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Cotidianul
Traian Basescu la stiri, Tariceanu la divertisment
Diana Lazar
Presedintele Traian Basescu a fost cel mai mediatizat om politic la jurnalele inceputului de an, iar premierul Calin
Popescu Tariceanu detine recordul la prezente in alte programe decit jurnalele televizate.
Meciurile dintre premier si presedinte i-au transformat pe primii doi oameni in stat in vedetele emisiunilor de stiri
ale televiziunilor, reiese din raportul de monitorizare al CNA, realizat in prima luna din an. Atit in ceea ce priveste
durata interventiilor si numarul acestora, seful statului a fost cel mai mediatizat om politic de posturile Antena 1 si
3, Realitatea TV si TVR 2, in timp ce primul-ministru s-a bucurat de mai multa atentie din partea PRO TV si TVR
1. Mircea Geoana se claseaza pe locul 3 in topul vizibilitatii mediatice pe principalele canale de televiziune,
singura abatere reprezentind-o Antena 1, detinuta de familia Voiculescu, care l-a preferat altor membri ai opozitiei
pe presedintele Partidului Conservator.
Printre primele zece personalitati politice care si-au facut loc pe sticla se numara Emil Boc, ministrii Vasile Blaga
si Adrian Iorgulescu, Bogdan Olteanu sau Ludovic Orban. Cind vine vorba despre alte emisiuni decit cele de
actualitati, seful Executivului conduce clasamentul prezentelor, fiind urmat de presedintele Partidului Democrat si
de liderul social democrat.
Vocea opozitiei pe Antena 1
In aceeasi perioada, televiziunea nationala a alocat in jurnalele de stiri cel mai putin spatiu opozitiei parlamentare
(21,3%), in contrapondere cu Antena 1 (34,6%), cel mai primitor canal pentru partidele din aceeasi categorie.
Majoritatea parlamentara si Presedintia au fost cel mai bine mediatizate de PRO TV, iar Guvernul si demnitarii
independenti s-au vazut cel mai mult la TVR 1. Cea mai mare pondere de informatii politice au avut-o canalele
specializate de stiri, Realitatea TV (35,1%) si Antena 3 (32,1%). Locurile 3 si 4 sint ocupate de posturile publice
TVR 1 si TVR 2, cu 30,3%, respectiv 26,3%.
Televiziunile comerciale Antena 1 si PRO TV s-au plasat pe locurile 5 si 6, cu o pondere a informatiilor politice de
23,3%, respectiv de 17,2%.
Stiri neechilibrate
In urma raportului de monitorizare, Consiliul National al Audiovizualului a decis sa trimita TVR 1, Antena 1 si 3,
Realitatea TV, OTV, Radio Romania Actualitati si Mix FM cite o scrisoare in care solicita echilibrarea raportului
putere - opozitie si in emisiunile care nu sint de stiri.
Motivul principal a fost favorizarea puterii in programele posturilor mentionate. “Radiodifuzorii atentionati vor
trebui sa echilibreze raportul politic in urmatoarea luna”, a declarat presedintele CNA, Ralu Filip. Dupa numeroase
incercari de modificare a regulii celor trei treimi din Codul de reglementare a continutului audiovizual, Consiliul a
stabilit ca radiodifuzorii vor imparti timpul destinat oamenilor politici astfel: 60% reprezentantilor puterii si 40%
pentru opozitie, independenti si minoritati.

7 Plus
Culcer demisa dupa negocieri ca la piata.
Informatiile dezvaluite de un an si mai bine incoace de ziarul nostru despre situatia tot mai ingrijoratoare din TVR
si-au primit, ieri, o stralucita confirmare din partea presedintelui institutiei Tudor Giurgiu, in cadrul conferin-tei
extraordinare de presa a acestuia. Astfel, Giurgiu recunoaste, senin, ca televiziunea e in pragul colapsului
financiar, ca are nevoie de mila guvernului si de arderea la buzunar a românilor de rind pentru a-si continua
proiectele faraonice, ca vor trebui facute concedieri in masa samd. Si, nu in ultimul rind, Giurgiu a confirmat,
indirect, ca pentru salvarea TVR Rodica Culcer a fost negociata ca la piata. Tudor Giurgiu a recunoscut ieri,
oficial, informatiile difuzate in premiera de cotidianul nostru in ziua de 7 fe-bruarie, in articolul "Cotrocenii si
Victoria se bat sa Culcereasca Stirile TVR", potrivit carora i-a cerut premierului marirea taxei de abonament cu
50%, de la 4 la 6 lei noi, adica o crestere spectaculoasa pe circa românilor de rind. "Daca nu se va mari taxa
Radio-TV Televiziunea Româna risca sa nu-si mai poata indeplini misiunea de serviciu public", a spus el.
Declaratia lui Giurgiu vine dupa ce, saptamini de-a rindul, el i-a acuzat de intoxicare pe toti cei care au relatat
despre problemele financiare tot mai grave ale TVR. Reamintim ca, la inceputul lunii trecute, ziarul nostru relata
despre cererea lui Giurgiu catre premier, acesta replicindu-i ca nu intelege de ce ar trebui sa ajute o institutie in
care Rodica Culcer se face pres la picioarele presedintelui. In consecinta, Giurgiu a promis ca o va rade pe

Culcer din functie, sub pretextul lipsei de profesionalism dovedite in cazul refuzului dreptului la replica al lui Ion
Iliescu. Numai ca, ulterior, Giurgiu a fost amenintat dinspre Cotroceni ca va avea probleme daca se atinge de
Culcer, astfel ca in locul demiterii acesteia, directorul TVR a dat o declaratie oficiala de sustinere a sa, stupefiind
pe toata lumea. Din pacate pentru directoarea Stirilor TVR, teama de faliment a TVR se dovedeste mai puternica:
Giurgiu a anuntat ieri ca Rodica Culcer va fi concediata, cel mai probabil in cursul acestei zile, pentru
"management defectuos".
CNA se opune majorarii
In locul sau nu va fi numit un interimar, din informatiile noastre, ci va fi adus un redactor-sef din afara TVR, care
va conduce institutia pina la organizarea unui concurs de ocupare a postului de director. Drama lui Giurgiu, insa,
e aceea ca, din surse liberale, am aflat ca, in ciuda sacrificarii lui Culcer, premierul nu e foarte decis sa ii salveze
pielea directorului TVR marind taxa TV - ceea ce presupune costuri electorale - si acordind institutiei un ajutor
substantial de la buget. Nici seful CNA nu inghite masura: "Marirea taxei nu este solutia. Revin cu solicitarea ca
intre Guvern si postul public de televiziune sa nu mai existe legatura. Trebuie luate masuri de disponibilizare si de
eficientizare a postului public. De ce sa fie acesta tratat altfel decit Sidex sau Valea Jiului? In plus, lumea plateste
aceasta taxa de doua ori, o data direct si o data indirect, cind Guvernul ofera postului public peste 30 de milioane
de dolari, din taxele si impozitele platite de cetateni", a declarat NewsIn Ralu Filip.
Au inceput demisiile din C.A.
Giurgiu a mai anuntat ca va opera concedieri din institutie si ca o va demite pe directoarea TVR Cultural, Daniela
Zeca-Buzura, din cauza lipsei de performante a cana-lului respectiv. Zeca-Buzura, insa, nu este de acord cu
criticile lui Giurgiu, invocind in-clusiv lipsa fondurilor: "Bugetul TVR Cultural a fost de 9% din bugetul de productie
al TVR". Avind in vedere ca Zeca-Buzura e cumnata directorului SRI, am putea spune ca Giurgiu s-a mai invirtit
de niste adversari influenti, adica exact ce ii lipsea de pe tichie. Deocamdata, Giurgiu nu pare sa constientizeze
situatia: "Nu imi dau demisia indiferent care este rezultatul raportului TVR pe 2006. Nu am nicio remuscare si nu
imi fac procese de constiinta", a spus el. Astazi, pe ordinea de zi a Consiliului de Administratie se afla o cerere de
aprobare a unui credit de o suta de miliarde de lei vechi, fara de care institutia risca sa intre in colaps. Numai ca
exista probleme inclusiv in CA: in cursul zilei de ieri, Despina Neagoe si-a dat demisia din Consiliu, plecarea sa
adaugindu-se unui sir lung si ingrijorator de alte demisii, precum cea a directorului de marketing, a sefului Oficiului
Juridic samd. Punctul pe i l-a pus, tot ieri, fostul presedinte al TVR, Valentin Nicolau, care a declarat, sec,
NewsIn: "Spaima de puscarie il face pe Giurgiu sa spuna astfel de lucruri nepotrivite".
Cotidianul
Giurgiu o executa pe Culcer dupa un schimb de mailuri
Cosmin Popan
Tudor Giurgiu a anuntat ieri demiterea sefei Stirilor TVR, Rodica Culcer. Un rol neasteptat in aceasta demitere a
jucat Ion Iliescu.
Dupa scandalul legat de criza financiara a postului public, presedintele TVR, Tudor Giurgiu, a dezmintit ieri
„starea de faliment“ in care s-ar afla institutia si a anuntat masuri de redresare financiara: restructurari de
personal si marirea taxei tv cu 50% pentru persoanele fizice. Insa restructurarea a demarat cu demiterea Rodicai
Culcer, sefa Stirilor TVR, acuzata de management defectuos.
„Cotidianul“ a intrat in posesia unui schimb de mailuri dintre Giurgiu si Culcer, avindu-l drept subiect pe Ion
Iliescu, din care rezulta si motive de natura politica ale acestei demiteri.
Directorul de stiri al TVR 1, Rodica Culcer, va fi demis, a anuntat ieri intr-o conferinta de presa presedinteledirector general al Societatii Romane de Televiziune, Tudor Giurgiu. „Nu am increderea ca vom performa bine,
mai departe, cu managementul Rodicai Culcer“, si-a motivat decizia Giurgiu. „Nu spun ca doamna Culcer nu are
performante. Calitatea unui jurnal este una, la fel cum managementul este alta“, a mai comentat seful TVR
decizia luata. Cei doi urmeaza sa aiba o intilnire in aceasta dimineata, urmind ca in urma evaluarii sa se ia o
decizie. Pentru a putea fi destituita, nota pentru evaluarea la care Culcer va fi supusa trebuie sa fie mai mica de
6. In august 2006, Culcer a fost evaluata cu calificativul 9.
Concedieri in etape
TVR a decis sa renunte si la serviciile directorului TVR Cultural, Daniela Zeca-Buzura, dupa ce anterior au mai
fost disponibilizati alti 11 colaboratori din totalul de 20 de jurnalisti de la redactia „Jurnal Cultural“. „E un post de
nisa, dar ii lipseste prestanta de a aduce oameni relevanti si e perceput ca un post prafuit“, explica Giurgiu
masura luata. „Am avut discutii editoriale cu Giurgiu, care nu sint suficiente pentru o demitere“, a replicat ZecaBuzura pentru NewsIn. Televiziunea publica i-a mai pus pe liber si pe seful Serviciului juridic, precum si pe
directorul de marketing.
Pierderea drepturilor pentru meciurile din LigaI

s-a lasat si ea cu sanctiuni: retrogradarea directorului Departamentului sport, Ioan Todan, din functie pentru doua
luni, reducerea salariului cu 10% pe trei luni pentru directorul economic, Cipriana Voicu, si pe o luna pentru Vlad
Enachescu, redactor-sef Sport.
Ore suplimentare de 15 milioane de euro
Strategia concedierilor ulterioare se face gradual: incetarea voluntara a contractului de munca si apoi concedieri
colective, a mai anuntat Giurgiu. „Totalul cheltuielilor pentru plata orelor suplimentare si sporurilor a fost de peste
15 milioane de euro in 2006. TVR plateste lunar o schema virtuala de personal de 260 persoane, in plus fata de
cea reala“, a spus presedintele televiziunii publice.
Restructurarea la nivel de personal initiata de TVR este dublata si de intentia de marire a taxei tv de la 4 la 6 lei,
masura care ar duce la cresterea veniturilor din aceasta taxa la 5%. Chiar si in aceste conditii, bugetul televiziunii
pentru acest an se ridica la 374 de milioane de lei, cu 37 de milioane de lei mai putin decit in 2006. „Daca
obiectivul maririi taxei nu va fi atins in prima parte a anului 2007, TVR risca sa nu-si mai poata indeplini misiunea
de serviciu public“, avertizeaza Tudor Giurgiu.
Cresterea taxei nu este solutia, crede insa presedintele CNA, Ralu Filip. „Solicit ca intre Guvern si postul public sa
nu mai existe o legatura. Se plateste aceasta taxa de doua ori, o data direct si o data indirect, cind Guvernul ii
ofera peste 30 de milioane de dolari“, a declarat Filip pentru NewsIn.
68% de la popor
Cea mai mare parte a veniturilor TVR, ridicate la 439 de milioane de lei in 2005, au rezultat din taxa tv (68%).
Alocatiile de la buget au reprezentat 19% din total, numai 11 procente revenind din publicitate.
Iliescu si-a bagat coada intre Culcer si Giurgiu
Scandalul dintre presedintele TVR si sefa directiei de Stiri a fost incins de faptul ca Ion Iliescu nu a primit dreptul
la replica dupa o emisiune a Rodicai Culcer cu Basescu.
„Cotidianul“ a intrat in posesia unui schimb dur de mesaje pe e-mail intre Tudor Giurgiu si Rodica Culcer, tema
fiind dreptul la replica al lui Ion Iliescu. CNA a somat TVR, in prima jumatate a lui februarie, sa-i acorde spatiu de
emisie fostului presedinte, Tudor Giurgiu a reactionat prompt oferindu-i o emisiune intreaga.
Tudor Giurgiu le scria oamenilor din conducere, Horia Romanescu, Dana Deac, Cristina Constantinescu si Liviu
Ionescu, pe 15 februarie 2007: „Dupa cum ati aflat, am luat o somatie de la CNA pe tema derapajelor din
emisiunea de marti. In scrisoarea pe care mi-a adresat-o Dnul Iliescu, dinsul considera ca TVR are un tratament
nepotrivit pt. PSD si fata de dinsul personal si ca postul public are o atitudine sistematica pt. a discredita stinga,
opozitia etc. Am luat legatura telefonic, l-am asigurat de lipsa oricarui scenariu de genul asta si i-am propus sa
demonstram contrariul. Adica sa vina pe post ca invitat la o emisiune si sa ne spuna parerile lui fata de aceste
interpretari din ultima vreme plus alte subiecte etc. A fost de acord si consider ca aceasta varianta e mult mai
buna decit orice drept la replica sec si aiurea dat pe post. A ramas sa discutam miine dimineata sa vedem daca il
invitam luni la Foc. Incr. Sau invitat special la un Jurnal seara la 7 PM“.
Rodica Culcer i-a raspuns acuzindu-l de incercari de interventie in politica editoriala a departamentului Stiri:
„Tudor, am citit cu stupoare reactia ta la somatia CNA. Dupa comunicatul dat presei saptamina trecuta credeam
ca intr-adevar esti imun la presiuni politice, dar constat ca m-am inselat. (…)
Constat ca te gindesti sa impui invitati la emisiuni si in Jurnal. Nu cumva vrei sa dictezi si intrebarile si tonul
interviului? Nu-ti dai seama ca sintem supusi unei campanii de intimidare? Sau poate iti dai seama dar nu ai
curajul sa te opui. Cum poti accepta fara sa cricnesti reprosurile privind atitudinea noastra fata de PSD, cind
jurnalele sint pline de declaratiile lui Geoana, iar PSD nu a lipsit de la nici o editie a Foc Incrucisat. Marturisesc ca
sint foarte dezamagita de schimbarea ta de atitudine si de cedarea ta neconditionata in fata presiunilor politice“.
(C.R.)
Istoricul crizei politico-financiare
Criza financiara din TVR, dezvaluita de pierderea drepturilor de difuzare a meciurilor, a venit la pachet cu o criza
politica profunda.
* 24 ianuarie - interviu cu Traian Basescu realizat de Rodica Culcer. De aici izbucneste scandalul cu Ion Iliescu in
urma unor epitete dure administrate de presedinte.
* 25 ianuarie - interviu cu premierul Calin Popescu Tariceanu, care critica TVR pentru ca nu i-a dat drept la replica
lui Ion Iliescu.
* 27 ianuarie - „Cotidianul“ publica in exclusivitate o prima etapa a conflictului dintre Tudor Giurgiu si Rodica
Culcer. Dupa un interviu cu Traian Basescu luat de seful Stirilor TVR, Calin Popescu Tariceanu a refuzat intr-o
prima faza sa intre in direct cu acelasi moderator, echipa premierului indicindu-i lui Tudor Giurgiu preferinta pentru
prezentatoarea Monica Ghiurco. A urmat o doua razgindire, cind pina la urma a fost preferata Rodica Culcer.
Acele zile de interviuri cu primii oameni in stat au fost inceputul sfirsitului pentru Culcer-Giurgiu. Reamintim ca, in

declaratiile lui Tudor Giurgiu din 2006, Rodica Culcer era prezentata ca unul dintre punctele tari ale noii strategii
TVR.
* 2 februarie - rezilierea de catre Telesport a contractului de difuzare a meciurilor din prima liga, care au mers
catre Kanal D. Motivata drept o omisiune a Directiei economice si ca rezultat al unei crize de cash, neplata a fost
pusa de actionarul Telesport, Horatiu Nicolau, pe seama lipsei de bani a postului public.
* 1 martie - atac virulent dinspre „Jurnalul National“, in care se trimbiteaza falimentul TVR. Gazetarii Trustului
Intact arata ca televiziunea publica nu are bani sa plateasca salariile angajatilor, se afla la al doilea imprumut
bancar, are facturi restante si pierde contracte. In replica, televiziunea publica a trimis un drept la replica, acuzind
falsitatea informatiilor din ziarul lui Dan Voiculescu.
Conferinta de presa de ieri a prilejuit un nou schimb de focuri intre Tudor Giurgiu si reprezentantii „Jurnalului
National“ aflati la sediul TVR, incheiat cu un sul de hirtie igienica oferit cadou celor din urma de presedintele TVR.
PSD-PNL-PRM vs PD
Demiterea Rodicai Culcer multumeste aproape pe toata lumea, cu exceptia PD.
* Petre Strachinaru, deputat PD, membru in Comisia de cultura, spune ca il va mai chema o data pe Giurgiu la
Parlament: „Daca o va demite pe doamna Culcer, eu personal voi cere ca domnul Giurgiu sa vina din nou la
comisie, sa ne spuna ratiunile politicii sale de personal.“
* Anne Juganaru, reprezentantul PSD in CA al TVR, invoca o nemultumire generala in consiliu: „Eu nu as vrea sa
politizez discutia. Consiliul de Administratie a constatat pur si simplu in cadrul directoratului de stiri o serie de
deficiente, care in principiu sint din cauza doamnei Rodica Culcer. Ceea ce consiliul ii reproseaza doamnei Culcer
este un management defectuos, o lipsa totala de criterii in aducerea unor jurnalisti si neacordarea dreptului la
replica (senatorului Ion Iliescu)“.
* Puiu Hasotti, vicepresedinte PNL, a dorit sa sublinieze politica ziarului nostru, in loc sa comenteze situatia:
„Spre dezamagirea celor de la «Cotidianul», cred ca este o masura cit se poate de potrivita. Si insist sa scrieti
asta. Sinteti un ziar prea partizan, prea prezidential“.
* Lucian Bolcas, vicepresedinte PRM, ataca direct la Giurgiu: „Cred ca Tudor Giurgiu ar trebui sa-si dea el
demisia din fruntea TVR, inainte de a demite pe cineva, dupa toate porcariile care s-au intimplat in ultima vreme.
Nu este nici o problema daca este demisa Rodica Culcer. Demiterea ei insa nu este solutia“. (R.B., D.D.)

