
Consiliul de Administraţie
Proces-verbal

– vineri, 5 iunie, ora 12:00 –

Participare:  au  fost  prezenţi  membrii  Consiliului  de  Administraţie,  cu 
excepţia domnului Hugo Agoston

Invitaţi:  Iolanda  Sudiţoiu,  Nicolae  Şilcov,  Constantin  Postaşu,  Constantin 
Sârbov,  Călin  Anastasiu,  Liliana  Hinoveanu,  Andrei  Calora,  Dragoş 
Mircescu, Ion Apostol, Constantin Puşcaş şi Doru Ionescu

Ordinea de zi

1. Proiectul Bugetului de venituri  şi  cheltuieli  al Societăţii  Române de 
Radiodifuziune actualizat ca urmare a rectificării bugetului de stat prin 
Ordonanţa nr. 34/2009 din data de 11 aprilie a.c.

– Constantin Puşcaş

2. Propunerea  Departamentului  Economic  privind  stabilirea  limitelor 
maxime ale remuneraţiilor datorate uniunilor de gestiune colectivă ale 
drepturilor de autor şi conexe

– Constantin Puşcaş

3. Propunerea  Departamentului  Economic  privind  anularea  procedurii 
existente de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de servicii 
de telefonie mobilă,  modificarea documentaţiei de atribuire conform 
recomandărilor  MF-UCVAP  şi  organizarea  unei  noi  proceduri  de 
licitaţie deschisă 

4. Aprobare  privind  înfiinţarea  unui  compartiment  special  pentru 
evidenţa,  prelucrarea,  procesarea,  păstrarea,  manipularea  şi 
multiplicarea  documentelor  clasificate,  conform  prevederilor  Legii 
182/2002 şi Hotărârii CSAT nr. 031 din 12.03.2009 

– Nicolae Şilcov

5. Propunerea  Serviciului  Relaţii  Internaţionale  privind  afilierea 
Societăţii Române de Radiodifuziune pe o perioadă nedeterminată la 
prestigiosul organism Prix Italia

– Dan Şanta

Diverse



 Raportul de stadiu al Studiului privind oportunitatea şi condiţiile 
necesare înfiinţării unui Canal de informaţie nonstop 
     -   Doru Ionescu

Spre informare
 Comunicat privind datele de audienţă pentru perioada ianuarie-aprilie 

2009

 Informare privind rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 
martie 2009

– Constantin Puşcaş

 Răspunsul Transparency International Romania la adresa 
850/13.04.2009 înaintată de SRR

Ordinea de zi a fost aprobată cu 7 voturi pentru, un vot împotrivă  – Răzvan 
Dumitrescu; o abţinere – Adrian Moise

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii Române de Radiodifuziune actualizat ca urmare a rectificării 
bugetului  de stat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.  34/11 
aprilie  2009  cu  privire  la  rectificarea  bugetară  pe  anul  2009  şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Structura votului: 7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Adrian Moise 
şi Răzvan Dumitrescu; o abţinere – Dan Preda

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  limitele  maxime  ale 
remuneraţiilor  datorate  de  SRR  uniunilor  de  gestiune  colectivă  ale 
drepturilor de autor şi conexe.

 Structura votului: 8 voturi pentru; 2 voturi împotrivă – Adrian  
 Moise şi Răzvan Dumitrescu

3. Consiliul de Administraţie a aprobat  anularea  procedurii existente de 
achiziţie publică pentru atribuirea contractului de servicii de telefonie 
mobilă,  modificarea  documentaţiei  de  atribuire  conform 
recomandărilor  MF-UCVAP  şi  organizarea  unei  noi  proceduri  de 
licitaţie deschisă.

 Structura votului: 8 voturi pentru; 2 abţineri –Adrian Moise şi     



 Dan Preda

4. Consiliul  de  Administraţie  a  respins  propunerea  privind  înfiinţarea 
unui  compartiment  special  pentru  evidenţa,  prelucrarea,  procesarea, 
păstrarea,  manipularea  şi  multiplicarea  documentelor  clasificate, 
conform prevederilor  Legii nr.182/2002 şi  Hotărârii CSAT nr. 031 din 
12.03.2009.

Structura votului: 6 voturi pentru; 3 abţineri – Mirela Fugaru, Bogdana 
Balmuş şi Bogdan Ghiu; Maria Ţoghină nu a participat la vot

Totodată,  Consiliul  de  Administraţie  a  decis  să  solicite  Serviciului 
Juridic o documentaţie suplimentară privind obligaţiile legale ale SRR 
ce derivă din legea nr.182/2002, precum şi în privinţa categoriilor de 
documente ce intră sub incidenţa acestui act normativ.
De asemenea, CA a decis să solicite puncte de vedere în acest sens de la 
Comisiile  parlamentare  de  cultură,  juridice  şi  de  control  asupra 
activităţii SRI, urmând să rediscute acest subiect după primirea acestor 
documente.

Structura  votului:  8  voturi  pentru;  2  voturi  împotrivă  –  Răzvan 
Dumitrescu şi Mitzura Arghezi

5. Consiliul de Administraţie a decis să solicite refacerea fundamentării 
privind afilierea  Societăţii  Române  de  Radiodifuziune  pe  perioadă 
nedeterminată la Prix Italia, din perspectiva avantajelor pe care SRR 
le-ar avea în urma asocierii.

Structura votului: 8 voturi pentru; 2 abţineri – Mirela Fugaru şi Răzvan 
Dumitrescu

6. Consiliul de Administraţie adresează felicitări colectivului care a lucrat 
la proiectul Canalului de informaţie nonstop şi a decis ca acesta să fie 
înaintat  viitorului  CA,  care  va  putea  lua  o decizie  în acest  sens,  în 
funcţie de strategia SRR.

Structura votului: 9 voturi pentru; un vot împotrivă – Mitzura Arghezi

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei
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