
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

- 12 aprilie 2006 -

Participare:  au  fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu  excepţia 
domnului Bogdan Ghiu 

Invitaţi: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudiţoiu, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, 
Nicolae Şilcov, Costel Gîlcă, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora şi Mihai Anghel

Ordinea de zi

1.  Situaţia financiar-contabilă a Societăţii Române de Radiodifuziune la data de 

28  februarie  2006  şi  mandatul  acordat  reprezentanţilor  angajatorului  în 

Comisia Paritară în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de Paşti

2. Proiectul Raportului de activitate al SRR şi contul de execuţie bugetară pe anul 

2005

3. Adresa Fundaţiei Radio România

4. Aprobarea participării şi a mandatului Preşedintelui Director General, la cea 

de-a  120-a  şedinţă  a  Consiliului  de  Administraţie  EBU,  la  Bruxelles,  în 

perioada 18-19 mai 2006 şi la Adunarea Generală Co.Pe.Am., la Palermo,  în 

perioada 28-30 aprilie 2006

5. Adoptarea unei hotărâri privind statutul domnului Mihai Anghel

Diverse 

 Analiza memoriului unor salariaţi din cadrul Redacţiei Teatru 

Spre informare

 Informare  a  PDG  privind  activitatea  desfăşurată  în  SRR  în  perioada 

ulterioară ultimei şedinţe a CA

 Informare privind litigiul SRR cu CNA

 Comunicatele SLSRR şi FSSRR  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi
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Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  mandatează  reprezentanţii  angajatorului  în 
Comisia  Paritară  să  negocieze  cuantumul  ajutorului  de  Paşti  în  limitele 
bugetate pentru anul în curs.

Structura votului: - 8 voturi pentru
     - 2 abţineri: Adrian Moise şi Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul  de  Administraţie  a  hotărât  să  reînnoiască  demersurile  privind 
majorarea taxei radio-tv, tinând cont de indicele inflaţiei, precum şi pentru 
iniţierea unui act normativ referitor la procedura de efectuare a controlului, 
constatare  a  contravenţiilor,  aplicare  a  sancţiunilor  şi  penalităţilor  de 
întârziere  în  cazul  sustragerii  de  la  plata  taxelor  de  către  deţinătorii  de 
receptoare radio.

Structura votului: unanimitate

3. Consiliul  de Administraţie  a aprobat  Raportul  de activitate şi  contul  de 
execuţie bugetară al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2005.

Structura votului: - 9 voturi pentru
     - o abţinere: Adrian Moise

4. Consiliul  de Administraţie  solicită  Fundaţiei  Radio România să pună la 
dispoziţia SRR copii ale documentelor justificative privind modul în care 
au fost cheltuite fondurile alocate de SRR.

Structura votului: - 9 voturi pentru
     - o abţinere: Adrian Moise

5. Consiliul de Administraţie a aprobat participarea şi  mandatul Preşedintelui 
Director General, la cea de-a 120-a şedinţă a Consiliului de Administraţie 
EBU, la Bruxelles, în perioada 18-19 mai 2006 şi la Adunarea Generală 
Co.Pe.Am., la Palermo,  în perioada 28-30 aprilie 2006.

Structura votului: unanimitate

6. Consiliul de Administraţie a hotărât confirmarea pe postul de redactor şef 
al Studioului Regional Timişoara, a domnului Mihai Anghel.

Structura votului: - 6 voturi pentru
     - 4 abţineri: Mitzura Arghezi, Miomir Todorov, 

              Răzvan Dumitrescu şi Hugo Agoston
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7. Consiliul de Administraţie a analizat memoriile unor salariaţi ai Redacţiei 
Teatru şi propune ca elementele menţionate în acestea să facă obiectul unei 
analize a conducerii departamentului, împreună cu conducerea redacţiei şi 
salariaţii.

Structura votului: unanimitate (Andrei Alexandru a lipsit la vot)

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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