furnizori 4,1 miliarde lei.
IV. Din cele de mai sus rezultă că activitatea Societăţii Române de Radiodifuziune sa desfăşurat în perioadele anilor 1995 şi 1996, fără a se urmări de către conducerea
Societăţii realizarea unei eficienţe economice, respectiv cheltuirea fondurilor financiare
strcite în limita veniturilor realizate.
Din această cauză s-au înregistrat pierderi importante, astfel cum s-a menţionat mai
sus, iar datoriile Societăţii au crescut la 31 decembrie 1996 la suma de 19,1 miliarde lei,
contribuind la blocajul financiar.
V. Faţă de situaţia financiară a Societăţii Române de Radiodifuziune rezultă din
conturile de execuţie a bugetelor pe anii 1995 şi 1996, Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale celor două Camere propun ca avizul prevăzut de art. 43 alin. (4) din Legea nr.
41/17 iunie 1994 să poată fi dat numai în condiţiile când se va prezenta de urgenţă,
Parlamentului, un program de măsuri pe în care, printre altele, să se prevadă următoarele:
1. Aplicarea, în termenul cel mai scurt, a prevederilor art. 54 din Legea nr. 41/17
iunie 1994 privind preluarea bunurilor Societăţii Române de Radiodifuziune pe bază de
proces verbal şi lichidarea creanţelor în sumă de 5,5 miliarde lei pe care le are de încasat de
la Societatea Română de Televiziune.
2. Măsuri pentru acoperirea pierderilor înregistrate la 31 decembrie 1996, în sumă de
9,7 miliarde lei prin reducerea drastică a cheltuielilor de exploatare care privesc:
- prestaţiile executate de terţi, îndeosebi telecomunicaţiile;
- convorbirile telefonice, interne şi internaţionale;
- deplasări în ţară şi străinătate;
- raţionalizarea personalului de toate categoriile;
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-

raţionalizarea şi întreţinerea mijloacelor auto (speciale şi autoturisme).

3. Lichidarea datoriilor în sumă de 19,1 miliarde lei pe care Societatea Română de
Radiodifuziune le are.
VI. Separat de cele de mai sus, este de reţinut faptul că potrivit prevederilor art. 48
din Legea nr. 41/1994, Curtea de Conturi controlează modul de utilizare a fondurilor alocate
de la bugetul de stat, precum şi în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de
bugetul de stat.
Faţă de aceste prevederi legale, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor
două Camere ale Parlamentului, ar putea solicita Curţii de Conturi exercitarea unui control
pentru perioada 1995 – 1996 la Societatea Română de Radiodifuziune.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Traian Decebal Remeş

Varujan Vosganian

Experţi:
Bărdiţă Mariana
Onete Alexandru
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