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Eliminarea Taxei Radio-Tv, pe agenda discuțiilor dintre Avocatul Poporului și 

reprezentanții Societății Române de Radiodifuziune      
 
 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, împreună cu doamnele Ecaterina Mirea, 

Șef Serviciu, Emma Turtoi, Șef Birou și Ileana Frimu, consilier, s-a întâlnit cu o delegație din 

partea Societății Române de Radiodifuziune (S.R.R.) din care au făcut parte: doamna Nicoleta 

Balaci, președintele sindicatului și membru în Consiliul de Administrație (C.A.), domnul Adrian 

Doroș, membru C.A., domnul Constantin Pușcaș, director economic, doamna Mariana Milan, Șef 

serviciu juridic și doamna Daniela Ciobanu, jurnalist. 

 

În cadrul reuniunii, reprezentanții S.R.R. au susținut punctul de vedere exprimat în 

petițiile trimise Avocatului Poporului, conform căruia este necesară ridicarea unei obiecții de 

neconstituționalitate a Legii privind eliminarea unor taxe precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, prin care s-a decis eliminarea Taxei Radio-Tv. În opinia 

reprezentanților S.R.R., eliminarea respectivei Taxe contravine art. 31 alin. 1 din Constituția 

României, care statuează faptul că „dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes 

public nu poate fi îngrădit”. Semnatarii petițiilor au afirmat, între altele, faptul că Taxa Radio-Tv 

este principala sursă de finanțare a Societății Române de Radiodifuziune, iar eliminarea acesteia 

modifică radical existența autonomă și independentă a serviciilor publice de media. Reprezentanții 

S.R.R. au insistat asupra necesității ca Societatea Română de Radiodifuziune să rămână 

independentă editorial și financiar, indiferent de partidele aflate la putere, în timp ce trecerea 

finanțării la bugetul de stat va transforma postul public de radio într-un post guvernamental, în 

acest mod Societatea Română de Radiodifuziune pierzându-și autonomia și independența.  

 

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a atras atenția că exercitarea obiecției de 

neconstituționalitate a Legii este tardivă întrucât s-a împlinit termenul de 2 zile de la adoptarea 

actului normativ de către cele două Camere ale Parlamentului în procedură de urgență. Domnul 

Victor Ciorbea a precizat că cei în cauză se vor putea adresa cu o petiție pentru ridicarea unei 

excepții de neconstituționalitate, numai după intrarea în vigoare a actului normativ. 
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