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Întrebare scrisă 
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Societății Române de Radiodifuziune 
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Obiectul întrebării scrise: situația SRR după starea de urgență  

 

Stimate Domnule Președinte Director General, 

 În timpul stării de urgență provocată de SARS-CoV2, radioul public a dovedit, din nou, 

dacă mai era cazul, faptul că reprezintă una dintre puținele surse sigure de informare pentru 

cetățenii români din țară și din străinătate, care a combătut cu succes abundența de știri false, 

înregistrând audiențe zilnice de peste 4 milioane de oameni.  

 Cu toate acestea, în calitatea mea de secretar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, din Cadrul Camerei Deputaților, sunt la curent cu problemele cu care se 

confruntă SRR, propunându-vă chiar și o serie de măsuri care pot fi aplicate pentru rezolvarea 

acestora. 

Din nefericire, cu toate că există soluții pentru rezolvarea problemelor financiare cu care 

se confruntă SRR, aplicarea acestora se tot amână, ceea ce generează  neliniște și nesiguranță 

pentru populație și angajații radioului public.  

 O astfel de problemă, care se repetă la începutul ultimului trimestru al fiecărui an, este 

legată de achitarea obligațiilor către SNR, ceea ce amenință emisiile Societății Române de 

Radiodifuziune. 
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 Nu vreau să reamintesc situațiile delicate de anul trecut, când Consiliul de Administrație 

al  SRR a somat conducerea acesteia să solicite fonduri din fondul de rezervă pus la dispoziția 

Guvernului pentru achitarea datoriilor către SNR sau propunerea de anul acesta, când în plină 

stare de urgență, a fost inaintată CA propunerea de tăiere a emisiilor pe unde scurte  şi medii, cu 

toate că aceeași propunere a fost respinsă de trei ori! 

 Pentru a nu se repeta situația din anii trecuți, Stimate Domnule Președinte Director 

General, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei 

Deputaților și Senatului, Vă rog să-mi comunicați următoarele: 

 Ce măsuri au fost adoptate până în prezent privind optimizarea cheluielilor SRR? 

 Dacă SRR a realizat demersurile necesare pentru rectificarea pozitivă a bugetului 

SRR pe anul 2020, chiar în condițiile extreme ale presiunilor bugetare produse de 

pandemie, fiind cunoscut faptul că  Radio România rămâne cel mai credibil mijloc 

de comunicare în masă, fiind printre puţinele media care prezintă rapid şi 

nedeformat informaţiile puse la dispoziţie de autorităţi? 

 Care este stadiul decontării cheltuielilor impuse de pandemie (dezinfectant, alcool 

sanitar, măști, mănuşi de unică folosinţă, săpun antibacterian, termometre, 

termoscannere, articole şi substanţe pentru curăţenie etc.)? 

 În opinia dumneavostră, o nouă renegociere cu SNR privind scăderea tarifelor, 

păstrând aceleași servicii asigurate, reprezintă o soluție viabilă? 

 Există proiecte clare  pentru dezvoltarea de noi activităţi SRR şi pentru 

modernizare tehnică? 

 
 

 




