
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  25 ianuarie 2010 -

Participare:  au  fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu  excepţia 
doamnei Bogdana Balmuş-Păun şi a domnului Bogdan Ghiu

Invitaţi:  Iolanda  Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov, 
Liliana Hinoveanu, Andrei Calora, Dragoş Mircescu, Ion Apostol, Mariana Milan, 
Constantin Puşcaş, Constantin Burloiu şi Doru Ionescu

Ordinea de zi

1. Proiectul  Bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Societăţii  Române  de 
Radiodifuziune pe anul 2010

– Constantin Puşcaş
– Elena Borcea

2. Proiectul Planului de investiţii al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 
2010

– Constantin Burloiu

3. Stabilirea  unei  strategii  a  Societăţii  Române  de  Radiodifuziune  pe  baza 
analizelor  juridice  efectuate  de  experţi  din  afara  instituţiei  şi  de  Serviciul 
Juridic, privind incidenţa Legii nr. 330/2009 asupra activităţii SRR 

4. Propuneri privind acordarea titlului de „profesionist de excepţie”, pentru anul 
2010

5. Proiectul de modificare a Regulamentului Managementului prin Proiecte

Diverse:
 Memoriul domnului Ielcean Florin – Mihai
 Situaţia de la Studioul Regional Craiova

Spre informare:
 Informare  privind  respingerea  contestaţiei  formulată  de  Societatea 

Română  de  Radiodifuziune  împotriva  deciziei  CNA  referitoare  la 
sancţionarea instituţiei cu somaţie publică pentru incidentul din data de 6 
decembrie
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 Raport  privind  discuţiile  cu  autorităţile  din  Republica  Moldova 
referitoare  la  dezvoltarea  prezenţei  programelor  Radio  România  în 
această zonă

– Doru Ionescu
 Propunere privind continuarea proiectului de dezvoltare organizaţională a 

Societăţii Române de Radiodifuziune, în perioada 2010-2011
– Oltea Cătineanu
 Oferta  SRR  privind  reflectarea  campaniei  electorale  pentru  alegerile 

parţiale pentru Camera Deputaţilor
– Daniela Ciobanu
 Scrisoare de felicitare de la Ambasada Italiei pentru prestaţia Orchestrei 

Naţionale  Radio România  şi  a  soliştilor  Alexandru Tomescu şi  Horea 
Mihail la concertul de la Roma

Ordinea de zi a fost aprobată cu 8 voturi şi o abţinere (Adrian Moise)

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  al 
Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010.

Structura votului: 7 voturi pentru; 2 voturi împotrivă (Răzvan Dumitrescu şi 
Adrian Moise); Bogdan Ghiu şi-a exprimat votul în scris

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Planul  de  investiţii  al  Societăţii 
Române de Radiodifuziune pe anul 2010.

Structura votului: 8 voturi pentru; o abţinere (Adrian Moise); un vot împotrivă 
(Răzvan Dumitrescu)

3. Consiliul de Administraţie a aprobat propunerile privind acordarea titlurilor 
de „profesionist de excepţie”, pentru anul 2010.

Structura votului: 9 voturi pentru

4. Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea de suplimentare a locurilor 
pentru titlul de „profesionist de excepţie”, pentru anul 2010, cu 4 locuri.

Structura  votului:  6  voturi  pentru;  o  abţinere  (Adrian  Moise)  şi  2  voturi 
împotrivă (Răzvan Dumitrescu şi Andrei Alexandru)

5. Consiliul de Administraţie a solicitat Comitetului Director să elaboreze un 
proiect de regulament privind acordarea titlului de „senior al radioului”.
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Structura  votului: 7  voturi  pentru; 2  abţineri  (Mitzura  Arghezi  şi  Răzvan 
Dumitrescu)

6. Consiliul  de  Administraţie  a  analizat,  în  primă  lectură,  proiectul  de 
modificare  a  Regulamentului  Managementului  prin  Proiecte,  urmând  ca 
discuţia să continue în şedinţa următoare, pe baza propunerilor formulate de 
membrii CA. 

Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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