
Comitetul Director
Proces-verbal

Reunit  în şedinţă   în  data  de 3 mai  2010,  Comitetul  Director  a  adoptat  următoarele 
decizii:

1. Comitetul Director a avizat, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei, proiectul 
de Acord de colaborare dintre Societatea Română de Radiodifuziune şi Teleradio 
Moldova. Documentul va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Structura votului: unanimitate

2. Comitetul Director a aprobat încheierea Acordului de parteneriat între Societatea 
Română  de  Radiodifuziune  (prin  Radio  România  Internaţional)  şi  Primăria 
Oraşului Torino.

Structura votului: unanimitate

3. Comitetul  Director  a  aprobat,  la  solicitarea  Ministerului  Afacerilor  Externe, 
reînnoirea  documentelor  de  colaborare  între  Guvernul  României  şi  Republica 
Austria, respectiv Republica Cipru, pe domeniul mass-media.

Structura votului: unanimitate

4. Comitetul  Director  a  analizat  propunerea  Departamentului  Tehnic  şi 
Departamentului  Economic  privind  reiniţierea  procedurii  de  achiziţie  a  unor 
autoturisme şi a decis respingerea acesteia datorită insuficientei fundamentări.
Totodată,  CD,  având  în  vedere  anularea  precedentei  proceduri,  solicită 
departamentelor implicate prezentarea unui raport privind cauzele care au dus la 
anularea licitaţiei, responsabilităţile ce decurg din aceasta şi măsurile dispuse.

Structura  votului:  4  voturi  pentru,  un  vot  împotrivă  (Constantin  Burloiu)  şi  o 
abţinere (Constantin Puşcaş)



5. Comitetul Director a aprobat solicitarea S.C. EXCES MUSIC S.R.L. de cesionare 
a  patru  piese  muzicale  pentru  albumul  CD  aniversar  „Trio  Aperto”,  destinat 
promovării muzicii contemporane româneşti.

Structura votului: unanimitate

6. Comitetul  Director  a  aprobat  solicitarea  Gheorghe  Zamfir  privind  punerea  la 
dispoziţie a unei copii private după înregistrările sale realizate în studiourile radio, 
în perioada 2001-2004, în regim de gratuitate.

Structura votului: unanimitate

7. Comitetul Director a aprobat procesul-verbal al Comisiei de selecţie a proiectelor 
de evenimente din data de 21 aprilie 2010.

Structura votului: unanimitate

8. Comitetul  Director  a  aprobat  propunerea  Departamentului  Economic  de 
reamenajare a intrării principale din strada G-ral Berthelot, varianta nr.1.

Structura votului: unanimitate
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