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R A P O R T

privind Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului

pe anul 2001

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 504 din 2002, Consiliul

Naţional al Audiovizualului a transmis Parlamentului Raportul său de activitate pentru

anul 2001. Acest Raport a fost dezbătut în şedinţa comună a Comisiilor noastre, care a

avut loc în ziua de 23 octombrie 2002.   

Potrivit art. 20 alin.2 din Legea nr. 504/2002, a audiovizualului, �activitatea

Consiliului este analizată de către Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se

prezintă pentru anul anterior, şi ori de câte ori comisiile de specialitate ale

Parlamentului solicită preşedintelui Consiliului rapoarte specifice�.

Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul

2001 este alcătuit din două părţi (1. Privire generală asupra activităţii Consiliului

Naţional al Audiovizualului în anul 2001; 2. Activitatea Consiliului) şi 27 anexe �

cuprinzând liste cu titularii de licenţe radio care emit în limbile minorităţilor, acordate

de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, mai multe situaţii statistice, situaţia

monitorizărilor efectuate de către Biroul de Monitorizare în anul 2001, situaţia actuală

a proceselor în care a fost implicat CNA în anul 2001, situaţia pe judeţe a procentelor

de acoperire cu servicii de televiziune prin cablu, Raportul asupra progreselor



înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană � 2001, la Capitolul

�Cultură şi Audiovizual� etc.

Raportul face referiri la importanţa pe care a avut-o în anul 2001 procesul de

elaborare de către CNA a amendamentelor la noua lege a audiovizualului care a fost

promulgată de către Preşedintele României la jumătatea anului 2002. De asemenea, se

mai spune în Raport, închiderea Capitolului 20, Cultură şi politici audiovizuale a fost

condiţionată de adoptarea noii legi a audiovizualului.

În ceea ce priveşte activitatea curentă a CNA, unul din obiectivele importante

ale anului 2001 a fost diversificarea modului de gestionare a politicilor şi a strategiilor

din sectorul audiovizual. În cazul reglementărilor au fost explorate mai multe variante

de acţiune, cum ar fi adoptarea unor recomandări în locul deciziilor obligatorii, într-un

efort concertat de conştientizare a publicului asupra efectelor încălcării acestora de

către posturile de radio şi televiziune. Astfel, au fost adoptate Recomandările nr

1/2001, privind mediatizarea excesivă a actelor de violenţă în emisiunile informative

şi nr. 2/2001 privind respectarea demnităţii umane, protecţia minorilor şi a altor

categorii ale populaţiei, în emisiunile informative.

Un alt punct important în activitatea Consiliului l-a constituit şi îmbunătăţirea

relaţiei dintre membrii acestuia şi titularii de licenţă, pentru lărgirea transparenţei în

luarea deciziilor, prin organizarea unei serii de consultări menite să armonizeze

strategia CNA cu interesele legitime ale operatorilor din audiovizual. Totodată,

reacţiile Consiliului la încercarea anumitor posturi de a eluda conduita legală au fost

prompte, aplicându-se un număr de 22 de observaţii publice, 83 de somaţii publice şi

10 sancţiuni administrative.

În cursul discuţiilor, au fost apreciate eforturile Consiliului Naţional al

Audiovizualului întreprinse în direcţia unor reglementări corecte, la nivelul activităţii

societăţilor comerciale din domeniul audiovizualului, activitatea de control şi

monitorizare a  Consiliului, precum şi activitatea întreprinsă în domeniul adoptării

acquis-ului comunitar.  De asemenea, parlamentarii prezenţi au recomandat

Consiliului să-şi exercite mai riguros atribuţiile stabilite prin noua lege a

audiovizualului şi să manifeste o transparenţă crescută în ceea ce priveşte motivarea

deciziilor adoptate, cât şi continuarea colaborării cu comisiile parlamentare de

specialitate.

Dincolo de aceste aspecte, în activitatea Consiliului Naţional al

Audiovizualului, au fost înregistrate şi deficienţe � semnalate, ca atare, de membrii



Comisiilor permanente de specialitate. Ele s-au referit, mai ales, la locul şi rolul pe

care Consiliul Naţional al Audiovizualului a înţeles să şi-l asume, ca arbitru, pe piaţa

audiovizualului.

Ţinând cont de cele de mai sus, comisiile au hotărât cu unanimitatea voturilor

celor prezenţi (17 voturi pentru) avizarea favorabilă a activităţii Consiliului Naţional

al Audiovizualului în anul 2001 şi propun Parlamentului adoptarea prezentului raport.
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