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Evenimentul zilei
Sanctiuni pe masa CNA
Floriana Scanteie
Prima sedinta a forului pregateste amenzi pentru posturile care au calcat stramb.
Prima sedinta din noul an a Consiliului National al Audiovizualului (CNA), care se desfasoara
astazi, are pe ordinea de zi mai multe subiecte, printre care o serie de sanctiuni pentru posturile
TV. Aflat in incapacitate de lucru in ultimele trei luni (din lipsa de cvorum), forul va lua in discutie
derapajele posturilor TV din aceasta perioada.
Consiliul va supune la vot sanctiuni pentru emisiunile care au incalcat anumite reglementari ale
Legii Audiovizualului. In perioada de trei luni in care CNA a fost inactiv, unele posturi TV au dat
liber la imagini care nu trebuiau difuzate.
Astfel, emisiunile "Tradati in dragoste" (Prima TV), "Nu te supara, frate", "Dan Diaconescu
direct", "Dorel Parv" (OTV), "Nasul" (B1 TV), "Miezul Problemei" si "3 ceasuri rele" (National TV)
sunt in atentia sedintei de azi.
Amenzile, dupa gravitatea faptelor
Ralu Filip, presedintele CNA, a explicat ca, impreuna cu membrii Consiliului, a facut o selectie a
emisiunilor care au incalcat cel mai grav Legea Audiovizualului sau Codul de Reglementare a
Continutului Audiovizual in aceasta perioada.
Emisiunile vi zate vor fi analizate in sedinta, dupa care se vor face mai multe propuneri, ulterior
ajungandu -se la etapa de votare a sanctiunii. Filip a explicat ca, in perioada in care CNA nu a
functionat, departamentul de monitorizare si-a continuat activitatea, inregistrand si urmarind toate
emisiunile. Concluziile vor fi prezentate in sedinta de astazi.
Intrebat despre cum a aratat audiovizualul romanesc in perioada fara CNA (de la 1 octombrie
pana la 20 decembrie 2006), Ralu Filip a declarat: "Nu cred ca posturile TV au cautat sa profite
de aceasta situatie si sa incalce in mod intentionat Legea Audiovizualului".
"Tentatia de a forta limitele a fost mare pentru mai multe posturi TV si eu cred ca aceasta,
combinata cu lipsa de imaginatie a unora, a facut ca reteta succesului, constand in a satisface
curiozitatea publicului in orice fel, sa fie plimbata de la un post la altul", a adaugat Ralu Filip.

CNA-SEDINTE-RELUARE / CNA îsi reia activitatea la 4 ianuarie
Bucuresti (MEDIA EXPRES) / 3 ian 2006 / Consiliul National al Audiovizualului (CNA) îsi reia la 4
ianuarie activitatea, dupa o întrerupere de aproape patru luni. Printre cele mai importante puncte
de pe ordinea de zi figureaza modificarea deciziei ce reglementeaza difuzarea serviciilor de
programe locale pentru radiodifuziune si discutarea unui act aditional la protocolul de colaborare
dintre C.N.A. si Consiliul Român pentru Publicitate (RAC).
Prezentam în continuare, integral, ordinea de zi a sedintei CNA de joi, 4 ianuarie
1. Modificarea Deciziei nr 401/2006 referitoare la difuzarea serviciilor de programe locale pentru
radiodifuziune.
2. Rapoarte de monitorizare:
*National TV - emisiunea “Miezul problemei” difuzata pe: 24.10 2006; 11.12.2006 si 13.12.2006.
*National TV - emisiunea 3 ceasuri..., difuzata în luna noiembrie 2006.
*Prima TV - emisiunea Tradati în dragoste difuzata pe: 09.10.2006 si 27.11.2006.
*OTV - emisiunile Nu te supara frate si Dan Diaconescu direct, difuzate în perioada 01.10.2006 20.12.2006.
*OTV - emisiunea Dorel Pârvu, difuzata pe data de 19.11.2006
*B1 TV - emisiunea Nasul, difuzata pe data de 19.10.2006
3. Decizii de autorizare.
4. Solicitari cedare licente audiovizuale: *S.C. Global Video Media catre S.C. Cine Video SRL
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pentru Pitesti; *S.C. Polifonic SRL catre S.C. Realitatea Media SA pentru Timisoara; *S.C. One
Production catre S.C. Axa Media SRL pentru Deva si Hunedoara; *S.C. Broadcasting Media SRL
catre S.C. Timm Press pentru Piatra Neamt; *S.C. Alfa Zone SRL catre S.C. SBS Broadcasting
Media SRL pentru Galati si Braila; *S.C. Radio Galati SRL catre S.C. Canaris SRL pentru Sulina
si Tg. Bujor; *Asociatia Liga student FM catre S.C. Student Media SRL pentru Bucuresti.
5. Expirari termene intrare în functiune: *S.C. RTV CBN SRL Baia Mare ? satelit; *S.C. Tipo
Media Prod SRL - satelit;*S.C. Realitatea Media SA pentru Cernavoda.
6. Solicitari prelungiri licente audiovizuale cu 9 ani: *S.C. PRO TV SA pentru Acasa TV; *S.C.
Terra Radio SRL pentru Roman; *Radio 21pentru Turda
7. Solicitari functionare provizorie din alt amplasament: *S.C. New Trend Media SRL - satelit;
*S.C. Realitatea Media SA pentru Cernavoda; *Consiliul Local Valea Salciei pentru Valea Salciei;
*SBS Broadcasting Media SRL pentru Slatina si Suceava.
8. Discutare adese:
*nr.13722/19.09.2006 - Act Aditional la Protocolul de Colaborare dintre C.N.A. si RAC
*18622/20.12.2006 de la SCA Ciurtin, Brasoveanu si Asociatii - referitoare la publicitate.
*nr.13927/22.09.2006 de la S.C. Mega Press FM SRL - Axa TV - referitoare la somatia publica
acordata postului.
*nr.15060/18.10.2006 de la ANRC - solicitare anulare avize de retransmisie pentru EX Computer
SRL si STV SRL.
*nr.17847/07.12.2006 de la Setup Media - solicitare schimbare denumire din Partener TV în
Good Life Channel si din Teleshopping în Sociomedical
9. Avize de retransmisie.
10. Diverse.

2

