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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Prim-Ministru 

Ludovic Orban 

Obiectul întrebării scrise: situația Societății Române de Radiodifuziune după starea de 

urgență  

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

  

 Înainte de toate, doresc să vă felicit pentru implicarea de care ați dat dovadă în contextul 

crizei sanitare, măsurile adoptate au permis autorităților locale să gestioneze situația.  

 Cu siguranță sunteți de acord cu faptul că radioul public a dovedit, din nou, faptul că, 

inclusiv în timpul stării de alertă, rămâne una dintre puținele surse sigure de informare pentru 

cetățenii români din țară și din străinătate, înregistrând audiențe zilnice de peste 4 milioane de 

oameni și care a combătut cu succes abundența de știri false legate de SARS-COV 2.  

 Dealtfel, tot mai multe state utilizează radioul și televiziunea publică ca pe  singura sursă 

sigură de informare, mai ales datorită faptului că undele scurte și cele medii sunt capabile să 

ajungă în orice locație de pe pământ, fiind utizate în timpul situațiilor de urgență, când 

televiziunea sau internetul nu sunt sigure, cel din urmă suferind întreruperi majore, mai ales în 

situația actuală. 

 Deasemenea, sunt convins despre faptul că sunteți la curent cu problemele financiare cu 

care se confruntă SRR, precum cea de anul trecut, când, ca urmare a dificultăților financiare, 

andreea.dinu
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Consiliul de Administrație al SRR a fost nevoit 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 înaintată CA propunerea de tăiere a emisiilor pe unde scurte  şi 

medii. 

După cum am menționat mai sus, undele scurte reprezintă o resursă strategică a statului 

român, deoarece pot fi folosite pentru comunicarea mesajelor statului către cetățeni în timp de 

crize sau calamităţi, încadrându-se exact în situația în care ne aflăm astăzi, iar  internetul nu este 

un mediu sigur, multe state restricționând adesea internetul, mediul online abundând în ştiri false 

şi dezinformări.  

 Cunoscând deschiderea dumneavoastră și pentru a nu se repeta situația din anii trecuți, 

Stimate Domnule Prim-Ministru, Vă rog să-mi comunicați, în scris, dacă Guvernul condus de 

Domnia Voastră a prevăzut măsuri pentru ca situațiile precum cele enumerate mai sus să nu se 

repete și anul acesta?  

 
 

 




