
 Anexa 6  

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE < PERSOANE JURIDICE> 

privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune 

Subsemnatul (a)…………………………………reprezentant legal al Societăţii…………………………… 

CUI/CF…….…..…………….. Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J___/_______/______                                

cu sediul în localitatea ….……….…………………str…..…………..……nr…  bl… sc..… ap…… 

sect/jud…….….………….Cod client/Pod ….………...……..…, prin prezenta,   

DECLAR   PE  PROPRIA  RĂSPUNDERE: 

Persoana juridică…………………..………………………………………….. NU ARE ACCES SI NU 

BENEFICIAZA de serviciul public de radiodifuziune deoarece : 

 

NU DETINE  radio la sediu/puncte de lucru; 

NU DETINE  radio la bordul mijloacelor de transport;  

NU DETINE  telefon mobil; 

NU DETINE calculator sau orice alte aparate de natura celor care pot recepţiona în orice mod  

programele radio. 

 Se bifează ce corespunde ; vor fi validate numai documentele cu toate conditiile  bifate.   

Receptorul  radio este definit ca orice aparat sau echipament care poate recepţiona şi reda 

programele de radio, în timp real sau la cerere, în regim de recepţie fixă, mobilă sau portabilă,  
Dau prezenta declaraţie cunoscând prevederile  art.8 (1) din H.G. 977 din 2003 în conformitate cu care 

“fapta persoanei juridice prevăzute la art.3 (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art.3(2), inclusiv a 

filialelor, a sucursalelor sau a altor subunităţi ale acesteia  de a nu plăti taxa lunară pentru serviciile 

publice de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 RON la 500 

RON plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct.2,3 sau 4 din anexă, pe o 

perioadă de 1 an.” 

În cazul în care apar modificări în  cele declarate prin prezenta mă oblig să le comunic în scris în termen 

de 15 zile, societăților de furnizare a energiei electrice  mandatate de Societatea Română de 

Radiodifuziune, pentru facturarea şi încasarea taxei pentru serviciul public de radiodifuziune la care sunt 

arondat. 

În baza prezentei declaraţii şi sub asumarea răspunderii legale, solicit exceptarea 

…………………………………………………………………………………  de la plata taxei pentru 

serviciul public de radiodifuziune. 
(denumirea societatii) 

Prezenta declaraţie a fost dată pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice 

cunoscând prevederile şi sancţiunile legii penale, respectiv art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii 

  

 

Data………………………..                                                     Semnătura şi ştampila 

 
 Art.326 din Codul Penal prevede că “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 

în art.175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Potrivit art. 175(1) din Codul Penal: Funcţionar public, în 

sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie: […] exercită, singură sau 

împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital 

integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia, iar potrivit art.175 (2) este 

considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost 

investită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea 

respectivului serviciu public. 

Conform art. 135(1) CP “persoana juridică […] răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de 

activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice”, iar potrivit art.135(3) CP “răspunderea penală a persoanei juridice 

nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte”. 

Anexez prezentei declaraţii, copie xerox după actul de identitate și copie certificat de înregistrare fiscală  

Notă : Formular aprobat de către Societatea Română de Radiodifuziune 


