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Declaraţie de presă la semnarea Protocolului de colaborare dintre 

Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Naţional al Audiovizualului 

 
Semnarea acestui Protocol de colaborare între CNA şi CSM este 

rezultatul unui dialog între cele două părţi şi al unui schimb util de 
informaţii privind activitatea celor două instituţii. Ambele se află în slujba 
interesului public: CSM, ca garant al independenţei justiţiei, iar CNA, în 
calitate de garant al interesului public în audiovizual. 

Amândouă instituţiile urmăresc respectarea unor principii comune, 
în scopul informării corecte a publicului, protejării demnităţii umane şi a 
înţelegerii rolului celor două organisme cu activitate independentă.  

De mai multe ori, în şedinţele publice ale CNA au fost analizate 
situaţii în care, în emisiuni televizate, s-a ajuns la desfăşurarea unor 
adevărate procese publice, în paralel cu procesele judiciare. CNA a 
intervenit şi a sancţionat radiodifuzorii atunci când s-a constatat că nu s-a 
respectat prezumţia de nevinovăţie sau dreptul unei persoane la propria 
imagine. 

De altfel, şi ca urmare a acestor cazuri, CNA a stabilit, prin noul Cod 
al audiovizualului, reglementări specifice. În acord cu dispoziţiile 
constituţionale şi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, noul Cod, 
adoptat în februarie, anul acesta, conţine obligaţii ale radiodifuzorilor de 
natură să protejeze dreptul persoanelor la asigurarea unui proces corect. 

Sunt convins că, în colaborare cu CSM, vom putea identifica mai 
uşor nerespectarea de către posturile de televiziune sau de radio a 
dispoziţiilor legale care ar putea leza dreptul la un proces echitabil în 
cazurile aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare. 
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Totodată, este foarte important ca în programele audiovizuale să fie 
prezentate corect atât modul de funcţionare a instanţelor judecătoreşti, a 
parchetelor, a CSM, cât şi atribuţiile şi competenţele lor. 

Sunt convis de necesitatea semnării acestui protocol şi sper să avem 
o colaborare cât mai îndelungată în domeniile de interes comun, având în 
vedere experienţa pe care o au cele două instituţii. 
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