
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  25 martie 2009 -

Participare: au fost prezenţi toţi membrii Consiliului de Administraţie 

Invitaţi:  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Sârbov,  Constantin  Postaşu,  Călin 
Anastasiu,  Andrei Calora,  Liliana Hinoveanu, Ion Apostol,  Dragoş Mircesu, 
Mariana Milan, Doru Ionescu, Eugen Cojocariu

Ordinea de zi

1. Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2008 ale comitetelor 
directoare ale studiourilor regionale

2. Aprobarea Proiectului şi a Regulamentului Premiilor „Radio România”
– Eugen Cojocariu

3. Aprobare  privind  aplicarea  procedurii  de  negociere,  fără  publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii contractului 
pentru reparaţia capitală a orgii din Sala de concerte

– Nicolae Costin

4. Aprobarea deplasării şi a mandatului preşedintelui director general la 
Frascati, Italia, în data de 29 mai a.c., pentru a participa la conferinţa 
„Radiourile publice – Încotro?”

Diverse
 Raportul Open Society Foundation referitor la repolitizarea 

serviciilor publice în audiovizual, Bruxelles, martie 2009

Spre informare
 Informare referitoare la dezbaterea publică pe tema: 

„Modificarea Legii 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea SRR şi a SRTV – o necesitate”

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate

Au fost adoptate următoarele hotărâri:



1. Consiliul  de  Administraţie  a  luat  act  de  prezentarea  rapoartelor  de 
activitate  ale  Comitetelor  Directoare  ale  posturilor  regionale  şi  i-a 
mandatat pe Florin Bruşten, Adrian Moise, Dan Preda şi Mariana Milan 
să  găsească  o  formulă  de  relaţionare  între  Comitetele  Directoare  ale 
posturilor regionale şi Consiliul de Administraţie, în spiritul Legii 41/94, 
prin completarea Regulamentului Consiliului de Administraţie.

Structura votului: 10 voturi pentru; o abţinere – Răzvan Dumitrescu

2. Consiliul de Administraţie a aprobat iniţierea procedurii de negociere, 
fără  publicarea  prealabilă  a  unui  anunţ  de  participare,  în  vederea 
atribuirii  contractului  pentru  reparaţia  capitală  a  orgii  din  Sala  de 
concerte.

     Structura votului: unanimitate

3. Consiliul  de Administraţie  a  analizat  într-o primă lectură Proiectul  şi 
Regulamentul  Premiilor  Radio  România  şi  a  decis  ca  cele  două 
documente  să  fie  trimise  iniţiatorilor  pentru  modificare  conform 
discuţiilor din şedinţă. O hotărâre se va lua într-o şedinţă viitoare a CA.

Structura votului: unanimitate

4. Consiliul de Administraţie a hotărât ca Premiile Radio România să fie 
dedicate doar jurnaliştilor din Societatea Română de Radiodifuziune.

Structura  votului:  9  voturi  pentru;  o  abţinere  –  Dan  Preda;  un  vot 
împotrivă – Răzvan Dumitrescu

5. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  deplasarea  şi  mandatul 
preşedintelui director general, doamna Maria Ţoghină, la Frascati, Italia, 
în  data  de  29  mai  a.c.,  pentru  a  participa  la  conferinţa  „Radiourile 
publice – Încotro?”.

Structura  votului:  9  voturi  pentru;  2  voturi  împotrivă  –  Răzvan 
Dumitrescu şi Adrian Moise
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