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S I N T E Z A  

lucrărilor şedinţelor din zilele de 25 şi 26 aprilie 2005 
 

Lucrările au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a cuprins: 

1. Audierea preşedintelui director general al Societăţii Române de Televiziune. 

2. Audierea preşedintelui director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

1. Dl. Valentin Nicolau, preşedinte director general al Societăţii Române de Televiziune 

a fost audiat în şedinţa din 25 aprilie a.c. 

Membri Comisiei au pus întrebări în vederea clarificării mai multor aspecte care au fost 

conturate în cursul audierilor precedente şi în baza documentelor consultate la sediul Societăţii 

Române de Televiziune. Domeniile abordate în cursul audierii au fost: politica editorială, 

strategia de programe în perioada 2002-2004, echidistanţa politică, performanţe de audienţă, 

situaţia arhivei Televiziunii, baza tehnică a SRTV, politica de resurse umane, activitatea 

Consiliului de Administraţie şi a Comitetului Director. 

2. În şedinţa din 26 aprilie a.c. a fost audiat dl. Dragoş Şeuleanu, preşedinte director 

general al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Membri Comisiei de anchetă au pus întrebări în vederea clarificării mai multor aspecte 

care au fost evidenţiate în cursul audierilor precedente şi în urma vizitei efectuate la sediul 

Societăţii Române de Radiodifuziune. Domeniile abordate în cursul audierii au fost: politica de 

resurse umane, activitatea Consiliului de Administraţie şi a Comitetului Director, politica 

editorială, baza tehnică şi retehnologizarea SRR, comercializarea şi arhivarea Fonotecii 

Naţionale Radio, deplasările în străinătate concertele ale Orchestrei Naţionale Radio. 

  

La lucrările Comisiei, din ziua de 25 aprilie a.c., din numărul total de 15 membri, au fost 

prezenţi un număr de 15 membri, d-na senator Viorica Georgeta Pompilia Moisuc(G.P. al 

PPRM), fiind înlocuită de dl. deputat Mircea Costache (G.P. al PPRM). La şedinţa din ziua de 

MihaiM



26 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, au fost prezenţi 14 membri, lipsind dl. senator 

Răzvan Theodorescu (G.P. al PSD).   
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