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Evenimentul zilei
CNA cere inlocuitor pentru Ralu Filip
PROCEDURA. Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a solicitat ieri Camerei Deputatilor sa
declanseze procedura de numire a unui membru in Consiliu, pe locul ramas vacant in urma
decesului presedintelui CNA, Ralu Filip, transmite Mediafax.
Potrivit scrisorii semnate de vicepresedintele CNA, Attila Gasparik, „locul devenit vacant in
Consiliu nu poate fi ocupat de un supleant pana la expirarea mandatului titularului, conform
prevederilor din Legea audiovizualului, deoarece acesta a fost numit prin Hotararea Camerei
Deputatilor nr. 48 din 1992, care nu prevedea si desemnarea unui membru supleant”. Secretarul
Camerei Deputatilor, Ioan Munteanu, a precizat ca grupul parlamentar PSD din Camera
Deputatilor urmeaza sa faca pana luni o propunere.
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NewsIn
PSD va nominaliza un nou membru în CNA în locul lui Ralu Filip
Secretarul Camerei Deputaţilor Ioan Munteanu a declarat, luni, că grupul PSD din Camera
Deputaţilor urmează să facă, până la începutul săptămânii viitoare, o nouă nominalizare pentru
locul rămas vacant în urma decesului lui Ralu Filip, CNA solicitând Camerei Deputaţilor un nou
membru.
CNA a solicitat, luni, Camerei Deputaţilor să declanşeze procedura de numire a unui membru în
Consiliu, pe locul rămas vacant în urma decesului preşedintelui CNA Ralu Filip. Potrivit scrisorii
semnate de vicepreşedintele CNA Attila Gasparik, locul devenit vacant în Consiliu nu poate fi
ocupat de către un supleant până la expirarea mandatului titularului, deoarece acesta a fost numit
printr-o Hotărârea a Camerei Deputaţilor care nu prevedea şi desemnarea unui membru
supleant.
Ioan Munteanu a precizat că, până lunea viitoare, grupul PSD va trebui să facă o nouă
nominalizare.
Prerogativele lui Ralu Filip au fost preluate temporar de vicepreşedintele Attila Gasparik. Ralu
Filip a fost numit în componenţa CNA la propunerea Camerei Deputaţilor. Pe locul rămas vacant
Camera Deputaţilor va trebui să propună un nou titular şi un supleant, iar, potrivit Articolului 11
din Legea Audiovizualului, propunerea va fi înaintată birourilor permanente ale celor două
Camere.
Birourile permanente înaintează propunerea comisiilor permanente de specialitate pentru
audierea candidaţilor care se va face într-o şedinţă comună. În urma audierii, comisiile de
specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezintă în şedinţă comună a Camerei
Deptuaţilor şi Senatului. Candidaturile se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor
prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului celor două Camere. Reporter Madalina Darvaru

HotNews.ro
Doua posturi-cheie din audiovizual isi cauta ocupanti
de Ioana Avadani
Iata ca, prin forta intimplarii, intram in vara cu audiovizualul cu capul gol. Doua posturi-cheie ale
sectorului - cel de presedinte-director general al TVR si cel de presedinte al CNA - sunt in prezent
vacante. In plus, situatia politica face din aceste posturi moneda de schimb, mai mult ca
niciodata.
Postul de PDG al TVR a ramas vacant prin demisia din 4 mai a lui Tudor Giurgiu. Ma mult, prin
votul sau din 23 mai, parlamentul a respins raportul de activitate pe 2006 al televiziunii, publice,
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lucru care a antrenat demiterea intregului Consilul de Administratie. Nu cred ca exista moment
bun pentru o astfel de intimplare, dar moment mai prost ca acesta se poate imagina cu greu.
Este un moment prost, pentru ca se suprapune unor complicate negocieri politice pentru
reconstituirea unei majoritati parlamentare reprezentative. Independenta televizunii publice nu a
fost nicicind o valoare prea pretuita de politicieni, dar contextul actual agraveaza riscul de a
vedea pozitiile in CA al TVR - mai ales cea de PDG - folosite ca monede de tirguiala.
Platim acum (tot noi) incapatinarea partidelor de a numi organisme de conducere “dupa legea
veche” a SRR- SRTV, care transfera in consiliile de administratie algoritmul politic din Parlament.
Drept e ca si promisiunile de a trece o noua lege a SRR-SRTV prin Parlament au fost lovite de
leuca uitarii, proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor stind la fezandat in Senat de iata,
aproape 2 ani de zile.
Va fi interesant de vazut cine va accepta sa preia sefia TVR in conditiile date: un context politic
tensionat, un experiment de transformare cvasi-esuat (cel al lui Tudor Giurgiu - esec masurat prin
chiar demisia acestuia la mijlocul mandatului), un mesaj aspru de “nu ma atinge” lansat din
interiorul institutiei.
De asemenea interesant va fi de vazut cum va actiona acum presedintele Basescu. La numirea
actualelor CA, presedintia a refuzat sa-si numeasca reprezentantii la care avea dreptul prin lege
(unul la radio, unul la TV) , sustinind ca nu va face astfel de numiri decit dupa schimbarea legii
SRR-SRTV.
Ramine de vazut daca Traian Basescu va ramine consecvent deciziei sale initiale sau va face uz
de prevederile legii in vigoare pentru a-si asigura prezenta in CA al TVR.
Intr-o situatie la fel de complicata se afla si CNA. Nu mai departe de vara trecuta, organismul de
reglementare in audiovizual a fost adus in incapacitate de functionare din cauza unor negocieri
esuate intre partidele politice.
In esenta, existau 6 locuri vacante si 7 candidati ai partidelor - si cea mai inteleapta solutie pe
care au gasit-o politicienii a fost sa creasca numarul membrilor CNA de la 11 la 13, ca sa fie toata
lumea multumita si tot romanul sa prospere. Dupa interventia CNA, a societatii civile si a
presedintiei (sau vice-versa), lucrurile au revenit la normalul legal.
Locul ramas vacant prin decesul lui Ralu Filip risca sa redeschida aceste lungi discutii. Mai mult,
putem asista la o noua runda de negocieri - mai pe fata sau mai discrete - pentru alegerea noului
presedinte (presedintele se alege de catre membrii CNA, din rindul acestora).
Pozitia este cu atit mai importanta cu cit se afla “pe teava” (aceeasi teava infundata de la Senat)
setul de amendamente la Legea Audiovizualului care pregateste trecerea la televiziunea digitala.
In esenta, piata de audiovizual se redeschide spre licitatii - si e nevoie de o institutie puternica si
de o voce autoritara care sa conduca aceste licitatii dincolo de orice dubii.
Ca sa complicam totul inca si mai tare, ne aflam in fata unei serii electorale fara precedent: europarlamentarele in toamna lui 2007, localele - primavara lui 2008, parlamentarele - toamna lui
2008 si prezidentialele - in toamna lui 2009.
Asta daca nu se tulbura calendarul electoral cu anticipate si daca nu punem la socoteala alte
posibile referendumuri (cel pentru amendarea Constitutiei pare, acum, cel mai probabil, desi nu
intr-un viitor imediat).
Vom avea, deci, ocazia sa vedem cit de mult conteaza, in ochii clasei noastre politice, constructia
institutionala si cit de draga le este independenta functiei publice.

Cotidianul
Televiziunile risca sanctiuni in cazul Ralph
Alexandra Badicioiu, Georgeta Ghidovat
CNA pregateste amenzi pentru felul in care televiziunile au prezentat evenimentele din jurul mortii
lui Bogdan Costache.
Relatarile tv din cazul elevului de 18 ani indragostit de o profesoara au intrat luni si in vizorul
Consiliului National al Audiovizualului, care urmeaza sa ia o masura in sedinta de azi. „Ne-am
autosesizat. Nu ne-a placut sa vedem ce se intimpla pe diferite canale. Apoi, am citit articolul din
Cotidianul si noi luam in calcul parerea presei“, a declarat Attila Gasparik, presedintele interimar
al Consiliului. In plus, in jur de 15 sesizari din partea telespectatorilor au ajuns ieri la CNA,
acuzind modul in care a fost tratat subiectul.
„Nu stiu daca o amenda dura va solutiona ceva, dar vrem ca posturile sa constientizeze ca acest
discurs nu este acceptabil. S-a intrat prea mult in viata personala si s-a generalizat in exces.
Decizia trebuie sa fie a tribunalului, si nu a moderatorilor sau a redactorilor de stiri. Drepturile
omului au fost ingradite“, a mai spus presedintele Consiliului National al Audiovizualului pentru
Cotidianul.
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Si Asociatia Consumatorilor de Media a protestat, printr-un comunicat de presa, la adresa
modului in care televiziunile si ziarele au tabloidizat subiectul, condamnind-o pe Corina Vasile.
„Protestam fata de faptul ca tragedia unei familii a fost transformata intr-o telenovela-reality-show
difuzata in fiecare seara la principalele televiziuni. Profesoara a fost condamnata de presa in
conditiile in care prezumtia de nevinovatie nu ar trebui sa fie un principiu aplicat doar in justitie“,
sustine presedintele Asociatiei, Horea Badau.
Pe 24 mai, Bogdan Costache, de 18 ani, a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in
care locuia profesoara Corina Vasile, de la care elevul primea meditatii la limba romana. Ulterior,
colegii si familia elevului au indicat existenta unei relatii amoroase intre cei doi, care dura de 11
luni.
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