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Gandul
Radioul de la baza Kogălniceanu - atacat de Vadim, aprobat de CNA
Actul I. Americanii de la baza militară Mihail Kogălniceanu anunţau, în urmă cu două zile, că şi-au
făcut post de radio.
Actul II. Într-o conferinţă de presă susţinută ieri, Corneliu Vadim Tudor îi acuza pe americani că
difuzează programe radio-tv fără aprobarea CNA.
Preocupat de intrarea în legalitate a oricărui vieţuitor dinăuntrul graniţelor ţării, liderul PRM
prevestea că postul va emite fraudulos până pe 22 octombrie, data la care se va încheia
exerciţiul Joint Task Force-East. „Deşi postul de radio şi televiziune al americanilor emite deja,
CNA nu ştie nimic despre lucrul acesta”, dă verdictul Vadim Tudor.
Actul III. Urmare firească a indignării lui CV Tudor, Consiliul Naţional al Audiovizualului a tranşat
chestiunea. Ieri după-amiază, preşedintele CNA, Răsvan Popescu, dădea o declaraţie de natură
să liniştească orice cetăţean indignat: „Este un post în limba engleză, retransmis aproape în
întregime, şi este prins într-un acord internaţional dintre România şi SUA în legătură cu care CNA
a fost informat de Ministerul Apărării şi pentru care li s-a alocat o frecvenţă de către Autoritatea
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii. Foarte probabil că vom acorda fie un aviz de
retransmisie, fie o licenţă pe perioadă determinată, pentru că este o chestiune temporară, postul
emite până la jumătatea lunii noiembrie”.
Epilog. American Forces Network Romania transmite, din 25 septembrie, două emisiuni
radiofonice zilnice, în intervalul orar 6-10 şi 15-19. Cei şase componenţi ai echipei AFN Romania,
cinci soldaţi şi un marinar, vor produce ştiri video transmise la bazele din Europa Occidentală prin
sistemele de cablu TV şi prin satelit în jurul lumii.
Membrii AFN intenţionează să transmită în direct exerciţii militare din România şi Bulgaria, ceea
ce va reprezenta o premieră pentru American Forces Network din ambele ţări. (D.P.)
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