
Consiliul de Administraţie

Procesul-verbal

- 8 februarie 2006 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie, cu excepţia 

doamnei Mitzura Arghezi şi a domnului Dan Preda

Invitaţi: Cristina Vasiloiu, Iolanda Sudiţoiu, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, 

Costel Gîlcă, Liliana Hinoveanu, Andrei Calora şi Constantin Puşcaş

Ordinea de zi

1. Aprobarea bugetului şi a planului de investiţii ale SRR pe anul 2006

2. Aprobarea  Nomenclatorului  funcţiilor  de  conducere,  corespunzător  noii 

structuri organizatorice (materialul din data de 1 februarie a.c.)

Diverse

Spre informare

 Solicitarea domnului Răzvan Dumitrescu

 Contestaţiile formulate de doamna Corina Negrea şi domnul Dan Manolache

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

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  bugetul  Societăţii  Române  de 
Radiodifuziune pe anul 2006.

Structura votului: - 6 voturi pentru
          - un vot împotrivă: Bogdan Ghiu

                              - 2 abţineri: Adrian Moise şi Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul de Administraţie a aprobat planul de investiţii al Societăţii Române 
de Radiodifuziune pe anul 2006, cu modificările stabilite în cadrul şedinţei.

Structura votului: - 8 voturi pentru
         - o abţinere: Răzvan Dumitrescu

3. Consiliul  de  Administraţie  a  hotărât  că  titularii  de  buget  vor  răspunde  de 
gestionarea bugetului,  în limita sumelor alocate şi  a  competenţelor primite, 
potrivit  dispoziţiilor  art.264  din  Legea  nr.53/2003  –  Codul  Muncii,  cu 
modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor din Contractul Colectiv 
de Muncă la nivel de SRR referitoare la răspunderea disciplinară.
 Excepţiile   vor  fi  analizate  şi  aprobate  de  Consiliul  de  Administraţie,  la 
propunerea Comitetului Director, şi vor constitui rectificări bugetare.

 Structura votului:  unanimitate

4. Consiliul de Administraţie a hotărât ca, în situaţia în care veniturile provenite 
din taxa radio-tv vor creşte ca  urmare a  majorării  acesteia,  coeficientul  de 
creştere a salariilor va putea fi negociat cu partenerii de dialog social.

Structura votului: - 8 voturi pentru
                             - o abţinere: Bogdana Balmuş-Păun

5. Consiliul de Administraţie a aprobat Nomenclatorul funcţiilor de conducere, 
corespunzător noii structuri organizatorice a SRR. 

 
Structura votului: - 7 voturi pentru

                                        - 2 abţineri: Mirela Fugaru şi Adrian Moise

6. Consiliul de Administraţie a respins contestaţiile formulate de doamna Corina 
Negrea şi domnul Dan Manolache.

Structura votului: - 7 voturi pentru
          - 2 abţineri: Mirela Fugaru şi Adrian Moise

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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