
 
Domnului Gigel-Sorinel Știrbu, Deputat        
Președinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
Stimate domnule Președinte,  
 
Am aflat din presă că pe agenda Comisiei pe care o prezidați este prevăzută pentru astăzi, 4 decembrie 
2018, audierea doamnei Doina Gradea, Președinte-Director General al SRTv. Subsemnații, membri ai 
Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, vă scriem cu rugămintea de a 
discuta împreună cu colegii dumneavoastră din Comisie, cu această ocazie, și următoarele aspecte care 
țin de buna funcționare a SRTv și de exercitarea mandatului cu care am fost încredințați de Parlament 
la momentul numirii noastre în funcție.  
 
1. Referitor la Raportul Comisiei de etică și arbitraj în care apar concluzii clare cu privire la acțiunile 
doamnei Doina Gradea, precizăm că aceasta a decis, fără consultarea Consiliului de Administrație, 
acționarea în instanță de către SRTv a celor care au redactat acest raport. Același tip de comportament 
s-a manifestat și în ceea ce privește angajarea, fără concurs, a persoanei desemnate cu responsabilități 
de Ombudsman al SRTv. În acest din urmă caz, este edificator faptul că doamna Președinte Director 
General a refuzat punerea la dispoziția Consiliului de Administrație a CV-ului persoanei numite pe 
respectiva poziție, susținând că acest document are un caracter secret și nu este public. Considerăm o 
formă de presiune inacceptabilă amenințarea salariaților cu anchetă internă și plângeri penale și a 
publicațiilor cu procese,  în urma devoalării în presă a sumelor plătite colaboratorilor, respectiv a 
redactării și publicării rapoartelor Comisiei de Etică și Abitraj, care trebuie să rămână publice la 
Televiziunea Publică. Inclusiv faptul de a cere jurnaliştilor care au făcut aceste dezvăluiri să îşi 
divulge sursele este o solicitare contrară codurilor deontologice.  
 
2. În ceea ce privește onorariile și sumele vehiculate în presă cu privire la costurile unor emisiuni 
produse de terți și achiziționate de SRTv, precizăm că membrilor Consiliului de Administrație le-a fost 
interzis accesul la aceste informații. În fapt, Președintele Director General a refuzat în mod constant să 
ne furnizeze informațiile solicitate susținând că acestea sunt acoperite de clauzele de confidențialitate 
din contracte. În opinia noastră, astfel de clauze, în măsura în care este legal să existe 
"confidențialitate" atunci când vorbim de bani publici, nu sunt în niciun caz aplicabile membrilor CA 
deoarece noi nu suntem "externi" ai SRTv ci chiar cei mandatați de Parlament să apărăm interesul 
public. Pentru a pune lucrurile în context, trebuie știut și că retribuțiile către anumiți colaboratori, 
decise în mod arbitrar la nivelul Comitetului Director-Președintelui Director General, contrastează în 
mod flagrant cu nivelul de salarizare actual din SRTv, pentru prestații similare. Mai amintim doar 
faptul că aproximativ 1.600 de angajați sunt încadrați pe salariul minim din grila de salarizare (de la 1 
ianuarie, ponderea acestora va fi de 75% din total personal), ceea ce conduce la pierderi în cascadă de 
personal calificat pentru SRTv și la demotivarea muncii. 
 
3. Cu privire la cheltuielile realizate de SRTv pentru Festivalul Cerbul de Aur, precizăm că acestea au 
fost de asemenea realizate în întregime prin aprobarea directă a doamnei Președinte-Director General, 
respectiv a Comitetului Director pe care îl conduce. Nici până acum, Consiliul de Administrație - deși 
a solicitat acest lucru - nu a fost măcar informat cu privire la valoarea acestor contracte și onorarii.  
 
 
Sperăm că măcar membrii Parlamentului României, prin Comisia de specialitate care răspunde de 
SRTv, vor avea acces la mai multe date și informații. Precizăm că, în opinia noastră, legiuitorul nu a 
prevăzut pentru Consiliul de administrație un rol decorativ, redus la un simplu aparat de vot al 
propunerilor care vin din partea conducerii executive a SRTv.  Dimpotrivă, așa cum prevede și 
Regulamentul intern, accesul membrilor CA la documentele interne SRTv ar trebui respectat în 
conformitate cu responsabilitățile aferente funcției: "membrii Consiliului de Administrație au acces 
neîngrădit la toate documentele privind organizarea și activitatea Societății Române de Televiziune".   



 
În orice caz, considerăm că ar fi binevenită emiterea unui punct de vedere al Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă referitor la aceste subiecte, respectiv o clarificare a raportului 
dintre Consiliul de Administrație și Președintele Director General și a responsabilităților aferente 
fiecărei structuri, mai ales în ceea ce privește cheltuirea banului public. 
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