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ROMANIA LIBERA
Gigi a negociat cu CNA nasterea Becali TV
Andrei Luca Popescu
George Becali, consiliat de Silviu Prigoana, nu i-a convins pe membrii CNA sa-i acorde licenta de
televiziune.
» Cele doua mari hibe ale proiectului Becali TV care n-au putut "sa fenteze" CNA: numele si
actionariatul.
Consiliul National al Audiovizualului a decis sa amane cu trei saptamani decizia de acordare a
unei licente audiovizuale televiziunii lui George Becali, in ciuda incercarilor involuntar hazlii ale
finantatorului Stelei de a-i duce cu presul. "Nu vreau sa fac televiziunenici ca business, nici
politic. O fac pentru ca m-am imbogatit in tara asta si vreau sa fac o televiziune mai curata decat
celelalte. Asta e datoria mea ca roman", si-a inceput finantatorul Stelei pledoaria furtunoasa in
fata membrilor CNA.
Profilul Becali TV: religie si Becali
Becali TV ar urma sa plece la drum cu doua milioane de euro investiti "din buzunarul" lui George
Becali, "intr-o Romanie confruntata cu imoralitatea, coruptia, violenta, drogurile, pornografia, cu o
tanara generatie fara frica de Dumnezeu". Proiectul Becali TV isi propune sa
combata toate acestea prin programe si filme cu mesaje crestine, axate pe valorile familiei,
emisiuni sportive si slujbe bisericesti. "Nu veti vedea femei goale si decolteuri. Bineinteles, vor fi
prezentate unele actiuni pe care le fac eu, ca doar nu sunt prost sa nu-mi fac imagine la
televiziunea mea", i-a asigurat Becali, dezarmant de sincer, pe membrii CNA.
Cu proiectul sau, Becali este ajutat pe partea tehnica si editoriala de Silviu Prigoana, fostul patron
al Realitatea TV, si de Marian Oprea de la OTV. Prigoana a fost alaturi de Becali inca de acum
doi ani, cand proiectul se numea Steaua TV. "M-am ocupat de dosar gratuit, n-am primit 50.000
de euro, cum a scris presa. Bine, nu m-ar deranja...", a glumit Prigoana, dezvaluind ca ideea cu
Becali TV in loc de Steaua TV i-a venit lui Gigi cu doua luni in urma, cand "s-a rasucit".
Actionariatul Becali TV
Prima problema pe care Ralu Filip, presedintele CNA, i-a adus-o in atentie lui Becali a fost cea a
actionariatului. In forma actuala, proiectul Becali TV are aceeasi structura de actionariat ca si
clubul Steaua, apartinand practic acestuia: Constantin Geambazi, cumnatul lui Becali, si fiul sau,
Vasile Geambazi, Ion Catalin Ciubota, avocatul lui Becali, Tomaida Badescu si Marius Ianuli, un
"nepot" becalian. Becali a recunoscut ca a recurs la metoda asta pentru ca impozitele si salariile
sa fie platite de clubul Steaua, in care oricum tot el baga bani, si nu direct din buzunarul lui.
"Trebuie sa apareti si dumneavoastra in actionariat. Asumati-va o cota-parte, daca tot e
televiziunea dumneavoastra si o veti finanta", i-a spus Ralu Filip lui Becali. Acesta a replicat ca ii
va ruga pe "nepotii" lui sa-i cesioneze actiunile.
Brandul Becali nu e legal
Cea mai mare problema invocata de CNA a fost numele Becali TV. "Legea interzice in campaniile
electorale promovarea de mesaje politice sau oameni politici. Sunteti om politic, seful unui partid.
In campania electorala, Becali TV nu va putea avea nici un afis, nici un spot de promovare,
pentru ca e numele unui om politic", i-a spus Ralu Filip. "Cum puteti sa ghiciti ce voi face eu?
Daca aveti alte interese si le e frica la alte televiziuni de Becali, asta e altceva. De ce nu ma
lasati? Dati-i drumul, sa vedem ce vrea populatia. Va e frica de numele meu", s-a aprins Becali.
Membrii CNA au incercat sa-i explice ca nicaieri in lume nu exista o televiziune care sa poarte
numele unui om, cu atat mai mult al unui politician. si italianul Silvio Berlusconi a incercat, dar nu
i-a mers, iar turcul Dogan s-a multumit cu Kanal D in loc de Dogan TV.
"Daca scrie Becali TV pe ecran, asta inseamna publicitate pentru Becali 24 de ore din 24. E ca si
cum ar exista televiziunea Coca-Cola", a incercat sa-i explice Cristina Trepcea. "Aveti o
mentalitate comunista. Becali e brandul meu, pe care l-am inregistrat la OSIM. Imi fac publicitate
si 48 de ore din 48. Daca nu-i pun numele asta, nu se mai uita nimeni, pierd banii. Imi ingraditi
libertatea. Mergem in instanta", a incercat sa fie dur Becali.
Ralu Filip i-a explicat ca, daca tot va fi patron, lumea va sti ca televiziunea e a lui, asa cum se stie

si de Antenele lui Dan Voiculescu. "Nici Dan Diaconescu n-a indraznit sa-si puna numele, a mers
pe DDTV. si Vadim Tudor putea sa ne ceara numele Vadim TV", a spus Ralu Filip. "Da, dar nu
suna la fel de bine ca Becali", a ras latifundiarul, care pana la urma a fost de acord sa se consulte
cu avocatii si cu Silviu Prigoana daca va schimba numele televiziunii pana la urmatoarea intalnire
cu membrii CNA. z
In campania electorala, Becali TV nu va putea avea nici un afis, nici un spot de promovare,
pentru ca e numele unui om politic."
Ralu Filip
Fente
"Imi dau demisia de la partid si fac televiziunea. Dup-aia revin la partid, ii dau actiunile unui nepot
si va fentez", le-a zis-o Becali verde in fata membrilor CNA. "Fiti convins ca nu ne fentati. Discutia
asta pe fenta nu va face bine. si noi ne pricepem la driblinguri, domnule Becali", l-a linistit Ralu
Filip. Pe langa fente, Becali a incercat sa-l duca si cu zaharelul pe Ralu Filip: "Ma asteptam sa
dau de niste oameni rai aici, la CNA. Dar aici sunt oameni prietenosi, cu zambetul pe buze". Ralu
Filip i-a intors-o: "Pai daca va luati dupa ce va zice prietenul dumneavoastra Dan Diaconescu..."
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ROMANIA LIBERA
Raport CNA: Dan Voiculescu face stirile la Antena 1
A.S.
Raportul de monitorizare CNA pe luna martie a scos in evidenta ca premierul a avut cele mai
numeroase interventii in cadrul stirilor, presedintele depasindu-l insa la durata totala a acestora.
Presedintele conduce in ce priveste durata interventiilor (doua ore jumatate fata de doua ore), iar
premierul la numarul acestora. Cei doi sunt urmati de presedintele PC Dan Voiculescu,
presedintele PD Emil Boc, vicepresedintele PNL Ludovic Orban si deputatul PRM Dumitru
Dragomir. Presedintele PSD Mircea Geoana a prins un loc 5 doar la durata interventiilor. Cazuri
atipice sunt Antena 1, unde
proprietarul postului, Dan Voiculescu, conduce detasat topul, cu 42 interventii de 1.118 secunde,
si TVR, unde pozitia a doua este ocupata de Dumitru Dragomir, deputat PRM si totodata
presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
La partide, PNL a fost cel mai mediatizat partid (30%), urmat de PD (21,9%) si la mica distanta
de PSD (21,2%), UDMR (12,3%), PRM (8,7%) si PC (6%).
PNL este tras in sus de TVR2 (41,5%) si Realitatea TV (36,9%), iar PD de TVR2 (26,1%) si
ProTV (25,9%). Antena 1 ignora cel mai mult Alianta - PNL (21, 8%), PD (13,6%) -, promovand
insa UDMR (30,5%) si PSD (23%).
GARDIANUL
Antena 3, amendata cu 5.000 de lei pentru imagini erotice
Postul din Baneasa a luat-o pe urmele OTV
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, în sedinta de ieri, sa amendeze postul Antena
3 cu 5.000 de lei pentru ca a difuzat imagini cu continut erotic înainte de ora 23.00. Postul Antena
3 a prezentat, în emisiunea „VDTV“, difuzata în data de 26 aprilie, un reportaj de la un târg erotic.
Pentru ca a fost transmis în cursul zilei, si nu dupa ora 23.00, asa cum cere legislatia
audiovizuala în vigoare, membrii CNA au decis sanctionarea postului cu o amenda de 5.000 de
lei.

Nici azi nu s-a acordat licenta pentru Becali TV
CNA a decis si amanarea deciziei de acordare a licentei pentru postul de televiziune Becali TV si
a recomandat completarea dosarului din punct de vedere tehnic si modificarea numelui postului.
Prezent la sediul CNA, Gigi Becali a declarat ca intentioneaza sa faca o televiziune „mai curata“
decât cele existente în prezent pe piata. „Intentia mea este sa fac o televiziune, o fac sincer, nici
ca business, nici politic, vreau sa fac o televiziune mai curata decât celelalte“, a spus Becali.
Postul nu va fi pe numele lui Gigi Becali, ci pe al clubului Steaua, Becali declarând ca el este
patronul echipei de fotbal, dar nu are nici macar 1% din actiunile televiziunii. Presedintele CNA,
Ralu Filip, i-a recomandat lui Gigi Becali sa îsi asume legal aceasta televiziune daca vrea sa
obtina licenta si sa aiba macar o parte dintre actiunile societatii.
Membrul CNA Cristina Trepcea a atras atentia asupra numelui postului. „Dumneavoastra sunteti
un brand, daca vad sigla televiziunii Becali TV, asta înseamna publicitate non stop“, i-a spus
Trepcea lui Becali.
Anamaria Preda

