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CA 15 septembrie 2005 
 

 
 
Au fost adoptate urmatoarele hotarâri: 
 

1. Consiliul de Administratie, luând act de solicitarea Sindicatului Liber din 
SRR privind efectuarea unui audit extern, precum si de propunerea 
Comitetului Director în acest sens, a decis ca auditarea economica externa a 
institutiei sa fie efectuata în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
 Structura votului: - 9 voturi pentru (Adrian Moise – cu sursa de        
                                          finantare);  

                                            - o abtinere – Bogdana Balmus;  
                                            - Andrei Alexandru a lipsit la vot. 
 
2.     Se valideaza Decizia Comitetului Director nr.3/9.08.2005. 
  
 Structura votului: - 10 voturi pentru;  
                                            - Andrei Alexandru a lipsit la vot. 
 
         Se valideaza Decizia Comitetului Director nr.1/16.08.2005. 
  
 Structura votului: - 10 voturi pentru;  
                                            - Andrei Alexandru a lipsit la vot. 
 
         Se valideaza Decizia Comitetului Director nr.2/12.09.2005. 

  
 Structura votului: - 9 voturi pentru;  
                             - o abtinere – Dan Preda;  
                             - Andrei  Alexandru a lipsit la vot. 

 
      3. Consiliul de Administratie respinge participarea SRR la Conferinta 

Internationala „Greater Europe: The Future of EU and NATO Enlargement” 
de la Washington, din data de 25 octombrie 2005, în conditiile acordului 
semnat de fostul PDG, Dragos Seuleanu si domnul Janusz Bugajski si achitat 
potrivit dispozitiei de plata nr.33/15.06.2005. 

 
                 Structura votului: - 5 voturi împotriva participarii; 
                                              - 3 voturi pentru participare: Hugo Agoston, Mirela  
                                                 Fugaru, Dan Preda;  
    - 2 abtineri: Bogdan Ghiu si Miomir Todorov; 
                                              - Andrei Alexandru a lipsit la vot. 

 
4. Consiliul de Administratie a hotarât sa astepte rezultatul auditului intern asupra 

acordului încheiat cu CSIS, pentru a lua deciziile care se impun. 
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                     Structura votului: - 9 voturi pentru;  
           - o abtinere – Andrei Alexandru; 
                                                 - Hugo Agoston a lipsit la vot. 

 
5. Directia Relatii Internationale va face demersul necesar pe lânga CSIS, pentru 

a transmite în mod oficial informarea cu privire la respingerea participarii la 
Conferinta Internationala „Greater Europe: The Future of EU and NATO 
Enlargement” de la Washington. 
 

                    Structura votului: - 8 voturi pentru;  
           - 2 abtineri – Mirela Fugaru si Dan Preda; 
            - Hugo Agoston a lipsit la vot. 

 
6. Consiliul de Administratie aproba ocuparea, cu delegatie, a unui loc vacant în 

Comitetul Director, de catre doamna Rodica Madosa. 
 
          Structura votului: - 7 voturi pentru; 
                                       - 2 abtineri: Adrian Moise, Mirela Fugaru; 
                                       - Hugo Agoston si Dan Preda au lipsit la vot.  

 
7. Consiliul de Administratie a luat cunostinta de situatia creata de deplasarea 

domnului Bogdan George Radulescu în Statul Israel, urmând sa o analizeze în 
detaliu, dupa întoarcerea acestuia în tara. 

 
Structura votului: - 9 voturi pentru; 
          - 2 abtineri: Bogdan Ghiu si Mirela Fugaru. 


