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CNA interzice difuzarea sondajelor realizate prin SMS
Mediafax
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a interzis in perioada campaniei pentru referendumul de destituire a
presedintelui Traian Basescu difuzarea de catre televiziuni a sondajelor efectuate prin e-mail-uri, mesaje
telefonice sau SMS-uri. CNA spune ca prin decizia sa doreste sa evite posibilele manipulari publice. Presedintele
CNA, Ralu Filip, afirma ca a constatat ca, in campania din 2004, unele televiziuni au primit mai multe mesaje
decat intreaga lor audienta reala, ceea ce inseamna ca o persoana trimitea mai multe mesaje, lucru care influenta
rezultatul. Filip mai spune ca in alte tari exista sisteme care verifica autenticitatea unor astfel de raspunsuri, iar
televiziunile sunt obligate in astfel de cazuri sa posteze pe pagini web speciale toate mesajele pentru ca ele sa
poata verificate.
In Romania, potrivit lui Filip, acest lucru nu s-a putut realiza pentru ca televiziunile ar fi invocat diferite pretexte.
Neputand verifica astfel de sondaje, CNA le-a interzis pe timpul campaniei pentru referendumul din 19 mai.
DIRECTIVĂ-CONSULTARE / Directiva Serviciilor de Media şi Audiovizuale se apropie de adoptare
Bruxelles (Belgia), Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 1 mai 2007 / Asociaţia Televiziunilor Comerciale din Europa
(ACT) va face o consultare cu membrii săi la 3 mai, la Résidence Palace din Bruxelles, având ca obiect
modificarea directivei Telviziunii Fără Frontiere, potrivit unei comunicări difuzate de ACT.
Printre temele aflate pe agenda consultării se numără: jurisdicţia pentru retransmisia transfrontalieră a
programelor, legi comune pentru serviciile new media, noi reguli privind publicitatea, plasarea de produse, regulile
privind difuzarea de extrase la ştiri, din competiţiile sportive, şi programe pentru persoanele cu handicap.
Revizuirea Directivei trenează de ceva vreme, Comisia Europeană organizând prima consultare pentru
modificarea acesteia în anul 2001.
În luna decembrie 2006, Parlamentul European a votat la Strasburg, la prima citire, raportul de co-decizie întocmit
de europarlamentarul german Ruth Hieronymi, din partea Comitetului pentru Cultură. Noua directivă se va numi
Directiva Serviciilor Media şi Audiovizuale.
Viviane Reding, comisar european pentru societatea informaţională şi media, a propus în urmă cu câteva
săptămâni să se revadă textul şi Comitetul pentru Cultură al Parlamentului European va dezbate dosarul, probabil
pentru ultima dată, pe 8 mai. Pe 24 mai ar putea fi adoptată o poziţie comună la nivelul Consiliului Europei.

