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Gardianul
MediaSind solicita anchetarea CNA
Uniunea Sindicala MediaSind protesteaza fata de imixtiunea administratiei combinatului Mittal Steel in politica
editoriala a institutiilor mass-media galatene. “Din protestul Sindicatului Solidaritatea reiese ca institutiile massmedia din Galati au avut o atitudine de manipulare fata de cele cateva mii de oameni care isi revendica drepturile
ce li se cuvin prin contractul de privatizare a Sidex. De cateva saptamani, sindicalistii de la Solidaritatea sunt
acuzati in presa locala de faptul ca vor genera inchiderea combinatului, dar aceeasi presa nu sufla nici un cuvant
despre faptul ca administratia anglo-indiana a Mittal Steel nu a facut nimic pentru retehnologizarea colosului
siderurgic”, se arata intr-un comunicat al MediaSind. MediaSind a solicitat Parlamentului sa ancheteze CNA,
institutie care a refuzat sa se implice in acest caz.A..P

7 Plus
Gluma de prost gust a circotasilor.
Intr-o dimineata, la un post de radio binecunoscut din Bucuresti, s-a auzit limpede cum o fetita se conversa la
telefon cu o... prostituata. Cei care au urmarit "Cronica cu Huidu si Gainusa" s-au amuzat copios ascultind-o pe
micuta cum cerea detalii despre "tarife" si serviciile prestate de "fetele vesele" de la mica publicitate. Insa cei de la
CNA nu s-au amuzat deloc, si, ca de obicei, s-au autosesizat si le-au aplicat celor de la Kiss FM doar o somatie
publica. Emisiunea cu pricina a iscat mari controverse atit in cadrul Consiliului National a Audiovizualului, cit si
intre reprezentantii postului de radio. Controversa a pornit de la faptul ca o fetita a discutat la telefon cu o
prostituata, conversatia avind un puternic continut sexual, ceea ce intra sub incidenta regulilor CNA. Ioan
Mazilescu, reprezentantul Kiss FM, a explicat in sedinta CNA ca materialul respectiv este un montaj in care un
adult imita un copil. Mihai Gainusa, unul dintre producatorii emisiunii "Cronica cu Huidu si Gainusa," il
completeaza: "Somatia CNA nu are niciun obiect deoarece fetita ce se presupune ca a sunat este o femeie de
peste 40 de ani, care a vorbit cu o prietena de-a ei, de peste 60 de ani". Insa amindoi au fost contrazisi de Huidu,
care a declarat: "Fetita Maria, in virsta de 8 ani, a sunat la mai multe numere de la mica publicitate ale unor "fete
vesele". Materialul a fost la limita si nu au fost cuvinte nepotrivite, dar totusi CNA a avut dreptate cind ne-a
somat". Declaratiile contradictorii ale celor doi i-a naucit atit de tare pe cei din CNA incit singura pedeapsa pe care
au putut sa le-o aplice a fost "somatie publica pentru ca s-a difuzat un material cu continut sexual la o ora
nepotrivita", chiar daca vicepresedintele CNA, Atilla Gasparik, este de parere ca legislatia a fost incalcata si prin
faptul ca publicul a fost indus in eroare, nefiind atentionat ca este vorba de un montaj. Iar explicatia lui Ralu Filip
vizavi de aceasta hotarire a fost de-a dreptul hilara: "Nu avem aparatura sa verificam prelucrarea electronica a
vocilor", motiv pentru care considera cazul inchis. Probabil s-a saturat sa se tot intre "in gura" Circotasilor.
Si-ar pune copiii sa faca acelasi lucru?
Dar scandalul nu se opreste aici. Declaratia lui Huidu a ajuns si la urechile lui Bogdan Panait, seful Autoritatii
Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului care a declarat: "Mi se pare foarte grav. Este un lucru iesit din
comun ce au facut realizatorii emisiunii si i-as intreba daca si-ar pune copiii lor sa faca acest lucru. Voi analiza
mai detaliat cazul si vom vedea daca nu cumva este de natura penala". Prin aceasta "pacaleala", Circotasii s-au
transformat in "lupii moralisti" ai momentului. Ce poate sa mai creada publicul, daca cei doi realizatori, care par un
cuplu de prezentatori care se completeaza perfect unul pe altul, se contrazic atit de evident? Un singur lucru este
cert si anume ca de dragul audientei Huidu si Gainusa insulta inteligenta publicului.Simona Manolache.

