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HOTĂRÂRE
Nr. ______________

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În temeiul Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.18 alin.
(1)  lit.a)  şi  Art.27,  şi al  Hotărârii  Parlamentului  cu  nr.33/29.06.2010  privind  desemnarea 
membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune,
în baza Regulamentului Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Elaborarea Statutului cuprinzând drepturile şi obligaţiile ziariştilor de radiodifuziune şi a unei 
instanţe  interne  de  arbitraj  care  să  soluţioneze  divergenţele  privitoare  la  aplicarea  Statutului 
ziaristului  de  radiodifuziune  reprezintă  obiectiv  prioritar  pentru  Societatea  Română  de 
Radiodifuziune  pentru  respectarea  reglementărilor  comunitare  şi  nationale  specifice  şi  pentru 
îndeplinirea obligaţiilor legale cuprinse în legea de organizare şi funcţionare a societăţii.

Art.2  Se  constată  neîndeplinirea  mandatului  primit  de  Comisia  Paritară  constituită  în  vederea 
elaborării Statutului ziaristului de radiodifuziune.

Art.3 Preşedintele director general, cu sprijinul sindicatelor reprezentative, va lua măsurile necesare 
pentru consultarea plenului realizatorilor de emisiuni radio în privinţa menţinerii reprezentanţilor aleşi 
sau  alegerea de noi reprezentanţi în scopul constituirii unei noi Comisii Paritare.

Art.4  Consiliul  de administraţie  desemnează pe doamnele  Adelina Rădulescu, Doina Tănase, 
Ileana Savu, domnii Ovidiu Miculescu şi Adrian Moise ca reprezentanţi în noua Comisie Paritară.

Art.5 În termen de 30 de zile, preşedintele director general va supune spre analiza şi aprobarea 
Consiliului  de administraţie  direcţiile  de acţiune pentru îndeplinirea obiectivului  prevăzut  art.1.  al 
prezentei hotărâri.

Art.6  În termenul prevăzut la art.5 din prezenta hotărâre, preşedintele director general va solicita 
doamnei Cerasela Rădulescu şi domnului Dan Preda să prezinte, în scris,  câte un punct de vedere 
cu privire la cauzele care au condus la neîndeplinirea mandatului primit pentru realizarea Statutului 
ziaristului de radiodifuziune, pe care îl va înainta Consiliului de administraţie, spre informare.

Pentru conformitate,

András István DEMETER

Preşedinte 
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