Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal
- 18 iulie 2008 Participare: au participat membrii Consiliului de Administraţie, cu excepţia
doamnei Mitzura Arghezi şi a domnului Dan Preda.
Invitaţi: Constantin Sârbov, Constantin Postaşu, Manuela Dumitrescu, Elena
Borcea, Doru Vasile Ionescu, Mariana Milan, Constantin Zubin, Andrei Calora,
Dragos Mircescu, Apostol Ion
Ordinea de zi
1. Aprobarea solicitărilor Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, precum şi a
posturilor de radio Unison Radio Vaslui, Unison Radio Bârlad şi Vocea
Evangheliei de a prelua de la Radio România buletinele de ştiri în vederea
redifuzării.

2. Propunere privind elaborarea şi adoptarea unei strategii privind
încheierea de parteneriate cu posturile din fosta reţea a BBC în limba
română, în vederea retransmiterii buletinelor de ştiri şi a radiojurnalelor
de la Radio România
Diverse
 Adresa Curţii de Conturi a României referitoare la obiecţiunile SRR privind
„revocarea în parte a Procesului-verbal de constatare al Curţii de Conturi
din data de 5 mai 2008”
Spre informare
 Rapoartele de activitate ale managerilor privind realizarea obiectivelor
asumate prin proiectele manageriale
 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 mai 2008
– Constantin Puşcaş
 Raportul Curţii de Conturi şi obiecţiunile formulate de Radio România
referitoare la acest raport
 Raportul activităţii desfăşurate de comisia pentru promovarea muzicii
tradiţionale

– Gabriel Marica
– Gabriela Scraba
 Raportul de activitate al grupului de lucru pentru calitatea limbii române
vorbite şi scrise la SRR
– Dorin-Liviu Bîtfoi
 Raport privind participarea la Adunarea Generala a specialiştilor EBU_4-8
iunie 2008
– Oltea Cătineanu
– Manuela Dumitrescu
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Consiliul de Administraţie a aprobat ca Radio România să încheie acorduri
în vederea retransmiterii unor emisiuni informative de către posturi de radio
locale private din România, în condiţiile stabilite de Societatea Română de
Radiodifuziune.
Structura votului: 7 voturi pentru; 1 vot împotrivă – Andrei Alexandru;
1 abţinere – Adrian Moise
2. Consiliul de Administraţie a aprobat Planul de acţiune prezentat de
directorul Departamentului Producţie Editorială Doru Vasile Ionescu, în
vederea definitivării discuţiilor cu BBC.
Structura votului: unanimitate

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.

