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Catre, 

Comisiile pentru cultură 
din Senat şi Camera Deputaţilor 

 
 
 

A V I Z    C O M U N 
 

la contul de execuţie bugetară pe anul 2013  
al Societăţii Române de Televiziune  

 
 Birourile permanente  ale Senatului si Camerei Deputatilor, intrunite in sedinta comuna  
la data de19 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 Televiziune. 
 
 Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, la articolul 39, alineatul (4) prevede: ‚‚Conturile de execuţie 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.’’ 
 
 Analizând situaţiile financiare ale societăţii, cele două Comisii ale Parlamentului au 
reţinut următoarele: 
 
1.  Cu privire la rezultatul exercitiului financiar pe anul 2013 
 
- Societatea Română de Televiziune este organizată şi funcţionează în baza Legii nr. 41/1994 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca serviciu public autonom de interes 
naţional, independent editorial; 
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- sursele financiare ale societăţii se asigură din venituri proprii, alte surse, precum şi din  alocaţii 
de la bugetul statului  aprobate societăţii pentru acoperirea unor cheltuieli stabilite prin lege; 
- exercitiul financiar pe anul 2013 s-a incheiat cu un profit contabil in suma de 3.175.325 lei fata 
de anul 2012 care s-a încheiat cu un deficit de 160.807.909 lei, rezultat care este consecinta 
reducerii cheltuielilor totale cu 196.061.934 lei fata de anul 2012. 
 
2. Cu privire la executia bugetara pe anul 2013 
 
- executia bugetara a fost raportata si inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu 
nr.470802/19.02.2014; 
 
- alocatiile bugetare primite in conformitate cu Legea bugetului de stat nr.5/2013 au fost in suma 
de 174.353.000 lei, din care platile efectuate insumeaza 174.290.041 lei, diferenta neutilizata in 
suma de 62.959 lei fiind restituita in conformitate cu prevederile legale; 
 
- cheltuielile efectuate au fost sub limita prevederilor bugetare, gradul de utilizare a creditelor 
bugetare alocate pentru anul 2013 fiind de 99,96%;  
 
 - creditele bugetare au fost utilizate pentru finantarea activitatilor de cultura, recreere si religie, 
din care cheltuieli curente 173.426.803 lei si cheltuieli de capital 863.238 lei. 
 
 

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 
Televiziune.  

 
 

 
PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 

 
  Senator Cosmin Nicula                         Deputat Gheorghe – Eugen Nicolaescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Extras Legea 41/1994 
Art. 39 
(1)Sursele financiare ale celor doua societati se constituie din alocatii de la bugetul de stat, 
din venituri proprii si din alte surse. 
(2)Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societatii Române de 
Radiodifuziune si cel al Societatii Române de Televiziune au calitatea de ordonatori 
principali de credite bugetare, în conditiile legii. 
(3)Activitatea financiara a Societatii Române de Radiodifuziune si a Societatii Române de 
Televiziune se desfasoara pe baza bugetelor proprii. 
(4)Conturile de executie a bugetelor celor doua societati vor fi 
prezentate Parlamentului o data cu rapoartele anuale, cu avizul 
comisiilor pentru cultura, arta si mijloace de informare în masa, 
precum si al celor pentru buget, finante, reunite, ale celor doua 
Camere ale Parlamentului si vor fi date publicitatii. 
(5)Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administratie poate hotarî utilizarea 
unor sume pentru dotari si retehnologizare. 
Art. 40 
(1)Veniturile proprii ale Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii 

Române de Televiziune provin, dupa caz, din: 
a)sume încasate din realizarea obiectului de activitate; 
b)taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public 
de televiziune; 
c)penalitati de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate; 
d)sume încasate din publicitate; 
e)sume încasate din amenzi si despagubiri civile; 
f)donatii si sponsorizari; 
g)alte venituri realizate potrivit legii. 
Art. 41 
(1)Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societatii 
Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune pentru acoperirea unor 
cheltuieli de dezvoltare, pentru achizitionarea de echipamente si piese de schimb radio si 
televiziune, materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii specifice, precum si, 
integral, fondurile necesare pentru utilizarea statiilor de emisie, a radioreleelor si a 
circuitelor video si fonice, datorate agentilor economici din sistemul comunicatiilor; pentru 
asigurarea pazei, ca obiectiv de interes national; pentru achitarea cotizatiilor cuvenite 
organizatiilor guvernamentale internationale. 
(2)Celelalte cheltuieli se acopera din veniturile proprii. 
Art. 42 

(1)Finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune 
adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei activitati se asigura din fondurile alocate 
de la bugetul de stat. 
(11)Finantarea necesara acoperirii cheltuielilor Directiei formatii muzicale se 
asigura de catre Societatea Româna de Radiodifuziune integral de la bugetul de 
stat. 

(la data 28-nov-2008 Art. 42, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. 1 din Legea 302/2008 ) 
(2)Sumele necesare se evidentiaza separat în bugetul fiecarei societati, pe baza 
programelor stabilite potrivit legii. 
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