
NOTA DE FUNDAMENTARE

Secfiunea 1

Titlul prezentului act normativ

Ordonanfi de urgenfi privind privind unele mdsuri pentru asigurarea furnizirii
serviciului public de televiziune

Secfiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaliei actuale

Polrivit art.31 din Constitulia RomAniei dreptul persoanei de a avea acces la orice
informatie de interes public nu poate fi ingrddit.

Serviciile publice de radio gi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie se garanteze
grupurilor sociale gi politice importante exercitarea dreptului la antend. Organizarea acestor
servicii 9i controlul parlamentar asupra activitdlii lor se reglementeazi prin lege organicS.

Potrivit Legii ff.4111994 privind organizarea gi functionarea Societetii Romdne de
Radiodifuziune 9i Societdtii RomAne de Televiziune, de la bugetul de stat se pot aloca fonduri
Societdtii RomAne de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru
achizitionarea de echipamente 9i piese de schimb, materiale consumabile necesare
desf5gurdrii activitelii specifice, precum gi, integral, fondurile necesare pentru utilizarea
staliilor de emisie, a radioreleelor 9i a circuitelor video gi fonice, datorate agentilor economici
din sistemul comunicatiilor, pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes national, pentru
achitarea cotizatiilor cuvenite organizatiilor guvernamentale internationale, pentru finantarea
necesari producerii gi difuzdrii emisiunilor radiofonice Si de televiziune adresate streinetelii,
precum 9i dezvoltdrii acestei activitSli.

Celelalte cheltuieli se acoperd din veniturile proprii.

in prezent, Societatea Romdnd de Televiziune se confruntd cu dificultdli financiare,
fiind in imposibilitatea de a pldti datoriile cdtre bugetul general consolidat 9i cEtre alti creditori.

Situatia financiard actuald a Societdtii RomAne de Televiziune este rezultatul



deficienlelor structurale de funclionare incepdnd cu semestrul ll 12005, constdnd in:

a) pierderile cumulate ale SRTV (calculate ca diferenla intre venituri gi cheltuieli in
conformitate cu prevederile legale) au ajuns la sfirgitul anului 2011 la suma de 481,0 milioane
lei, echivalent a 117,6 milioane euro;

b) datoriile restante la bugetul general consolidat erau la sfirgitul anului 2011 in sumi
de 272,7 milioane lei, echivalent a 63 milioane euro;

c) alte obligatii restante in sumd totald de 222,6 milioane lei - echivalent a 52 milioane
euro, semnificative fiind cele cdtre: UEFA Campions League, NBC Universal, EBU,
Organisme de gestiune colectivd a drepturilor de autor.

Executarea datoriilor citre bugetul general consolidat a fost suspendatd pe o perioadd
de 6 luni.

in scopul asigurdrii continuiteili furnizdrii serviciului public de televiziune, obligalie
fundamentali izvorAtd din Constitutie, se impune luarea unor mdsuri in regim de urgenfd care
sd conducd la redresarea financiard a Societdlii RomAne de Televiziune, dar care sd nu
afecteze autonomia acestui serviciu.

Neluarea mdsurilor propuse prin prezenta ordonanla de urgenle va conduce la
imposibilitatea de a mai asigura seruiciul public de televiziune ca urmare a imposibilitdtii pl5tii
debitelor restante.

2. Schimbiri preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se instituie obligatia consiliul de administralie al
Societetii RomAne de Televiziune de a aproba un program de redresare economici in termen
de 45 de zile de la data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanle

Programul de redresare economicd va cuprinde mdsuri privind structura organizatoricd
a societdlii, precum gi restructurdrile economice gi de personal necesare pentru functionarea
eficientd a acesteia, in vederea pldlii in termen de 6 luni a datoriilor fiscale gi a reegalondrii
prin negociere a celorlalte datorii.

La expirarea termenului de 6 luni, consiliul de administratie al Societdtii RomAne de
Televiziune are obligalia de a prezenta un raport Parlamentului cu privire la rezultatele
programului de redresare.

Proiectul prevede de asemenea cd membrii consiliului de administr4ie al Societdlii
RomAne de Televiziune rdspund, in conditiile legii, civil, penal sau administrativ pentru
nerespectarea prevederilor prezentei ordonanle de urgenld.

3. Alte informafii



Secfiunea a 3-a

lmpactul socioeconomic al prezentului act normativ

1. lmpactul macroeconomic

11. lmpactul asupra mediului concurenlial 9i domeniului aiutoarelor de stat

2. lmpactul asupra mediului de afaceri

3. lmpactul social

4. lmpactul asupra mediului

5. Alte informafii
Perpetuarea situatiei actuale ar duce la blocarea activitdlii SRTv, prin aceasta fiind afectatd

indeplinirea misiunii sale publice acordatd de Constitutia RomAniei !i de Legea nr.4111994.

Secliunea a 4-a

lmpactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru
anul curent cAt gi pe termen lung ( pe 5 ani )

milioane lei -
lndicatori Anul

curent
Urmdtorii 4 ani Media

pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7

1 .Modificdri ale veniturilor
bugetului general consolidat

2. Modificdri ale cheltuieli lor
bugetului general consolidat
3. lmpact f inanciar (3=1-2)

4. Propuneri pentru acoperirea
cregterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea ven itu rilor bugetare

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modif icdri lo r
veniturilor gi/sau cheltuieli lor
buqetare
7. Alte informatii



Secfiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaliei in vigoare

1. Mdsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intririi in

vigoare a proiectului de act normativ;
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

b) acte normative ce urmeazi a fi elaborate in vederea implementirii noilor dispozifii;
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

2. Conformitatea ploiectului de act normativ cu legislafia comunitari in cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se referi la acest subiect.

3, Mdsuri normative necesare aplicirii directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

4. Hotiriri ale Cu4ii de Justifie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

5, Alte acte normative gi/sau documente internalionale din care decurg angaiamente
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect

6. Alte informalii

Secfiunea a 6-a

Gonsultdri efectuate in vederea elaboririi prezentului act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizaliile neguvernamentale, institute
de cercetare 9i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum 9i a
modului in care activitatea acestor organizalii este legati de obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

3, Consultirile organizate cu autoritilile administrafiei publice locale, in situalia in care
proiectul de act normativ are ca obiect activiteli ale acestor autorititi, in condiliile
Hotir6rii Guvernului nr. 52112005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autoritililor administr4iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.



4. Gonsultirile desfigurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu
prevederile Hotirdrii Guvernului nr. TSOP:OOS privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Informafii privind avizarea de citre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apirare a T,irii
c) Consiliul Economic 9i Social
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ.

6. Alte informafii
Proiectul de act normativ a fost avizat de Departamentul pentru Relalia cu Parlamentul din
punctul de vedere al oportunitdtii promovirii aceslora.

Secfiunea a 7-a

Activitiiti de informare publici privind elaborarea
9i implementarea proiectului de act normativ

1, lnformarea societ5lii civile cu privire la necesitatea elaboririi proiectului de act
normativ
Au fost respectate dispozitiile Legii nr.522003 pivind transparenla decizionald.

2. Informarea societifii civile cu privire la eventualul impact aaupra mediului in urma
implementirii proiectului de act normativ, precum 9i efectele asupra sindtiilii gi
securitelii cetifenilor sau diversitdfii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informafii

Secfiunea a 8-a
Misuri de implementare

1. Misurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de citre autoritilile
administraliei publice centrale gi/sau locale infiinfarea unor noi sau extinderea
competenlelor institufiilor existente -
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

2. Alte informatii



Fala de cele prezentate, propunem adoptarea prezentei Ordonan,te de urgenld
privind privind unele mdsuri pentru asigurarea furnizdrii seruiciului public de televiziune

MINISTRUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL
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VICEPRIM - M
MINISTRUL FINANTEL

FLORIN

AVIZAM FAVORABIL

MINISTRUL JUSTITIEI
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cUvERNUL RoMAmer

oRDoNANTA oe uRGerulA
privind unele mdsuri pentru asigurarea

furnizdrii serviciului public de televiziune

Avdnd in vedere obligafia constitulionald de asigurare a serviciului
public de televiziune,

luAnd in considerare dificultil i le financiare cu care se confrunti
Societatea RomAni de Televiziune,

lindnd cont cd neluarea unor mdsuri de urgenld care sd asigure
f unclionarea Societdlii Romdne de Televiziune poate conduce la
imposibilitatea fu rnizdrii acestui serviciu,

intrucdt aceste elemente vizeazd, interesul general public
constituie situalii de urg
poate fi amAnald,,

gi extraordinare a cdror reglementare

in temeiul art.115 alin.(4) din Constitul ia Romdniei, republicatd,

Guvernul Romdniei adoptd prezenta ordonanld de urgenld.

Articol unic (1) in termen de 45 de zile de la data intrdrii in
vigoare a prezentei ordonanle de urgenld, consiliul de administrafie al
Societdlii RomAne de Televiziune are obligalia de a aproba un program
de redresare economicd.

(2) Programul de redresare economicd va cuprinde misuri privind
structura organizatoricd a societdlii, precum gi restructurdrile economice
gi de personal necesare pentru funclionarea eficientd a acesteia, in
vederea pldlii in termen de 6 luni a datoriilor fiscale gi a reegalondrii prin
negociere a celorlalte datorii.

(3) La expirarca termenului prevdzut la alin.(2), consiliul de
administralie al Societdlii Romdne de Televiziune are obligalia de a
prezenta un raport Parlamentului cu privire la rezullatele programului de
redresare.

(4) Membrii consiliului de administralie al Societdlii Romdne de
Televiziune rispund, in condil i i le legii, civi l ,  penal sau administrativ
pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanle de urgenld.

PRIM.  MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA
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