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Ralu Filip, presedinte CNA: PRM a propus un membru incompatibil pentru CNA
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Ralu Filip, a declarat miercuri pentru
NewsIn ca Radu Ciuceanu, propus de PRM pentru a deveni membru al consiliului, si-a dat
seama ca este incompatibil cu acest statut, deoarece este presedintele Institutului pentru
Studiul Totalitarismului.
"Am discutat cu domnul Ciuceanu si dumnealui mi-a spus ca nu mai vrea sa devina membru
CNA deoarece ar fi în situatie de incompatibilitate, dat fiiind ca este presedintele Institutului
pentru Studiul Totalitarismului (IST)", a declarat miercuri, pentru NewsIn, Ralu Filip,
presedintele CNA. IST, înfiintat în 1993, realizeaza culegerea, arhivarea, cercetarea si
publicarea documentelor referitoare la formele totalitarismului în România.
Grupurile parlamentare ale PRM si-au prezentat luni, în cadrul birourilor permanente reunite
ale celor doua camere ale parlamentului, propunerea de numire a lui Radu Ciuceanu pentru
functia de membru al CNA. Radu Ciuceanu trebuia sa fie audiat de comisiile de specialitate
miercuri, dar membrul PRM i-a declarat lui Ralu Filip ca nu se va prezenta la audieri.
Catalin Micula, presedintele comisiei pentru cultura din Camera Deputatilor, a declarat pentru
NewsIn ca a discutat miercuri cu Adrian Paunescu (presedintele comisiei pentru cultura din
Senat) si ca acesta l-a informat despre decizia lui Ciuceanu de a renunta.
PRM a anuntat miercuri prin Lucian Bolcas, prim vice-presedintele partidului, ca "azi sau
mâine (miercuri sau joi - nr.) vom numi pe altcineva pentru postul nostru din CNA rezultat din
negocierile cu grupurile parlamentare".
CNA a ramas fara cvorum pe 1 octombrie, data la care mandatele a sase din cei 11 membri
au expirat.
Parlamentul ar trebui sa voteze în procedura de urgenta noua componenta a CNA, pentru a
debloca activitatea acestei institutii, a afirmat presedintele institutiei, Ralu Filip, într-o
scrisoare deschisa trimisa luni forului legislativ, pe care îl acuza de "abuz". Parlamentul
trebuie sa voteze macar trei noi membri propusi pentru a completa componenta CNA: Gelu
Trandafir, propus de Presedintie, Dan Grigore, propus de Guvern si Attila Gasparik, propus
de UDMR, a sustinut Filip în scrisoarea amintita.
Cu cei trei noi membri aprobati de parlament, CNA va putea întruni cvorumul legal, adica opt
membri, a mai scris Filip. Potrivit Legii Audiovizualului, orice decizie a Consiliului nu poate fi
luata decât în prezenta a minimum opt membri si cu votul a sase dintre ei, iar daca cei trei
propusi de Presedintie, Guvern si UDMR ar trece de votul Parlamentului, CNA ar putea sa-si
reia activitatea.Reporter Catalin Daniel Cocos
Adevarul TV
Când va reveni CNA-ul?
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) solicita parlamentului sa valideze, în procedura de
urgenta, candidatii propusi de presedintie, guvern si UDMR pentru ocuparea a trei dintre cele
sase posturi vacante de membri ai consiliului, astfel încât sa se poata relua activitatea
curenta a forului media. Presedintele Basescu i-a propus pe jurnalistul Gelu Trandafir, UDMR,
pe Attila Gasparik (fost vicepresedinte al CNA), iar guvernul, pe Dan Grigore (fost membru
CNA). "De la sfârsitul lunii septembrie si pâna în prezent, CNA se afla în incapacitate legala
de a se întruni în sedinte publice si de a-si exercita atributiile ce decurg din calitatea sa de
garant al interesului public în domeniul audiovizual. Din acest motiv, CNA nu poate sanctiona
posturile care nu respecta legislatia audiovizuala, nu poate acorda licente audiovizuale, nu
poate aviza cesionarile de licenta si nu poate emite decizii de autorizare detinatorilor de
licente. Toate acestea reprezinta daune aduse publicului, dar si radiodifuzorilor, ale caror
interese legitime sunt grav afectate", spune Ralu Filip. În aceste conditii, conform
barometrului de opinie IMAS pe luna noiembrie, imaginea, credibilitatea si autoritatea CNA
au pierdut 30 de procente din încrederea publicului. Potrivit conducerii CNA, în luna mai,
doua cercetari independente - dintre care una solicitata de SAR - relevau o încredere a
publicului în institutie de 64% din numarul repondentilor. În prezent, cota de încredere a
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scazut la 35%. "Consideram ca aceasta pierdere semnificativa a fost cauzata atât de blocajul
institutional, cât si de intentia partidelor parlamentare de a mari numarul membrilor CNA de la
11 la 13", se arata în scrisoarea lui Ralu Filip. Potrivit Legii audiovizualului, orice decizie a
consiliului nu poate fi luata decât în prezenta a minimum opt membri si cu votul a sase dintre
ei. Astfel, în situatia în care ar fi validati trei dintre candidatii propusi ca membri CNA, institutia
ar îndeplini conditia cvorumului legal si ar putea sa-si reia activitatea. Legea audiovizualului
504 din 2002 nu instituie obligatia ca parlamentul sa valideze în bloc candidaturile pentru
CNA, ci în functie de data la care expira mandatele. Aceasta regula a functionat din anul 1992
pâna în prezent. "Înca din luna iunie, persoanele propuse de presedintie, guvern si UDMR au
îndeplinit procedura prealabila validarii parlamentare. Faptul ca, de peste sase luni, aceste
persoane nu au fost votate în plenul parlamentului reprezinta un abuz prin nesocotirea atât a
dreptului presedintiei si guvernului de a propune candidati pentru consiliu, cât si a dreptului
respectivelor persoane de a fi numite în functiile pentru care au fost propuse", se arata în
acelasi document. Ralu Filip considera ca nu exista nicio justificare legala a refuzului de a se
finaliza procedura prevazuta de Legea 504 din 2002 pentru desemnarea membrilor CNA. În
plus, conducerea CNA sustine prezenta candidatului UDMR în consiliu din doua
motive: existenta unor probleme specifice ale minoritatilor în domeniul audiovizual, de care
membrul CNA Attila Gasparik s-a ocupat si în mandatul anterior, si specializarea sa de
project manager, care este utila institutiei. În acest sens, Filip sustine ca institutia va derula,
începând de saptamâna viitoare, un nou proiect PHARE în valoare de 800.000 de euro. Ralu
Filip mai precizeaza ca validarea celor trei candidati nu afecteaza initiativa legislativa de
modificare a numarului de membri ai consiliului, celelalte candidaturi putând sa fie votate
dupa finalizarea respectivului demers.
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