
 
DISPOZIŢIE 

Nr. I.20 / 12.05.2021  
 
 

COMITETUL  DIRECTOR AL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE  
 
În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c), art. 28 lit. a) şi art. 31 lit.d) din Legea 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a 
Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În conformitate cu  art. 5 alin. (1) lit. h), alin. (4) art. 22 alin. (3) şi alin. (4) din 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Director al Societăţii Române 
de Radiodifuziune şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale, republicat 
conform HCA nr.300/2017; 
 
Luând în considerare HCA nr.391/23.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru anul 2021; 

 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului de administraţie din 25 martie 1998; 

 
În aplicarea Hotărârii Parlamentului nr. 32 din data de 11.05.2021 privind numirea  
directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 491 din data de 11 mai 2021, Partea I; 
 
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6.00/1956/12.05.2021 emisă de Direcţia 
Economică, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Juridic; 
 
În urma analizei, dezbaterii şi realizării consensului cu privire la documentele prezentate 
la pct.1 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 12 mai 2021, 

 
adoptă prezenta 
 

DISPOZIŢIE: 
 
 

Art.1. – Se constată numirea domnului Liviu Popescu în funcţia de director general interimar, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.32 din data 11 mai 2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 
491 din data de 11 mai 2021. 
 
Art.2. – Comitetul Director al SRR constată că, în temeiul art. 1 din Hotărârea Parlamentului 
nr.32/11.05.2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din data de 11 mai 2021, durata numirii 
domnului Liviu Popescu în funcţia de director general interimar, este până la numirea de către 
Parlament a noului Consiliu de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a 
preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, dar nu mai 
mult de 6 luni. 
 
Art.3. – Comitetul Director al SRR constată că, în temeiul art. 2 din Hotărârea Parlamentului 
nr. 32/11.05.2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din data de 11 mai 2021, directorul 
general interimar va exercita atribuţiile prevăzute în Legea nr. 41/1994, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



 
Art.4. – Drepturile băneşti aferente funcţiei de director general interimar se stabilesc, în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului de administraţie din 25 martie 1998, HCA 
nr.391/23.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Române de 
Radiodifuziune pentru anul 2021, în cuantum brut stabilit prin contractul individual demuncă, 
pe toată durata numirii, dar nu mai puţin decât salariul de încadrare ale directorului general, 
aferent lunii aprilie 2021. 
 
Art 5. – Se stabileşte dreptul directorului general interimar la un concediu de odihnă anual de 
31 de zile lucrătoare, acordat pe perioada numirii, proporţional cu durata acesteia. 
 
Art.6. – Se mandatează domnul Dan Preda, membru în Comitetul Director al Societăţii 
Române de Radiodifuziune conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului 
Director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor 
Teritoriale, republicat conform HCA nr.300/2017, cu modificările şi completările ulterioare,  să 
semneze contractul individual de muncă al domnului Liviu Popescu, director general interimar 
al Societăţii Române de Radiodifuziune numit prin Hotărârea Parlamentului nr.32/11.05.2021 
publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din data de 11 mai 2021, Partea I. 
 
Art.7. – Contractul individual de muncă al directorului general interimar al SRR se va încheia 
începând cu data de 12 mai 2021, până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de 
administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a preşedintelui Consiliului de 
administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, dar nu mai mult de 6 luni. 
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