GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind
organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și
Societății Române de Televiziune
Având în vedere faptul că
Societatea Română de Televiziune se confruntă cu o situație
financiară extrem de gravă, datorită căreia s-a ajuns la imposibilitatea
acesteia de a-și achita obligațiile financiare către Uniunea Europeană de
Radio și Televiziune,
datorită vechimii și amplorii datoriei Societății Române de
Televiziune față de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, aceasta
a fost exclusă de la ediția din 2016 a concursului Eurovision și i s-a
comunicat faptul că s-a demarat procesul de excludere din Uniunea
Europeană de Radio și Televiziune,
Societatea Română de Televiziune nu va mai avea acces la
difuzarea evenimentelor sportive internaționale importante,
pentru a redobândi calitatea de membru activ al Uniunii Europene
de Radio și Televiziune este necesară crearea de urgență a cadrului
legal în vederea asigurării de la bugetul de stat a fondurilor necesare
achitării obligațiilor financiare ale Societății Române de Televiziune,
neluarea de urgenţă a acestor măsuri ar presupune privarea
cetațenilor de accesul și difuzarea celor mai importante evenimente
culturale, artistice și sportive internaționale, și îngrădirea dreptului
constituțional de a avea acces la unele informații de interes public,
aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi
constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu
poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic - Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea
Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de
Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636
din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică și se completează, după cum urmează:
1. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art.41.
(1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de
stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române

de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru
achiziţionarea de echipamente şi piese de schimb radio şi televiziune,
materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii specifice, pentru
asigurarea pazei, ca obiectiv de interes naţional; pentru achitarea
cotizaţiilor cuvenite organizaţiilor guvernamentale internaţionale; pentru
plata obligațiilor financiare ale Societății Române de Televiziune către
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune reprezentând, contributii,
taxe, cotizatii, abonamente, licente pentru drepturi de difuzare a
programelor de televiziune culturale, sportive, de divertisment, de stiri,
transmisii şi cheltuieli tehnice, precum şi orice alte cheltuieli care reies
din statutul de membru.
(2) Prin legea bugetară anuală se aprobă integral fondurile de la
bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii
Române de Televiziune necesare pentru utilizarea staţiilor de emisie, a
radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, datorate agenţilor economici
din sistemul comunicaţiilor.
(3) Celelalte cheltuieli se acoperă din veniturile proprii.”
2. La articolul 47 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul
cuprins:
” (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență a Guvernului, Societatea Română de Televiziune poate efectua
plăți pentru stingerea obligațiilor restante, inclusiv a arieratelor către
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune din sumele alocate de la
bugetul de stat.”
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