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LEGE 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE TELEVIZIUNE 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Serviciul Public de Televiziune (SPTv) se înfiinţează ca serviciu public autonom, de 

interes naţional, prin reorganizarea Societăţii Române de Televiziune (SRTv). 

Art.2 SPTv este persoană juridică cu sediul în Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea sub 

controlul Parlamentului, în condiţiile prezentei legi, precum şi cu respectarea reglementărilor 

specifice, naţionale şi internaţionale, din domeniul audiovizualului. 

 

MISIUNEA PUBLICĂ 

Art.3 SPTv are misiunea publică de a realiza obiectivele generale de informare, educaţie şi 

divertisment, având drept scop: 

a) asigurarea informării corecte a cetăţenilor asupra problemelor de interes public, 

interne şi internaţionale; 

b) garantarea pluralismului, a exercitării dreptului la antenă a grupurilor sociale şi  

politice importante, a libertăţii de exprimare a ideilor şi opiniilor şi a circulaţiei libere a acestora; 

c) prezentarea obiectivă a evenimentelor din domeniul social, politic şi economic, pe                       

plan intern şi internaţional; 

d) promovarea valorilor creaţiei culturale şi ştiinţifice, româneşti şi internaţionale; 

e) consolidarea valorilor democratice, civice şi morale, precum şi ale demnităţii 

umane, adevărului şi justiţiei; 

f) facilitarea înţelegerii şi respectării principiilor ordinii constituţionale din România; 

g) promovarea imaginii României în lume. 

 

AUTONOMIA 

Art.4 Autonomia SPTv este garantată prin lege şi se referă la independenţa sa editorială 

privind conţinutul producţiei sale şi modul în care aceasta este furnizată publicului, precum şi la 

independenţa în gestionarea resurselor sale. 

Art.5  SPTv funcţionează potrivit unui Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) 

adoptat în condiţiile prezentei legi. Categoriile de personal de specialitate din cadrul SPTv, cu 

drepturile şi obligaţiile corelative, se stabilesc prin acest Regulament şi prin Statute proprii 

derivate din acest Regulament.  

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.6 În conformitate cu misiunea publică conferită de lege, SPTv desfăşoară activităţi 

distincte, legate de asigurarea producţiei de televiziune, după cum urmează: 



a) realizarea programelor de televiziune în limba română, în limbile minorităţilor 

naţionale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment; 

b) difuzarea programelor prin staţii de emisie şi linii pentru transmiterea programelor, 

aflate în proprietate, sau prin închirierea reţelelor de telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, 

inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice, inclusiv în sistem digital; 

c) organizarea şi realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri interni 

sau externi, de programe de televiziune, transmise în direct sau înregistrate, filme  de televiziune, 

seriale, filme documentar-ştiinţifice, necesare programelor proprii şi pentru schimb cu organizaţii 

similare din ţară şi din străinătate sau pentru valorificare; 

d) desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile formaţii artistice, organizarea de 

concerte, festivaluri şi spectacole cu public, precum şi concursuri cu formaţii artistice proprii sau 

în colaborare cu alţi artişti, inclusiv concursuri şi jocuri de inteligenţă sau de noroc, încheierea de 

contracte cu artişti şi impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe 

care le organizează, plătind onorarii şi efectuând încasări în condiţiile legii; 

e) realizarea activităţii de publicitate prin emisiunile şi publicaţiile proprii, pentru 

beneficiari din ţară şi din străinătate; 

f) organizarea activităţii de documentare în problemele specifice, editarea şi transmiterea 

spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor publicaţii legate de activitatea de 

televiziune; 

g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect 

instructiv-educativ, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept 

privat şi persoane fizice; 

h) efectuarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de lucrări specifice tehnicii 

audio şi video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din ţară sau din străinătate, 

urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora în condiţiile legii, promovarea 

progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea serviciului public; 

i) efectuarea direct, în condiţiile legii, în domeniul său de activitate, de operaţiuni de 

comerţ exterior;  

j) organizarea coproducţiilor cu parteneri externi în domeniul programelor de televiziune 

şi realizarea producţiei, prelucrării, schimbului, exportului şi importului de filme ori programe de 

televiziune; 

k) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil la care România este 

parte, încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de televiziune 

din alte ţări; 

l) realizarea şi trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor încheiate 

cu organizaţii similare, a programelor de televiziune şi film; 

m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi cu organizaţii 

de televiziune din alte ţări, oferind posibilitatea unei informări reciproce directe asupra 

realităţilor din România şi din ţările respective; 

n) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă 

interes prin standardul lor de excelenţă sau pentru patrimoniul naţional, în vederea valorificării 

lor pe multiple planuri; perioadele de păstrare şi condiţiile de arhivare şi de acces la înregistrările 

şi documentele arhivate se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în condiţiile 

legii; 



o) desfăşurarea de activităţi de natură comercială, cum ar fi achiziţia drepturilor de 

difuzare de filme şi programe sportive, precum şi a drepturilor de utilizare a repertoriului 

organismelor de gestiune colectivă, pentru asigurarea conţinutului editorial al emisiunilor; 

p) orice alte activităţi stabilite prin lege; 

 

STRUCTURA  ŞI  FUNCŢIONAREA ORGANELOR DE CONDUCERE 
Art.10 Conducerea SPTv este asigurată de:  

a) Consiliul de Supraveghere a Misiunii Publice (CSMP) 

b) Consiliul de Administraţie (CA) 

c) Comitetul Executiv Director (CED) 

d) Directorul general executiv 

Art.11 Consiliul de Supraveghere a Misiunii Publice (CSMP) este compus din 13 membri, 

dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte al SPTv, şi dintr-un număr egal de supleanţi. 

Art.12 Consiliul de Administraţie (CA) este compus din totalitatea directorilor de 

departamente stabilite prin ROF în organigrama SPTv, potrivit prezentei legi, şi din directorul 

general executiv care conduce CA în calitate de preşedinte de şedinţă al acestuia. 

Art.13 Comitetul Executiv Director este compus din cei patru directori ai principalelor 

departamente desemnate în acest scop de CSMP potrivit prezentei legi, şi din directorul general 

executiv. 

Art.14 (1) CSMP este compus din 13 membri investiţi de Parlament, fiind propuşi după 

cum urmează: 

a) Senatul: 1 membru; 

b) Camera Deputaţilor: 1 membru; 

c) Preşedinţia României: 1 membru; 

e) Guvernul: 1 membru; 

f) Academia Română: 1 membru; 

g) Banca Naţională: 1 membru; 

h) Convenţia Organizaţiilor de Media: 1 membru; 

i) Uniunea Scriitorilor (USR): 1 membru; 

j) Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor (UCMR): 1 membru; 

k) Uniunea Cineaştilor (UCIN): 1 membru; 

l) Uniunea Teatrală (UNITER): 1 membru; 

m) Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor (UCIMR): 1 membru; 

n) Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune: 1 membru; 

(2) Propunerile nominalizează candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul 

pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, în termen 

de 15 zile de la data declanşării procedurii de numire. Pentru o procedură transparentă, birourile 

permanente ale celor două Camere dau publicităţii propunerile pentru a fi supuse discuţiei 

publice timp de 15 zile. În acest interval, urmare a discuţiilor publice, cei care au făcut 

propunerile le pot schimba. 

Membrii Parlamentului şi ai Guvernului, precum şi salariaţii sau colaboratorii SPTv nu pot 

fi propuşi ca membri ai CSMP, pe timpul exercitării acelor funcţii. 

(3) La expirarea termenului de discuţie publică, birourile permanente ale celor două Camere 

înaintează propunerile în forma lor definitivă comisiilor permanente de specialitate, în vederea 

audierii candidaţilor în şedinţă comună. 



(4) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care 

îl prezintă în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

(5) Candidaturile se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în 

condiţiile întrunirii cvorumului celor două Camere. 

(6) Durata mandatului membrilor CSMP este de 6 ani, iar numirea acestora se face astfel 

încât să se asigure, prima dată prin tragere la sorţi, expirarea eşalonată a mandatelor din doi în 

doi ani pentru câte un grup de trei membri. Mandatul curge din momentul vacantării postului. 

Aceeaşi persoană nu poate deţine decât un singur mandat întreg. 

(7) În cazul în care un loc în CSMP devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi 

ocupat de supleant până la expirarea mandatului celui înlocuit. În cazul în care locul vacant nu 

poate fi ocupat nici de supleant, Consiliul va anunţa imediat în scris birourile permanente ale 

celor două camere, în vederea declanşării procedurii de alegere a unui nou membru şi, respectiv, 

a unui nou supleant. 

(8) Pe toată durata mandatului, membrii CSMP sunt garanţi ai îndeplinirii misiunii publice a 

SPTv şi nu reprezintă entitatea care i-a propus. 

(9) În timpul exercitării mandatului, membrii CSMP nu pot face parte din partide sau din 

alte structuri politice. 

(10) După numire, membrii CSMP depun în faţa Parlamentului următorul jurământ: "Jur să 

respect Constituţia şi legile ţării, să apăr interesele României, drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile 

ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"  

Art. 15. (1) Membrii CSMP, în această calitate, nu au funcţie de demnitate publică şi nu 

sunt incompatibili cu deţinerea de alte funcţii publice sau private, dacă nu dau naştere unor 

conflicte de interese. 

(2) Membrii CSMP nu au dreptul să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la 

societăţi comerciale cu activităţi concurente în domeniu sau cu activităţi legate de SPTv, 

generatoare de conflict de interese. 

(3) Membrii CSMP care în momentul numirii se află în una dintre situaţiile generatoare de 

conflict de interese, au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru renunţarea la calitatea sau 

la acţiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot în cadrul consiliului. 

(4) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol persoana în cauză este demisă la 

propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului, locul său devenit vacant 

urmând să fie ocupat de supleant.  

Art. 16. (1) Membrii CSMP pot fi demişi, la propunerea comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului, numai în următoarele situaţii: 

a) în cazul incapacităţii de a-şi exercita funcţia pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 

b) în cazul unei condamnări penale aplicate printr-o hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă. 

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1) consiliul sesizează Parlamentul. 

Art. 17. (1) CSMP este condus de un preşedinte, numit prin votul Parlamentului, dintre 

membrii titulari ai consiliului, la propunerea majorităţii acestora. Mandatul preşedintelui este de 

6 ani şi nu poate fi reînnoit. 

(2) În absenţa preşedintelui, conducerea consiliului este asigurată de un membru desemnat 

prin vot de ceilalţi membri sau de decanul de vârstă al consiliului. 



Art.18 CSMP se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori interesele SPTv o cer, iar şedinţele 

se convoacă şi se desfăşoară în conformitate cu propriul regulament adoptat de consiliu. În 

exercitarea atribuţiilor sale, CSMP adoptă hotărâri. 

Art.19 (1) Preşedintele CSMP primeşte o indemnizaţie de şedinţă de 20% din salariul unui 

ministru, iar ceilalţi membri ai consiliului primesc o indemnizaţie de şedinţă reprezentând 75% 

din indemnizaţia preşedintelui.  

(2) Preşedintele CSMP reprezintă SPTv în raporturile cu Parlamentul, coordonează toate 

activităţile desfăşurate de CSMP ca urmare a atribuţiilor acestuia şi semnează toate hotărârile 

luate de CSMP. 

Art.20 Atribuţiile CSMP se exercită ţinând seama de art. 3 din prezenta lege şi sunt 

următoarele: 

a) stabilirea direcţiilor strategice generale ale SPTv, inclusiv a priorităţilor acestora, 

conform scopurilor misiunii publice conferite de lege; 

b) exercitarea supravegherii generale asupra activităţii CA al SPTv, în vederea 

realizării misiunii publice a SPTv, menţinerii independenţei editoriale şi a independenţei în 

gestionarea corectă a resurselor sale. 

Aceste atribuţii constituie un Mandat Imperativ în legătură cu îndeplinirea căruia CSMP prezintă 

un Raport general de activitate Parlamentului la fiecare 6 ani.  

Art. 21 În îndeplinirea Mandatului Imperativ, CSMP desfăşoară următoarele activităţi: 

a) aprobă strategia de dezvoltare a serviciului public, numărul de canale, precum şi 

normele privitoare la structura programelor fiecărui canal; supraveghează respectarea modului în 

care serviciul public îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin structura de programe şi prin licenţa 

de emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului; 

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi prin anexa acestuia aprobă 

organigrama generală a serviciului public, stabilind departamentele, direcţiile, serviciile şi orice 

alte compartimente din organigramă;  

c) stabileşte departamentele ai căror conducători intră în alcătuirea CED şi aprobă 

structura conducerii pentru studiourile teritoriale şi unităţile autonome funcţionale din subordine 

stabilite prin ROF; 

d) stabileşte prin ROF compartimentele din organigrama SPTv ai căror conducători 

intră în Consiliul Editorial, care este responsabil de conţinutul editorial al producţiilor SPTv şi 

ale cărui atribuţii şi principii de funcţionare sunt, de asemenea, stabilite prin ROF; 

e) aprobă politica editorială a serviciului public elaborată şi propusă de Consiliul 

Editorial al SPTv, prin aprobarea principiilor şi normelor de producţie editorială, bazate pe 

competiţie între realizatorii interni şi externi şi pe respectarea unor standarde de excelenţă; 

f) stabileşte principiile restructurărilor economice şi de personal necesare pentru 

funcţionarea eficientă a serviciului public, la propunerea CA; 

g) aprobă condiţiile de organizare a concursurilor, individual sau în echipă, pentru 

numirea directorului general, a membrilor Comitetului Executiv Director şi a celorlalţi membri ai 

Consiliului de Administraţie, precum şi criteriile de performanţă ce vor fi asumate de aceştia în 

momentul angajării; numeşte directorul general, după concurs; 

h) aprobă reglementări interne privind riscurile şi procedurile interne detaliate, pentru 

toate activităţile SPTv, propuse de CA conform legislaţiei în vigoare; 

i) aprobă proiectul bugetului general al SPTv, defalcarea acestuia pentru toate unităţile 

funcţionale din subordine şi urmăreşte execuţia acestuia prin rapoarte ale CA; 



j) aprobă bilanţul şi contul de profit şi pierderi anuale, pentru a fi înaintate de către CA 

organelor prevăzute de lege şi hotărăşte publicarea acestora; 

k) aprobă obiectivele şi bugetul planului de investiţii generale ce urmează să se 

realizeze de către serviciul public, prezentate de către CA; 

l) stabileşte, în condiţiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activităţii 

serviciului public şi de înfiinţare sau de desfiinţare a unor activităţi funcţionale autonome, la 

propunerea CA; 

m) aprobă propriul regulament de funcţionare; 

n) aprobă şi prezintă Ministerului Finanţelor propunerile CA de subvenţii, pentru a fi 

incluse în proiectul legii bugetului de stat, în vederea aprobării de către Parlament; 

o) aprobă volumul maxim al creditelor bancare la propunerea CA; 

p) aprobă propunerile CA de modificare a bugetului general în timpul execuţiei, în 

limitele veniturilor proprii; 

q) aprobă, la propunerea CA, competenţele structurilor organizatorice privind 

angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi 

comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii; 

r) analizează rapoartele periodice prezentate de CA sau pe cele solicitate, privind 

activitatea serviciului public şi aprobă măsuri în consecinţă pentru desfăşurarea activităţii 

viitoare; 

s) aprobă propunerile Consiliului de Aministraţie de participare la realizarea unor 

activităţi cu alte entităţi cu capital român sau străin, de închiriere a unor spaţii de emisie pe 

canalele de televiziune; 

t) aprobă de principiu propunerile CA de reprezentare a SPTv în relaţiile cu 

organismele internaţionale, precum şi pe cele privitoare la încheierea convenţiilor şi la stabilirea 

relaţiilor de colaborare cu organisme similare din alte ţări; 

u) aprobă propunerile CA de vânzări şi concesionări, potrivit legii; 

v) aprobă raportul anual al Consiliului de Administraţie şi dă descarcăre de gestiune 

pentru activitatea consiliului, hotărând asupra menţinerii sau schimbării din funcţie a membrilor 

acestuia, ţinând seama de îndeplinirea criteriilor de performanţă asumate la angajare; 

w) prezintă raportul periodic la 6 ani către Parlament şi orice alte rapoarte cerute de 

comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere; 

x) numeşte prin hotărâre, după concurs, directorul general executiv al SRTv care 

participă permanent, fără drept de vot, la toate şedinţele CSMP; 

y) exercită orice alte activităţi, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a 

SPTv şi legislaţiei în vigoare. 

Art 22 Consiliul de Administraţie (CA) se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi 

îşi desfăşoară lucrările sub conducerea directorului general, potrivit regulamentului de organizare 

şi funcţionare al SPTv. În exercitarea atribuţiilor sale, CA adoptă decizii. La şedinţele CA 

participă, fără drept de vot, doi reprezentanţi ai celor mai reprezentative sindicate din SPTv. 

Art 23 Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a) asigură CSMP condiţiile de întrunire şi de lucru în cadrul şedinţelor acestuia; 

b) elaborează, decide şi prezintă CSMP toate documentele aflate în competenţa de 

aprobare a acestuia; 

c) pune în aplicare hotărârile CSMP prin decizii conţinând măsuri concrete, termene şi 

responsabilităţi; 



d) aprobă grila internă de salarizare pe toate posturile, în funcţie de situaţia financiară a 

SPTv;  

e) aprobă grila de sporuri, prime şi premii, acordate potrivit legii şi/sau cu condiţia 

existenţei de beneficii în activitatea SPTv; 

f) aprobă grila pentru plata drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a 

altor prestaţii, în raporturile SPTv cu salariaţii sau cu colaboratorii externi, acordate în funcţie de 

bugetul emisiunilor; 

g) aprobă mandatul directorului general executiv pentru negocierea contractului 

colectiv de muncă şi analizează, în vederea eventualei aprobări, rezultatele negocierii; 

h) aprobă condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor, 

stabilite împreună cu Ministerul de Interne, potrivit legii speciale; 

i) aprobă măsurile de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului 

înconjurător, potrivit legii speciale; 

j) aprobă grila periodică de programe, potrivit strategiei aprobate de CSMP; 

Art 24 Comitetul Executiv Director se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este necesar şi 

îşi desfăşoară lucrările sub conducerea directorului general, potrivit regulamentului de organizare 

şi funcţionare al SPTv. În exercitarea atribuţiilor sale, CED adoptă măsuri prin ordine semnate de 

Directorul General şi contrasemnate de membrii CED. 

Art 25 Comitetul Executiv Director are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte măsurile de punere în execuţie a hotărârilor CSMP şi a deciziilor 

Consiliului de Administraţie; 

b) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie grila periodică de 

programe; 

c) elaborează documentele care se supun deciziei Consiliului de Administraţie; 

d) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură şi a tranzacţiilor 

comerciale şi financiare, în limita competenţelor aprobate de CSMP şi decise de Consiliul de 

Administraţie; 

e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni, care se supun 

aprobării directorului general; 

f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, 

care se aprobă de Consiliul de Administraţie;  

g) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind paza bunurilor; 

h) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului; 

i) asigură, sub conducerea directorului general, conducerea curentă a societăţii; 

j) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului 

de organizare şi funcţionare.  

Art. 26 Directorul general executiv are următoarele atribuţii: 

a) asigură, împreună cu Comitetul Executiv Director, conducerea curentă a activităţii 

din SPTv; 

b) este ordonator principal de credite, având drept de semnătură care angajează 

serviciul public şi pe cale de consecinţă reprezintă SPTv în relaţiile contractuale cu terţii; 

c) dispune prin ordin, controlează şi răspunde de executarea hotărârilor CSMP şi ale 

deciziilor Consiliului de Administraţie, precum şi a tuturor convenţiilor şi angajamentelor 

contractuale încheiate de serviciul public; 



d) aprobă, la propunerea Comitetului Director, normative, regulamente şi instrucţiuni 

de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa în funcţionare şi utilizarea reţelelor proprii 

de emiţătoare şi relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea şi repararea construcţiilor şi a 

tuturor utilajelor din dotarea societăţii, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-

contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului; 

e) aprobă angajarea şi concedierea, în condiţiile legii, a personalului societăţii şi 

numeşte, după concurs, persoanele care ocupă funcţii de conducere în toate departamentele şi  

unităţile direct subordonate; 

f) aprobă, în condiţiile legii, angajarea de specialişti (experţi, consultanţi, cercetători 

etc.), pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, determinări şi altele asemenea lucrări 

necesare; 

g) aprobă participarea şi mandatul delegaţiilor la reuniuni interne sau internaţionale, 

întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru SPTv; 

h) exercită orice alte atribuţii şi aprobă orice alte măsuri privind activitatea societăţii, 

care îi revin din prevederile legale şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al SPTv 

aprobat de CSMP. 

În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite ordine. 

Art.27 Directorul general executiv reprezintă SPTv în raporturile cu celelalte organe şi 

organizaţii din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale şi participă, cu aprobarea şi mandatul 

date de CSMP, la reuniunile internaţionale. 

Art.28 Directorul general executiv poate delega atribuţiile sale personalului din subordine, 

cu excepţia atribuţiilor prevăzute la art. 26 lit. c), d), e) şi f). 

 

STUDIOURI TERITORIALE ŞI ALTE UNITĂŢI 
Art.29 (1) SPTv are în structură studiouri teritoriale de televiziune, potrivit ROF, precum şi 

alte unităţi funcţionale autonome fără personalitate juridică, care, potrivit ROF, sunt necesare 

realizării obiectului specific de activitate şi cărora li se acordă competenţe în domeniul tehnic, 

economic, comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în probleme juridice.  

(2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvenţe cu acoperire zonală, în condiţiile legii.  

(3) Coordonarea activităţii studiourilor teritoriale în cadrul SPTv se va realiza de către un 

departament distinct. 

(4) Studiourile teritoriale şi unităţile funcţionale autonome, prevăzute la alin. 1, sunt 

ordonatori secundari de credite şi au dreptul să realizeze venituri proprii pentru susţinerea şi 

dezvoltarea activităţii. 

Art.30 Conducerile unităţilor funcţionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, 

răspund în faţa Consiliului de Administraţie al SPTv de îndeplinirea tuturor atribuţiilor 

încredinţate de acesta prin regulamente şi decizii de delegare. 

Art.31 Atribuţiile departamentelor, direcţiilor şi ale celorlalte compartimente din studiourile 

teritoriale, precum şi din celelalte unităţi autonome componente se stabilesc prin regulamente 

specifice aprobate de Consiliul de Administraţie al SPTv. 

Art.32 (1) Conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi funcţionale autonome 

este asigurată de Comitete Executive Directoare proprii, numite de Consiliul de Administraţie al 

SPTv, şi funcţionează în limitele competenţelor care le-au fost delegate. 

(2) Dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, Comitetele 

Executive Directoare ale acestora vor cuprinde şi reprezentanţi ai realizatorilor acestor emisiuni.  



Art.33 Studiourile teritoriale ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) se reorganizează 

pe plan local potrivit prezentei legi, devenind unităţi fără personalitate juridică, în structura 

SPTv. 

 

SALARIZAREA 

Art.33 (1) Salariile de bază, grilele interne de salarizare cu maxim şi minim pe funcţii, 

precum şi sporurile, primele şi premiile pentru salariaţii SPTv se negociază prin contracte 

colective de muncă, încheiate în condiţiile pevăzute de art.23, lit. e) şi d) din prezenta lege. 

 

ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

Art.34 (1) Patrimoniul Societăţii Române de Televiziune se transferă către SPTv pe bază de 

protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la numirea Consiliului de Administraţie al 

SPTv. 

(2) Clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate de stat, care sunt în prezent utilizate de SRTv, 

inclusiv de studiourile lor teritoriale, precum şi alte bunuri aflate în folosinţă cu titlu legal, 

prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se transferă în folosinţa şi în administrarea SPTv. 

(3) Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural naţional, li se 

aplică legislaţia naţională din domeniu. 

Art.35 SPTv îşi administrează bunurile din patrimoniul transferat sau, după caz, dispune de 

acestea sub control parlamentar. 

Art.36 (1) Sursele financiare ale SPTv se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din 

venituri proprii şi din alte surse. 

(2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al SPTv are calitatea de 

ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii. 

(3) Activitatea financiară a SPTv se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

(4) Contul de execuţie al bugetului SPTv va fi prezentat în scris Parlamentului de către CA, 

după descărcarea anuală dată de CSMP. 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, acest cont de execuţie va fi dat publicităţii. 

(5) Din veniturile realizate din alte surse decât alocaţiile bugetare, Consiliul de 

Administraţie al SPTv poate propune CSMP utilizarea unor sume pentru dotări şi 

retehnologizare. 

Art.37 (1) Veniturile proprii ale SPTv provin din taxa de televiziune, din surse realizate 

potrivit obiectului de activitate, precum şi din donaţii sau sponsorizări. 

(2) Remuneraţiile datorate de SPTv către organismele de gestiune colectivă, pentru 

activitatea de utilizare a repertoriilor acestora, se determină numai pe baza veniturilor proprii 

încasate, fără a lua în calcul alocaţiile de la bugetul de stat. 

Art.38 (1) Furnizarea permanentă şi obligatorie de către SPTv, potrivit art.31 din 

Constituţia României, a serviciilor de programe de televiziune către public, dă dreptul SPTv la 

colectarea unei taxe de televiziune, pe care publicul o plăteşte în conformitate cu obligaţia 

prevăzută la art 56 alin (1) din Constituţia României.  

(2) Obligaţia plăţii acestei taxe are aceeaşi forţă juridică şi se execută în caz de neplată după 

aceeaşi procedură ca şi sumele datorate fiscului. 

(3) Taxa de televiziune se indexează anual de către SPTv, potrivit coeficientului de inflaţie 

publicat de Institutul Naţional de Statistică, iar nivelul taxei, pe categorii de plătitori, modalitatea 



de încasare, precum şi faptele care constituie contravenţie privind neplata se stabilesc prin 

Hotărâre a Guvernului. 

Art.39 (1) Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate SPTv 

pentru: 

- acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare;  

- pentru achiziţionarea unor echipamente şi piese de schimb radio şi televiziune şi pentru 

alte materiale consumabile, necesare desfăşurării activităţilor specifice; 

- pentru plata integrală a drepturilor de utilizare a staţiilor de emisie, a radioreleelor şi a 

circuitelor video şi fonice, aparţinând agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor;  

- pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes naţional;  

- pentru achitarea cotizaţiilor cuvenite organizaţiilor guvernamentale internaţionale;  

(2) Toate celelalte cheltuieli ale SPTv se acoperă din veniturile proprii obţinute potrivit 

prevederilor art.37 din prezenta lege. 

Art.40 (1) Finanţarea necesară producerii şi difuzării emisiunilor de televiziune adresate 

străinătăţii, precum  şi dezvoltării acestor activităţi, se asigură din fondurile alocate de la bugetul 

de stat.  

(2) Sumele necesare se evidenţiază separat în bugetul societăţii, pe baza programelor 

stabilite potrivit legii. 

Art.41 SPTv se poate asocia cu terţi în vederea realizării de activităţi comune care prezintă 

interes pentru asociaţi, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciului public. 

Art.42 Utilizarea fondurilor SPTv este supusă controlului organelor abilitate prin lege, 

potrivit provenienţei fondurilor respective.  

 

CONTROLUL PARLAMENTAR 

Art.43 (1) În cadrul activităţii de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din 

Constituţie şi la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dreptul să solicite CSMP a SPTv 

următoarele:  

a) un Raport general de activitate la fiecare 6 ani privind îndeplinirea Mandatului 

Imperativ conferit de lege, precum şi prezentarea anuală a contului de execuţie bugetară al SPTv, 

elaborat de CA şi aprobat de CSMP; 

b) rapoarte cu privire la probleme specifice activităţii societăţii; 

c) orice fel de informaţii şi documente privitoare la activitatea societăţii.  

(2) În legătură cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări 

proprii.  

(3) Raportul general la 6 ani şi contul de execuţie bugetară vor fi depuse de CSMP al SPTv 

până la data de 15 aprilie a anului respectiv şi, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă şi 

mijloace de informare în masă, vor fi supuse dezbaterii şi aprobării celor două Camere reunite.  

(4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se vor solicita prin hotărâre a 

comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaţilor, cu referire 

la abateri grave privind misiunea publică a SPTv sau privind încălcări ale deontologiei 

profesionale.  

(5) Rapoartele, informaţiile şi documentele vor fi depuse în termenele stabilite de comisii, 

dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul să decidă cu privire la soluţionare.  



(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) şi (5), comisiile reunite pot 

propune plenului celor două Camere demiterea preşedintelui CSMP, acesta fiind direct 

răspunzător de întârziere.  

(7) După analizarea în plenul reunit al celor două Camere a Raportului general de activitate 

şi a oricăror altor rapoarte solicitate, la propunerea comisiilor de specialitate, Parlamentul va face 

recomandări către CSMP al SPTv cu privire la măsurile ce ar trebui luate de acesta pentru 

îmbunătăţirea activităţii CSMP şi a Consiliului de Administraţie. 

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art.44  Obligaţiile financiare ale Societăţii Române de Televiziune, contractate până la 

intrarea în vigoare a prezentei legi şi rezultate din : 

- închirierea emiţătoarelor, radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, din T.V.A., 

inclusiv majorările;  

- taxe locale, inclusiv majorările, pentru asigurarea pazei militare;  

- achitarea cotizaţiilor datorate organismelor internaţionale;  

- realizarea emisiunilor pentru străinătate;  

se transferă către SPTv şi se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară 

aflat la dispoziţia Guvernului. 

Art. 45 (1) Anexele nr. 1 şi 2 privind situaţia clădirilor şi terenurilor aflate în administrarea 

SRTv fac parte integrantă din prezenta lege.  

(2) Bunurile Societăţii Române de Televiziune se preiau de SPTv pe bază de proces-verbal, 

în termen de 45 de zile de la numirea de către CSMP a noului Consiliu de Administraţie.  

(3) Prezenta lege intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial. După intrarea în 

vigoare a legii, până la numirea propriului Consiliu de Administraţie, SPTv va funcţiona cu 

vechile departamente. În 30 de zile de la numirea Consiliului de Administraţie al SPTv, acesta va 

supune spre aprobare la CSMP noul ROF, iar vechile departamente îşi vor înceta funcţionarea.  

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă prevederile referitoare la SRTv din 

Legea nr. 41din 17 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi orice alte 

dispoziţii contrare.   
 
 


