Revista Presei CNA_ 20 decembrie 2006
CNA-MEMBRI-NUMIRE / Parlamentul a numit sase noi membri în CNA
Bucuresti (MEDIA EXPRES) / 19 dec 2006 / Plenul Parlamentului a validat marti sase noi
membri ai Consiliului National al Audiovizualului (CNA): din partea Presedintiei Gelu
Trandafir, din partea Guvernului Dan Grigore, din partea Senatului GaspariK Attila (UDMR) si
Razvan Popescu (PNL), iar din partea Camerei Deputatilor Ioan Onisei (PD) si Constantin
Dutu (PRM).
Prima sedinta a CNA în noua formula este asteptata pentru joi, 21 decembrie.
COTIDIANUL
CNA e din nou cu ochii pe tv
Parlamentul a aprobat ieri completarea Consiliului National al Audiovizualului cu Gelu
Trandafir (propus de Presedintie), Dan Grigore (Guvern), Attila Gasparik (din partea UDMR),
Rasvan Popescu (PNL), Ioan Onisei (PD) si Constantin Dutu (PRM). Senatorul PC Sabin
Cutas a contestat insa aceasta decizie, protestind ca Partidul Conservator nu a obtinut
dreptul de a propune nici un membru in CNA. „Functiile se negociaza intre lideri de grup si, in
iunie, s-au negociat 20 de functii“, a replicat insa deputatul PRM Augustin Bolcas. Desi
mandatele a sase membri au expirat in iulie, Parlamentul a aminat validarea lor. Din
octombrie si pina ieri, CNA-ul a fost in incapacitate de functionare din cauza lipsei de cvorum.
ADEVARUL
Parlamentul a completat schema CNA
Cele doua Camere ale Parlamentului i-au validat, ieri, pe cei sase noi membri ai Consiliului
National al Audiovizualului pe locurile ramase vacante din vara acestui an. Astfel, în
componenta CNA au intrat Gelu Trandafir din partea Presedintiei, Dan Grigore din partea
guvernului, Gaspar Attila Csaba (UDMR) si Razvan Popescu (PNL) din partea Senatului si
Ioan Onisei (PD) si Constantin Dutu (PRM) din partea Camerei Deputatilor. Senatorul PC
Sabin Cutas a protestat fata de faptul ca din lista care a fost supusa aprobarii plenului
parlamentului a fost eliminat candidatul PC. (B.C.)
EVENIMENTUL ZILEI
Noi membri in CNA
Clarice Dinu
Parlamentul a validat ieri sase noi membri ai Consiliului National al Audiovizualului,
care vor ocupa locurile ramase vacante de mai bine de jumatate de an.
Desi liderii PC au protestat ca nu vor fi reprezentati in CNA, pana la urma parlamentarii au
votat propunerile convenite si negociate intre liderii de grup. Senatorii si deputatii au fost de
acord ca din Consiliu sa faca parte Gelu Trandafir, propus de presedintie, Dan Grigore,
propus de guvern, Attila Csaba Gaspar (UDMR) si Rasvan Popescu (PNL), din partea
Senatului, si Ioan Onisei (PD) si Constantin Dutu (PRM), din partea Camerei Deputatilor.
ROMANIA LIBERA
CNA, completat de Parlament
Senatul si Camera Deputatilor i-au validat ieri pe cei sase noi membri ai Consiliului National al
Audiovizualului (CNA), pe locurile vacante inca din vara. Din partea presedintiei a fost
nominalizat Gelu Trandafir, iar Guvernul l-a propus pe Dan Grigore. Senatul a trimis in CNA
doi membri - Gaspar Attila Csaba (din partea UDMR) si pe Razvan Popescu (din partea
PNL). La fel si Camera Deputatilor: Ioan Onisei (propus de PD) si Constantin Dutu (propus de
PRM). Validarea in plenul reunit nu a decurs insa fara probleme, dat fiind ca reprezentantii
PC au protestat fata de faptul ca de pe lista inaintata alesilor a fost eliminat candidatul pe
care conservatorii incercau sa-l impuna.
Pretentiile PC au blocat de altfel, luni bune, activitatea CNA, ajungandu-se chiar sa se
propuna, printr-o initiativa legislativa, cresterea numarului de membri ai CNA, de la 11 la 13.

