
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, „Consiliul Naţional al Audiovizualului, denumit în 

continuare Consiliul, este autoritate publică autoritate publică autonomă sub control 

parlamentar şi garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale”. 

 

 În pofida acestei prevederi, rolul Parlamentului în exercitarea controlului 

asupra acestei autorităţi publice autonome este limitat la numirea membrilor 

Consiliului şi a preşedintelui său (dintre membrii CNA, la propunerea acestora), 

precum şi la analiza raportului anual de activitate a CNA. În forma actuală a Legii 

audiovizualului, respingerea de către Parlament al raportului anual de activitate a 

CNA are drept consecinţă obligativitatea CNA de a prezenta, în termen de 30 de zile, 

„un program concret pentru remedierea lipsurilor semnalate”, program ce urmează a 

fi depus spre dezbatere şi aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului.  

 

 Considerăm că aceste instrumente legale de control parlamentar sub 

insuficiente pentru remedierea situaţiei în care un management defectuos ar conduce 

la lipsa unei funcţionări corespunzătoare şi eficiente a Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, instituţie având un rol determinant în dezvoltarea şi reglementarea 

pieţei audiovizuale din România, inclusiv în finalizarea procesului de implementare a 

serviciilor de televiziune digitală terestră, în conformitate cu obligaţiile asumate de 

ţara noastră în raporturile cu Uniunea Europeană. Reamintim, în acest context, că 

mandatul membrilor CNA, inclusiv cel al preşedintelui, se întinde pe o durată de 6 

ani, interval de timp în care pot surveni situaţii de blocaj instituţional, precum starea 

de conflict permanent înregistrată în ultimii ani în interiorul CNA, conflict derulat 

între unii dintre membrii săi şi preşedinte şi desfăşurat în spaţiul public.  

 

Pentru evitarea unor astfel de situaţii şi pentru eficientizarea controlului 

parlamentar asupra acestei autorităţi publice autonome, propunem modificarea 

articolului 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, în sensul introducerii 

componentei financiare în analiza raportului anual de activitate al CNA, precum şi a 

unei prevederi prin care respingerea raportului anual de activitate a CNA de către 

plenul Camerelor reunite să producă consecinţe juridice în ceea ce priveşte exercitarea 

managementului acestei autorităţi. Concret, respingerea de către Parlament a 

raportului anual de activitate ar urma să atragă, de drept, demiterea din funcţie a 

preşedintelui Consiliului. În această situaţie, Parlamentul va numi un nou preşedinte 

al Consiliului, pentru restul de mandat al fostului preşedinte, iar preşedintele demis va 



rămâne membru al CNA, dar nu va mai putea fi reales în funcţie până la expirarea 

mandatului. 

Având în vedere faptul că aceste modificări legislative ar putea produce, în 

scurt timp, efecte benefice asupra funcţionării Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, solicităm dezbaterea prezentei propuneri legislative în procedură de 

urgenţă.  
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