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Potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, Raportul de activitate pe anul 2008 al Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a fost depus la Parlament, în vederea întocmirii unui raport comun al Comisiei 

pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului şi Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din lege, 

„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“. Şedinţa comună a celor două Comisii a avut 

loc în ziua de 17 februarie 2010. 

Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului este structurat pe 

următoarele capitole: Rolul şi misiunea CNA; Membrii Consiliului; Activitatea CNA în anul 2008 – 

momente de referinţă; Strategia de dezvoltare a pieţei audiovizuale; Reglementare; Monitorizare 

TV; Monitorizare radio; Cercetare; Integrare europeană; Comunicare; Activitatea de inspecţie; 

Sancţiuni; Situaţia economico-financiară; Audit intern; Activitatea Secretariatului General; CNA la 

reuniuni internaţionale; Anexe. 

În cursul anului 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi-a înnoit componenţa cu 5 noi 

membri (Cristina Trepcea, Szász Attila, Narcisa Clementina Iorga, Christian Mititelu şi Mihai 

Adrian Mălaimare), numiţi de Parlamentul României în locul celor cărora le-a expirat mandatul 

(Ioan Benoni Cărmăzan, Emanuel Valeriu, Radu Theodorel, Cristina Trepcea) sau au demisionat 

(Gáspárik Attila Csaba). 

Anul 2008 poate fi considerat un an de referinţă în istoria audiovizualului românesc pentru 

două realizări esenţiale: transpunerea în legislaţia internă a noii Directive a Serviciilor Media 

Audiovizuale şi demararea procesului de trecere de la televiziunea analogică terestră la cea digitală. 

În privinţa Directivei Serviciilor Media Audiovizuale, România a fost prima ţară a Uniunii 
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Europene care a transpus această reglementare, în decembrie 2008, la numai un an de la adoptarea 

sa de către Parlamentul European. Concret, transpunerea Directivei s-a făcut prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002. La rândul său, această ordonanţă de urgenţă a fost aprobată de Parlamentul României, cu 

modificări şi completări, devenind Legea nr. 333/2009, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 790 din 19.11.2009. Actul normativ stabileşte, în primul rând, cadrul legal pentru trecerea la 

televiziunea digitală, care trebuie finalizată, conform Deciziei Comisiei Europene, până la data de 1 

ianuarie 2012. Pe de altă parte, modificările privesc şi relaxarea normelor privind regimul 

publicităţii, fără a depăşi limita actuală, de 12 minute pe oră, asigurarea unui nivel adecvat de 

protecţie a minorilor şi a demnităţii umane şi facilitarea dreptului persoanelor cu handicap şi al 

vârstnicilor la servicii audiovizuale accesibile 

 Strategia de diversificare a peisajului audiovizual s-a concretizat prin acordarea, în urma 

unor concursuri, a 41 de licenţe audiovizuale de radio, 37 de licenţe audiovizuale de televiziune prin 

satelit şi 74 de licenţe audiovizuale pentru televiziunile prin cablu. 

 Pe parcursul anului, au fost retrase, la cerere sau pentru nerespectarea termenelor de intrare 

în funcţiune, 7 licenţe audiovizuale de televiziune pentru difuzarea prin satelit a serviciilor de 

programe, 1 licenţă audiovizuală  de radiodifuziune pentru difuzarea prin satelit a serviciilor de 

programe, 2 licenţe audiovizuale de televiziune pentru difuzarea terestră a serviciilor de programe, 

2 licenţe audiovizuale de radiodifuziune pentru difuzarea terestră a serviciilor de programe, 25 de 

licenţe pentru studiouri locale-reţele de telecomunicaţii. De asemenea, au fost retrase, la cererea 

titularilor, ca urmare a modernizării reţelelor de telecomunicaţii, 495 de avize de retransmisie. 

 CNA a continuat să deruleze, în parteneriat cu Academia Română, programul destinat 

îmbunătăţirii calităţii limbii române vorbite la posturile de televiziune şi radio. Pentru a mări 

eficienţa demersului şi a ţinti originea fenomenului de degradare a limbii române, CNA s-a orientat 

către şcoli. A fost încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, concretizat în tipărirea unei lucrări intitulate „Eşti cool dacă vorbeşti corect”, care 

cuprinde exerciţii de gramatică inspirate de cele mai grave şi frecvente greşeli de limbă ale 

jurnaliştilor din audiovizual. Lucrarea a fost distribuită în şcoli şi este folosită la cursuri de 

profesorii de limba română.  

 Tot în anul 2008 CNA a desfăşurat, singur sau în parteneriat cu organizaţii ale societăţii 

civile, mai multe campanii destinate protecţiei minorilor sau educării publicului: „Nu lăsa copilul 

educat de televizor”, „Realitatea se schimbă când conduci băut”, „Campania pentru abordarea 

unui stil de viaţă sănătos – Puţin din fiecare şi multă mişcare”, „Ridică mâna împotriva bătăii 

copiilor”. 
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 Pentru a stopa fenomenul pirateriei de programe audiovizuale, au fost intensificate 

controalele la societăţile de cablu, în urma cărora au fost aplicate 45 de amenzi, în valoare totală de 

225.000 lei şi 105 somaţii publice.  

 În 2008 s-au efectuat 13.118 monitorizări (o monitorizare = analiza unei ediţii a unei 

emisiuni, pe o temă dată) ale emisiunilor de televiziune, finalizate prin rapoarte prezentate 

Consiliului. Aceste monitorizări au acoperit peste 9.199 de ore de program difuzat, concretizându-

se în 558 rapoarte de monitorizare. Au mai fost monitorizate peste 10.000 de ore de program 

difuzat, pentru care nu a fost necesară întocmirea de rapoarte de monitorizare. În privinţa 

emisiunilor de radio, au fost făcute 2.546 de monitorizări, care au acoperit peste 6.043 de ore de 

program difuzat, iar pentru alte aproximativ 7.000 de ore de program difuzat nu a fost necesară 

întocmirea de rapoarte de monitorizare. 

 În anul 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a aplicat un număr de 659 de sancţiuni 

pentru nerespectarea de către radiodifuzori şi distribuitorii de servicii a legislaţiei din domeniul 

audiovizualului. Din aceste 659 de sancţiuni, 139 au fost amenzi, 517, somaţii şi 3, sancţiuni 

privind obligaţia radiodifuzorului de a difuza pe post, timp de 3 ore, numai textul deciziei de 

sancţionare emise de CNA. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 750.000 de lei.  

 Prin Legea bugetului de stat pe anul 2008, CNA a primit 12.387.000 lei, sumă majorată 

ulterior, prin rectificări şi disponibilizări la Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, la 

12.679.000 lei. Plăţile efectuate au fost în sumă totală de 12.628.000 lei, ceea ce reprezintă o 

utilizare în proporţie de 99,6%. La aceste sume se adaugă fondurile externe nerambursabile, alocate 

de Uniunea Europeană pentru Proiectul PHARE/2004/016-722 „Consolidarea şi dezvoltarea 

expertizei profesionale în sectorul audiovizual”, în sumă de 804.000 lei, utilizate în proporţie de 

99,69%.  

 La 31 decembrie 2008, CNA avea 166 de salariaţi (faţă de 170 de posturi aprobate prin 

legea bugetului), cu 10 angajaţi mai mult decât la 1 ianuarie 2008.  

           

* * * 

 

Raportul de activitate pe anul 2008 al C.N.A. a fost prezentat de dl. preşedinte Răsvan 

Popescu, în prezenţa d-lui Grigore Zanc, membru al Consiliului. La dezbaterile pe marginea 

Raportului de activitate au participat: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu, d-na secretar Brânduşa 

Novac, dl. deputat Gheorghe Zoicaş. În general, parlamentarii au apreciat activitatea CNA din anul 

2008 drept pozitivă. Au fost adresate întrebări şi formulate observaţii legate de respectarea grilelor 

de programe ale posturilor de televiziune şi de protecţia minorilor în cazul desenelor animate care 

conţin scene de agresivitate.  
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Dl. preşedinte Răsvan Popescu a răspuns întrebărilor şi observaţiilor formulate de 

parlamentari.   

După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului 

aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2008, cu 

majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi în sală în momentul votului, înregistrându-se şi o 

abţinere.  

 

      

       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
 

     Sergiu NICOLAESCU                                   Raluca TURCAN          
 
         SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
 
Radu F. ALEXANDRU                    Florin Costin PÂSLARU 
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