INTALNIRI OFICIALE

9 februarie 2005
Consiliul National al Audiovizualului, intrunit in sedinta publica, s-a intâlnit cu reprezentanti ai Initiativei Profesionale
Radio România. La aceasta intâlnire au participat, in calitate de invitati reprezentanti ai Clubului Român de Presa,
Centrului pentru Jurnalism Independent, Agentiei de Monitorizare a Presei, Conventiei Organizatiilor de Media,
Federatiei Sindicatelor din SRR, Sindicatului Liber din SRR, ai altor organizatii ale societatii civile. Membrii Initiativei
Profesionale Radio România au prezentat Consiliului o serie de acte susceptibile de cenzura, manipulare
informationala, incalcari ale deontologiei profesionale si chiar ale propriilor regulamente editoriale, cazuri de
tratament diferentiat aplicat oamenilor politici. Membrii Initiativei Profesionale Radio România considera ca
responsabili pentru aceste fapte sunt domnul Dragos Seuleanu, in calitate de Presedinte – director general al SRR, si
conducerea Departamentului de stiri. Domnul Cristian Tudor Popescu, in calitate de Presedinte al CRP, a prezentat
pozitia acestui for, care confirma partial acuzatiile reprezentantilor Initiativei Profesionale Radio România, in sensul
ca, intr-un numar de cazuri, s-a incalcat deontologia profesionala. De asemenea reprezentantul Agentiei de
Monitorizare a Presei, domnul Mircea Toma, a confirmat existenta unor distorsiuni informationale in programele de
stiri. In urma discutiilor si a analizei tuturor punctelor de vedere, membrii C.N.A. constata existenta in interiorul SRR
a unui conflict ireconciliabil intre domnul Dragos Seuleanu si conducerea de la Departamentul de stiri, pe de o parte,
si o mare parte a angajatilor SRR, pe de alta parte. Acest conflict a fost generat de disfunctii in managementul
editorial al institutii, de existenta unor posibile acte de cenzura, de nerespectarea, in unele cazuri, a regulilor
deontologiei profesionale , a normelor interne, de tratament diferentiat aplicat unor oameni politici precum si de
repetate incercari de intimidare a salariatilor in demersul lor legitim de a semnala disfunctionalitatile din SRR.
Escaladarea conflictului poate duce la un blocaj al activitatii SRR si, implicit, la afectarea grava a interesului
publicului. In aceasta situatie, membrii C.N.A. considera ca o solutie pentru depasirea acestei crize ar putea fi
asumarea raspunderii, prin demisie, a Presedintelui – Director general impreuna cu Consiliul de Administratie si
conducerea Departamentului de stiri. De asemenea, membrii Consiliului solicita Comisiilor de specialitate ale
Parlamentului sa ia in dezbatere, cu prioritate Raportul de activitate al SRR pe anul 2004 si, in functie de constatari
sa aplice dispozitiile legale in vigoare. Totodata, membrii C.N.A. considera ca, in mare masura, circumstantele care
au favorizat ajungerea in acest impas sunt date de lacunele actualei Legi de organizare si functionare a posturilor
publice de radio si de televiziune. Ca urmare, membrii C.N.A. isi exprima convingerea ca se impune de urgenta
adoptarea de catre Parlament a unor legi noi de organizare si functionare a posturilor publice de radio si de
televiziune, legi care sa inlocuiasca algoritmul politic cu criterii precum: profesionalismul, experienta in mass media,
imaginea si credibilitatea publica, moralitatea; legi prin care sa se separe functia de Presedinte al Consiliului de
Administratie de cea de Director general, si care sa precizeze exact rolul Consiliilor de Administratie si
incompatibilitatile ce decurg din aceasta calitate. Pentru garantarea independentei editoriale a posturilor publice de
radio si televiziune, membrii C.N.A. afirma ca noile legi trebuie sa excluda posibilitatea de a demite conducerea
posturilor publice de radio si televiziune ca efect al respingerii Raportului de activitate de catre Parlament. Nu in
ultimul rând, pentru a evita reeditarea unor astfel de situatii, membrii C.N.A. solicita expres posturilor publice de
radio si televiziune sa stabileasca standarde profesionale si deontologice, compatibile cu normele Uniunii Europene,
si pe care sa le faca publice.

2 iunie 2005 Membrii Consiliului National al Audiovizualului s-au intâlnit cu directorii de programe de la canalul
Jetix din Londra, Phil Sissons si Maciek Bral. Initiativa Consiliului, pornita de la cercetarile si studiile Facultatii de
Sociologie din cadrul Universitatii Bucuresti, precum si de la sesizarile primite din partea parintilor nemultumiti, a
dorit sa transmita oficialilor englezi opinii referitoare la desenele animate difuzate pe canalele de televiziune
specializate pe acest gen. Consiliul a remarcat faptul ca o parte din desenele animate, difuzate in toate intervalele
orare, abunda in continut si limbaj violent. Cei doi reprezentanti ai canalului Jetix au precizat faptul ca, in
programele dedicate pietei audiovizuale din România, se va tine cont de specificul telespectatorului român, de
numarul fetelor in raport cu numarul baietilor, de traditia culturala a tarii. Programele companiei Jetix, care sunt
produse sub licenta Disney, pastreaza valorile care au facut faimoasa compania, respectiv umorul, optimismul si
creativitatea realizatorilor in creionarea personajelor. In viitoarea grila se vor introduce filme pentru intreaga familie,
un procent de 65% va fi dedicat comediilor pentru copii de vârsta scolara, iar in programare se va tine cont de ora la
care parintii isi pot supraveghea copiii. Compania Jetix a pus la punct un sistem tehnic de ultima ora care permite,
prin folosirea unor filtre multiple, eliminarea vulgaritatilor din limbaj. In viitorul apropiat, Jetix isi propune sa faca o
separare pe categorii de vârsta a programelor si o cercetare prin care sa identifice nemultumirile parintilor si ale
copiilor. Reprezentantii Jetix au propus Consiliului National al Audiovizualului un parteneriat in viitoarea campanie
ecologica "Jetix salveaza planeta", campanie internationala care va debuta in România. Jetix Londra promite
diversificarea programelor pentru Romania

4 ianuarie 2006 Consiliul National al Audiovizualului organizeaza miercuri 11 ianuarie 2006, ora 11, o intâlnire
privind respectarea dispozitiilor art. 4 si art.5 din decizia cna nr. 519 din 27 septembrie 2005, privind asigurarea
informarii corecte si a pluralismului, referitoare la regula celor trei treimi in cadrul programelor de stiri si a regulii
conditiilor de exprimare egale pentru putere si opozitie in emisiunile de dezbatere, de divertisment si sportive.
C.N.A. a invitat sa participe la aceasta intâlnire presedintii comisiilor de cultura, arta si mijloace de informare in
masa ale parlamentului, conducerea departamentelor de stiri din cadrul posturilor publice si comerciale de radio si
televiziune, reprezentanti ai societatii civile, reprezentanti ai partidelor parlamentare.

14 noiembrie 2006
În cursul zilei de 14 noiembrie 2006 , Presedintele CNA a avut doua întâlniri succesive cu reprezentantii canalului
Cartoon Network (compania CNN) si ai canalului TV 5. În cadrul primei întâlniri cu reprezentantii CNN s-a discutat
despre calitatea programelor difuzate de Cartoon Network si a traducerii acestora în limba româna. Reprezentantii
canalului au asigurat conducerea CNA ca vor rezolva problema subtitrarii în limba româna si ca sunt deschisi unei
colaborari cu experti ai CNA pentru îmbunatatirea calitatii traducerilor si a evitarii limbajului violent si vulgar. Ca
dovada a receptivitatii fata de solicitarile anterioare ale CNA, Cartoon Network a deschis, din luna ianuarie 2006, un
birou de monitorizare a continutului programelor sale, renuntând la cele care nu corespund normelor OFCOM de
protectie a minorilor. În cadrul întâlnirii a fost abordata si posibilitatea semnalizarii filmelor în functie de vârsta
publicului tinta, propunându-se avertizarea pentru filmele destinate copiilor cu vârste cuprinse între 9 si 12 ani. De
asemenea, Presedintele CNA, Ralu Filip, a propus ca în prima parte a zilei, când copii nu sunt supravegheati de
parinti, sa se programeze filme de larga audienta, fara restrictii de vârsta. În întâlnirea cu Fabrice Grandhomme,
director de marketing al canalului TV 5, s-a încercat identificarea unor solutii pentru protejarea acestui canal, care a
fost scos din reteaua de distributie pe cablu. Reprezentantii postului TV5 au încunostiintat CNA ca intentioneaza sa
asigure o calitate mai buna a continutului programelor , în sensul de a fi mai bine adaptate dorintelor publicului din
România si iau în calcul posibilitatea de a subtitra o parte a programului cum ar fi filme, dezbateri, emisiuni
culturale. În aceasta situatie, CNA si-a aratat disponibilitatea de a sustine retransmisia TV5 în reteaua de distributie
prin cablu .

30 noiembrie 2006 Consiliul National al Audiovizualului s-a întâlnit astazi, 30.11.2006, cu reprezentantii postului
Prima TV, în legatura cu încalcarile flagrante ale legislatiei audiovizuale comise în ultimele editii ale emisiunii „Tradati
în dragoste”. Desi nu a putut participa la întâlnire, domnul Christoph Buerge, Director Executiv al SBS Broadcasting
Media S.R.L. ne-a trimis o scrisoare pe care C.N.A. o face cunoscuta opiniei publice. Ne exprimam speranta ca
masurile luate la nivelul conducerii postului vor conduce la evitarea, pe viitor, a repetarii încalcarii Legii
Audiovizualului si Codului de reglementare a continutului audiovizual, atât în cadrul emisiunii „Tradati în dragoste”
cât si în cel al emisiunii „Farsele lui Jugaru”.

25 Ianuarie 2007

Vizita delegaţiei Consiliului de Coordonare a Activităţii Audiovizuale din Republica Moldova
În zilele de 24 – 25 ianuarie a.c., C.N.A. a primit vizita unei delegaţii a C.C.A. din Republica Moldova, din care
au făcut parte: dl. Corneliu Mihalache, preşedintele C.C.A., domnul Ruslan Pleşca şi domnul Vladimir
Ţurcanu, membri ai Consiliului. Această vizită se înscrie în calendarul contactelor periodice dintre cele două
instituţii şi a fost prilejuită de numirea unei noi conduceri în fruntea C.C.A.
Delegaţia a fost primită de preşedintele C.N.A. Ralu Filip, a purtat discuţii cu colegii români, a vizitat instituţia,
a primit material documentar şi legislativ, a asistat la şedinţa săptămânală a C.N.A. din ziua de 25.01.2007.
În cadrul discuţiilor s-a avansat ideea încheierii unui protocol de colaborare între C.C.A. şi C.N.A. care
urmează să primească girul tuturor membrilor celor două instituţii şi s-a solicitat sprijin pentru facilitarea
recepţionării pe teritoriul Republicii Moldova a programelor în limba română transmise în România.
Preşedintele CNA, dl. Ralu Filip a făcut în acest sens primele demersuri şi a exprimat, în numele colegilor,
întreaga disponibilitate pentru dezvoltarea comunicării şi colaborării între instituţiile noastre.
PREŞEDINTE
Ralu Filip

