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Gardianul
Briza vacantei, cel mai bun negociator pentru functii «politice»
Apropierea vacantei de vara a grabit negocierile politice. Astfel, dupa luni de zile de
provizorat, membrii Colegiului CNSAS si-au ales, brusc, seful
Tabara din care fac parte Mircea Dinescu si Constantin Ticu Dumitrescu a invins, iar
Ladislau Csendes a devenit presedinte
La Consiliul National de Integritate, dupa acuzatii de jocuri de culise, situatia s-a calmat,
iar reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor, Nicu Marcu, a devenit cel care
trebuie sa organizeze mult-trambitata Agentie Nationala de Integritate
Si situatia de la Consiliul National al Audiovizualului pare sa se fi lamurit, cel putin pana in
toamna, cand expira interimatul lui Rasvan Popescu in fruntea CNA
Acesta a oficializat bicefalitatea conducerii CNA, in sensul ca va conduce sedintele, iar
Attila Gasparik va semna toate documentele, deoarece, conform Legii Audiovizualului, nu
exista functia de presedinte interimar
Si activitatea parlamentara a fost marcata de o graba suspecta in ultimele zile ale sesiunii
Conducerea PSD a renuntat sa mai depuna motiune de cenzura de teama ca aceasta ar fi
trebuit sa fie dezbatuta in timpul unei sesiuni extraordinare convocate in timpul vacantei
parlamentare
De altfel, chiar si ministrul UDMR, Laszlo Borbely, prezent la „Sedintele Gardianul“: a
precizat ieri, ironic: „Asa se asaza toate lucrurile in Parlament in ultima zi. A venit domnul
Vacaroiu, in intelepciunea lui, si a zis: «mai, baieti avem interimat la televiziune, iar pe
astia ii lasam asa pana in toamna», si dupa aceea a venit un alt coleg si a zis: «hai sa
votam si treaba asta cu CNA-ul»
Toata lumea deja fiind in picioare si ahtiata sa plece in vacanta parlamentara... ce sa mai
zicem...
asta e“.
Apropierea vacantei de vara i-a facut pe politicieni sa lase deoparte orice orgolii si sa aplaneze,
pe ultima suta de metri, conflicte care durau de ceva vreme. Dupa luni de zile de provizorat,
membrii Colegiului CNSAS si-au ales seful. Tabara din care fac parte Mircea Dinescu si
Constantin Ticu Dumitrescu a invins, iar Ladislau Csendes a devenit presedinte. La Consiliul
National de Integritate, dupa acuzatii de jocuri de culise, situatia s-a calmat, iar reprezentantul
Ministerului Economiei si Finantelor, Nicu Marcu, a devenit cel care trebuie sa organizeze mult
trâmbitata Agentie Nationala de Integritate. Si situatia de la Consiliul National al Audiovizualui
pare sa se fi lamurit, cel putin pâna in toamna, când expira interimatul lui Rasvan Popescu in
fruntea CNA. Acesta a oficializat bicefalitatea conducerii CNA, in sensul ca va conduce sedintele,
iar Attila Gasparik va semna toate documentele, deoarece, conform Legii audiovizualului, nu
exista functia de presedinte interimar. Si activitatea parlamentara a fost marcata de o graba
suspecta in ultimele zile ale sesiunii. Conducerea PSD a renuntat sa mai depuna motiune de
cenzura de teama ca aceasta ar fi trebuit sa fie dezbatuta in timpul unei sesiuni extraordinare
convocate in timpul vacantei parlamentare. De altfel, chiar si ministrul UDMR Laszlo Borbely,
prezent la “Sedintele Gardianul”, a precizat, ieri, ironic: “Asa se asaza toate lucrurile in Parlament
in ultima zi. A venit domnul Vacaroiu, in intelepciunea lui, si a zis «mai baieti, avem interimat la
televiziune, iar pe astia ii lasam asa pâna in toamna» si dupa aceea a venit un alt coleg si a zis
«hai sa votam si treaba asta cu CNA-ul». Toata lumea deja fiind in picioare si ahtiata sa plece in
vacanta parlamentara... Ce sa ai mai zicem... asta e”.
CNA e oficial bicefal
Proaspatul presedinte interimar al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), Rasvan Popescu,
prin decizia Parlamentului, i-a delegat vicepresedintelui, Attila Gasparik, dreptul de semnatura a
documentelor institutiei. Hotararea a fost luata in urma consultarii juristilor CNA. „Asta a fost
parerea juristilor nostri, ca aceasta ar fi o forma prin care sa evitam eventualele efecte negative în
urma acestei decizii confuze a Parlamentului (...) Este o protectie a noastra împotriva altor
autoritati care ne vor controla deciziile si miscarile financiare”, a declarat Attila Gasparik,
mentionand ca o institutie dintre acelea care controleaza activitatea CNA ar fi chiar Curtea de
Conturi. Raspunsul sau vizavi de natura confuza a deciziei Parlamentului de a-l numi pe Rasvan
Popescu presedinte interimar a fost lipsa notiunii de „presedinte interimar” al CNA in Legea
audiovizualului. (Alexandra Banu)
Laszlo Borbely: “Legea prevede altceva, iar Parlamentul nu putea sa vina cu o astfel de decizie
pentru CNA (presedinte interimar-n.r.). De aceea probabil ca Rasvan Popescu a realizat acest
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lucru si s-au inteles sa lase dreptul de semnatura. Mai vine si Curtea de Conturi la control... Cred
ca au procedat corect”.
Gandul
Răsvan Popescu i-a delegat dreptul de semnătură lui Attila Gasparik
Răsvan Popescu, preşedinte interimar al CNA prin decizia Parlamentului, i-a delegat, luni, dreptul
de semnătură a documentelor vicepreşedintelui Attila Gasparik.Decizia a fost luată după
consultarea juriştilor Consiliului. „Asta a fost părerea juriştilor noştri, că aceasta ar fi o formă prin
care să evităm eventualele efecte negative în urma acestei decizii confuze a Parlamentului (...)
Este o protecţie a noastră împotriva altor autorităţi care ne vor controla deciziile şi mişcările
financiare”, a declarat Gasparik, precizând că printre instituţiile care controlează activitatea CNA
se numără şi Curtea de Conturi.
Deşi cel care semnează documentele Consilului Naţional al Audiovizualului este Gasparik,
şedinţele instituţiei vor conduse de Răsvan Popescu. (D.P.)
Gandul
Juniorii Năstase şi Geoană au costat Europa FM o somaţie
CNA a somat Europa FM, întrucât postul s-a făcut vinovat, în emisiunea „Deşteptarea” difuzată
pe 21 iunie, de comentarii care pot afecta imaginea fiilor lui Adrian Năstase şi Mircea Geoană.
Radioul a preluat o ştire dintr-un cotidian central, în care se vorbea despre participarea celor doi
adolescenţi la testele naţionale. Pe lângă informaţia citată, la radio s-a adăugat că băieţii s-ar fi
certat, de când iluştrii lor taţi nu se mai înţeleg.
Somaţia are ca temei legal articolele 2 şi 3 din Codul pentru reglementarea conţinutului
audiovizual. În articolul 2 se precizează: „Ori de câte ori copilul este subiect al emisiunilor
audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte principiul interesului superior al acestuia”.
Articolul 3 face referire la protejarea imaginii publice şi a vieţii private a copilului. Chiar dacă legea
încearcă să le apere interesele, probabil că juniorii Năstase şi Geoană, absolvenţi de clasa a VIIIa, s-ar simţi jigniţi să mai fie consideraţi „copii”. (D.P.)
Gardianul
La OTV, un sarut costa 2.500 de lei
Postul de televiziune OTV a fost amendat, ieri, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) cu
2.500 de lei, pentru ca a difuzat fotografii în care o tânara de 14 ani din Râmnicu Vâlcea apare
sarutându-se cu profesorul ei de istorie, in varsta de 24 de ani. Postul Pro TV a primit o somatie
pentru ca a difuzat la stirile din 14 iunie fotografiile respective. Decizia a fost luata in urma
reclamatiei facuta de parintii fetei, care au spus ca difuzarea fotografiilor a avut urmari negative
asupra vietii fiicei lor. „OTV nu precizeaza identitatea minorei, dar prin prezentarea profesorului
se poate deduce despre cine este vorba“, a declarat, în sedinta de ieri, Ioan Onisei, membru
CNA, iar acest lucru încalca legislatia audiovizuala. Opinia profesorului, prezentata pe ambele
posturi de televiziune, este aceea ca fotografiile sunt trucate. OTV a dezbatut in doua emisiuni,
pe 15 si 16 iunie, acest caz, in cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct“, difuzand din nou
fotografiile incriminatoare. In emisiunea din 16 iunie, Dan Diaconescu a vorbit la telefon cu un
coleg de-al elevei, de asemenea minor, de la care a încercat sa obtina declaratii privind relatia
dintre profesor si eleva. Acest lucru a încalcat Articolul 10 din Codul audiovizual care precizeaza
ca „interviurile si declaratiile copilului trebuie luate si difuzate cu responsabilitate si discernamânt,
astfel încât acesta sa nu fie chestionat pentru a-i fi smulse pareri referitoare la probleme intime de
familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depasesc puterea lui de judecata“. Postul a
fost amendat si din cauza incalcarii protectiei dreptului copilului si protejarii imaginii acestuia, dar
si al dreptului oricarei persoane de a-i fi respectata viata privata si de familie.
Patricia Marinescu
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