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În ziua de 10 noiembrie a.c. din numărul total de 19 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, următorii membrii ai Comisiei au 

fost înlocuiţi astfel: doamna deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost 

înlocuită de domnul deputat Răzvan Şerban MUSTEA (G.P. al PD-L), doamna deputat 

Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Teodor 

Marius SPÎNU (G.P. al PD-L), iar absenţi au fost: domnul deputat Florin Serghei 

ANGHEL (G.P. al PD-L), domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) şi 

domnul deputat Nicolae BĂNICIOIU (G.P. al PSD+PC).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca TURCAN.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea cu tema „Independenţa presei - provocări şi soluţii pentru 

apărarea credibilităţii presei". 

 La lucrările Comisiei au participat din partea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului: domnul Răzvan POPESCU – preşedinte, doamna Narcisa IORGA – 

membru, doamna Cristina TREPCEA – membru, domnul Dan GRIGORE – membru, 

domnul Gelu TRANDAFIR – membru, domnul Christian MITITELU – membru  şi 

domnul SZÁSZ Attila - membru; din partea Societăţii Române de Televiziune a 

participat domnul preşedinte-director general Alexandru LĂZESCU; din partea din 

Societăţii Române de Radiodifuziune a participat domnul preşedinte-director general 

DEMETER Andras; din partea Centrului pentru Jurnalism Independent a participat 

doamna Ioana AVĂDANI, director executiv şi doamna Cristina LUPU, jurnalist; din 

partea Agenţiei de Monitorizare a Presei au participat doamna Liana GANEA şi 

domnul Mircea TOMA; din partea Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale a 

participat domnul George CHIRIŢĂ; din partea Federaţiei Române a Jurnaliştilor 

MediaSind a participat domnul Cristian GODINAC. Au fost prezentate diverse puncte 

de vedere, atât cu privire la presa scrisă dar mai ales cu privire la posturile din 
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audiovizual. Invitaţii au expus opinii pro şi contra cu privire la influenţa patronului de 

publicaţie media, în sensul imprimării unei anumite direcţii politice, cât poate fi 

aceasta de justificată, sau nu, în schimbul finanţării postului. Doamna Ioana 

AVĂDANI a susţinut obligaţia patronului să facă  publică linia generală de orientare 

politică a ziarului şi să aibă o politică editorială transparentă, lăsând jurnalistului 

libertatea de a-şi face meseria. Domnul Cristian GODINAC, în calitate de reprezentant 

al MEDIASIND, a solicitat eliminarea paragrafului ce situează presa ca un element de 

destabilizare, din documentul ce tratează strategia de apărarea a ţării. Atât doamna   

preşedinte Raluca Turcan, cât şi domnul deputat Marius SPÂNU, au combătut acest 

punct de vedere, subliniind că este o interpretare greşită, în realitate textul invocat 

fiind cu totul altul. Acesta făcea referire la campaniile de presă comandate, ce vizează 

atacul imaginii publice a unei persoane, până la desfiinţare. Domnul preşedinte - 

director general al Societăţii Române de Televiziune, Alexandru LĂZESCU a 

subliniat faptul că nicăieri în lume nu se foloseşte şantajul în presă, ca în România. În 

luarea sa de cuvânt, doamna Narcisa IORGA  a arătat că derapajele din presă trebuie 

să fie reglate prin lege. În cursul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna preşedinte 

Raluca TURCAN, domnul vicepreşedinte Victor SOCACIU, domnul vicepreşedinte 

AMET Aledin, domnul secretar Florin-Costin PÂSLARU, domnul deputat  Teodor 

Marius SPÎNU şi domnul deputat Theodor PALEOLOGU. La finalul dezbaterilor 

doamna preşedinte Raluca Turcan a mulţumit participanţilor şi a anunţat organizarea 

unei noi dezbateri la care reprezentanţii societăţii civile să poată veni cu propuneri şi 

soluţii pentru creşterea credibilităţii presei, precum şi rezolvarea impasului în care se 

găseşte Consiliul Naţional al Audiovizualului în prezent.  
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