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Evenimentul zilei
Penalizari pentru vrajitoare
Elisa Cernea
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis ieri amendarea emisiunilor "In direct cu
Minerva" si "Fenomenul Lelia Bratu", de pe OTV, cu suma de 2.500 lei pentru invitarea in platou a
unor vrajitoare cu care telespectatorii au putut intra in direct si pentru difuzarea de publicitate
mascata.
Emisiunile "Farsele lui Fatu" si "Dan Diaconescu Direct" au primit somatii publice pentru
nerespectarea demnitatii umane, respectiv neprecizarea numarului de SMS-uri primite in
emisiune, lucruri interzise de Codul de Reglementare a continutului audiovizual. De la inceputul
anului, OTV si DDTV, posturile lui Dan Diaconescu au cumulat amenzi de 75.000 lei.
Alte posturi TV somate public de CNA au fost TVR 1, TVR 2, Realitatea, National TV, Antena 1 si
B1 TV, pentru incalcarea conditiilor legale de difuzare a unor sondaje de opinie si pentru lipsa de
obiectivitate dovedita in prezentarea acestora.
Membrii Consiliului au mai avertizat prin intermediul unei scrisori posturile Antena 3 si Realitatea
pentru ca au depasit durata legala a spoturilor publicitare inserate intre stiri.
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Gardianul
Nu te supara frate, Diaconescu! Fatu, record de amenzi
Ce ati facut in ultimii cinci ani?
Din 2002 pana la finele anului trecut, deci in numai cinci ani, Consiliul National al
Audiovizualului a aplicat televiziunilor romanesti amenzi in valoare de peste 250 miliarde
lei vechi, adica mai mult de 7 milioane euro. Recordul il detine OTV pentru emisiunea lui
Gabriel Fatu, „Nu te supara frate!“.
Din 1992, anul in care s-a infiintat Consiliul National al Audiovizualului (CNA) si pana in 2002,
televiziunile noastre nu au primit nici o amenda, lucru greu de inteles de oamenii de rand si la fel
de greu de explicat chiar de presedintele CNA, Ralu Filip. Este foarte dificil de crezut ca, timp de
zece ani, programele TV s-au conformat atat de bine legislatiei aflate in vigoare la acea vreme.
Din 2002, insa, pana la finele anului trecut, deci in numai cinci ani, CNA a aplicat televiziunilor
romanesti amenzi in valoare de peste 250 de miliarde de lei vechi, adica mai mult de 7 milioane
de euro.
Intrebat de unde crede ca a luat nastere aceasta situatie cel putin curioasa, Ralu Filip a spus ca
„pana in 2002, a fost o alta lege, mai permisiva. In plus, a existat si retinerea membrilor CNA de a
da amenzi, poate a contribuit la asta si felul lor de a fi. Nu exista o justificare puternica in acest
sens.“
Circuitul urmat de banii din amenzile date de CNA
Cei peste 7 milioane de euro, colectati in ultimii cinci ani din amenzile aplicate de CNA posturilor
de televiziune romanesti, s-au dus la bugetul de stat, Guvernul folosindu-i dupa bunul sau plac.
Dupa ce Consiliul amendeaza o televiziune, in ecuatie intervine Agentia Nationala de
Administrare Fiscala (ANAF). In cazul in care decizia ramane definitiva, CNA trimite un proces
verbal de contraventie ANAF, in baza caruia posturile TV sunt somate sa isi achite datoria, bani
proveniti din veniturile televiziunii care a calcat stramb. Daca in termen de 30 de zile respectivii
agenti economici nu „reactioneaza“, dobanzile de intarziere (0.1%/zi) incep sa curga si, pana in
ziua in care se face plata, se aduna la suma initiala. Ultima si cea mai dureroasa dintre variante o
reprezinta executarea silita.
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Topul celor mai amendate televiziuni
De-a lungul celor aproximativ 15 ani de cand aceasta autoritate publica fiinteaza, cele mai multe
amenzi le-au luat urmatoarele posturi: OTV, Prima, Antena 1. In afara nenumaratelor amenzi
primite in decursul vremii de OTV, in anul 2002, CNA a retras licenta acestui post din cauza
declaratiilor in direct ale unor invitati, decizie care a fost aprig dezbatuta si contestata. Multi au
considerat ca a fost o masura inacceptabila într-o societate democratica în care trebuie sa se
respecte libertatea de exprimare si informare. Subiectul cenzurii a fost si el adus de nenumarate
ori in discutie. Dan Diaconescu a fost audiat in acea perioada de Comisia de Abuzuri a Camerei
Deputatilor.
In ultimul timp, Prima TV si a sa emisiune „Tradati in dragoste“ este printre favoritele la cele mai
grase amenzi date de CNA.
Cea mai recenta amenda luata de Antena 1 este de 25.000 de lei pentru difuzarea unor clipuri
erotice care promovau servicii pornografice, fapt interzis de Legea audiovizualului. Ralu Filip a
spus ca postul a mai fost amendat o data pentru aceeasi abatere, acesta fiind si singurul care
înca mai difuzeaza astfel de clipuri.
Somatii si amenzi de ultima ora de la CNA
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, în sedinta de joi, sa amendeze cu 2.500 de lei
postul DDTV pentru emisiunea „Fenomenul Lelia Bratu“, difuzata pe 22 ianuarie, în care o femeie
ce se autointituleaza „sacroterapeut“ da sfaturi de viata telespectatorilor care suna în timpul
programului si ii invita apoi sa o sune dupa terminarea emisiunii pentru a vorbi „în particular“
despre subiectele mai sensibile.
În plus, Consiliul a decis sa anuleze o amenda data postului DDTV în urma cu câteva zile, pentru
difuzarea unei emisiuni numita „Adevaratele farse ale actorului Gabriel Fatu“. Amenda a fost
înlocuita cu somatie publica, pentru ca CNA este obligat, prin lege, sa sanctioneze posturile cu
amenzi doar dupa ce acestea au primit deja cel putin o somatie pentru aceleasi abateri.
Tot în sedinta de joi, CNA a decis sa someze public posturile TVR 1, TVR 2, Realitatea TV,
Antena 1, National TV si B1 TV pentru difuzarea unui material despre un sondaj realizat de
CURS, care masura reactia populatiei în urma scandalului cu biletelul trimis de Calin Popescu
Tariceanu presedintelui Basescu. Sanctiunile au fost date pentru faptul ca posturile nu au
prezentat toate datele legate de sondaj (institutia care l-a comandat, marja de eroare, perioada în
care a fost efectuat etc.), asa cum cere legea.
Postul OTV a primit si el o somatie publica pentru difuzarea unei emisiuni în care au fost
publicate pe ecran SMS-urile de la public fara a se preciza, însa, numarul total de mesaje primite
la redactie. (G.D)
Cine este si ce trebuie sa faca CNA?
CNA a luat fiinta in anul 1992 si este o institutie specifica unei societati democratice, in care
exercitarea dreptului la libera exprimare comporta indatoriri si responsabilitati reglementate prin
lege. In calitate de garant al interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale, CNA are
obligatia sa asigure respectarea exprimarii pluraliste de idei si de opinii, încurajarea liberei
concurente, protejarea demnitatii umane si a minorilor, protejarea culturii si a limbii române, a
culturii si limbilor minoritatilor, un raport echilibrat între serviciile nationale de radiodifuziune si
serviciile locale, regionale ori tematice. Tot CNA este cel care se ocupa cu eliberarea de licente
audiovizuale, autorizatii de retransmisie si decizii de autorizare audiovizuala, potrivit conditiilor,
criteriilor si procedurilor legale.
Consiliul National al Audiovizualului este constituit din 11 membri, durata mandatului fiecaruia
fiind de 6 ani.
Anamaria Preda

Evenimentul zilei
Dezbatere fara televizor
Jurnalistii Cristian Tudor Popescu, Cornel Nistorescu si Ioana Lupea (editorialist EVZ) vor
participa, in aceasta seara, alaturi de presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Ralu
Filip, la dezbaterea "Agenda jurnalistului si agenda publicului, in divort?", organizata in Club A de
Asociatia Consumatorilor de Media.
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Intalnirea reprezinta a treia editie a manifestarii "Ziua in care inchidem televizorul", o "forma de
protest fata de violenta si senzationalismul ieftin din jurnalele de stiri". Dezbaterea va fi moderata
de Horea Badau, presedinte al Asociatiei Consumatorilor de media. La discutii vor mai participa
profesori din domeniu si studenti.
Masa rotunda va incepe la ora 19.00, fiind introdusa de o proiectie de scurtmetraje despre massmedia, de la ora 17.00, si de concertul trupei Chester.
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