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NewsIn
CNA a dat patru amenzi postului OTV, în valoare totală de 50.000 de lei
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să dea patru amenzi postului OTV, în
valoare totală de 50.000 de lei, pentru mai multe încălcări ale legislaţiei audiovizuale.
Prima amendă a fost dată pentru emisiunea "Drumuri spre paranormal", difuzată în data de 20 mai, în care a fost
prezentat cazul unui elev care s-a spânzurat în urmă cu cinci ani într-o pădure din Cluj. În emisiune a fost difuzat
un reportaj cu o prezicătoare care, după ce a văzut fotografia elevului, a spus că verdictul poliţiei este incorect şi
că băiatul a fost omorât de nişte tineri. Părinţii unuia dintre tinerii acuzaţi de prezicătoare au reclamat la CNA că
fotografia acestuia a fost difuzată în emisiune fără acordul lor. "Am primit o reclamaţie de la un părinte deoarece
fotografia băiatului său, care era coleg cu cel care s-a spânzurat, a fost folosită fără acordul lui în emisiunea
'Drumuri spre paranormal', difuzată în data de 20 mai", a explicat, în şedinţa de joi, directorul Direcţiei
Monitorizare din CNA, Monica Botnaru.
Postul OTV a încălcat, în acest caz, şapte articole din Legea audiovizualului şi Codul audiovizual. Printre acestea,
Articolul 8 din Codul audiovizual care spune că "practicile oculte, paranormale sau exorcismul trebuie tratate cu
obiectivitate corespunzătoare, în cadrul unui pluralism al punctelor de vedere" şi Articolul 3 care precizează că un
copil "are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţiisale intime, private şi familiale". Postul OTV a
încălcat şi Articolul 39 din Legea audiovizualului care prevede că "difuzarea programelor care pot afecta
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de
difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele
respective".
OTV a mai fost amendat, în ultimele săptămâni, pentru încălcarea Articolului 39 din Legea audiovizualului, iar
vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, a spus, în şedinţa de joi, că postul de televiziune perseverază în greşeală
şi a propus întreruperea emisiei OTV pentru 10 minute. Până la urmă membrii CNA au decis ca postul să fie
amendat pentru aceste abateri cu 10.000 de lei.
Tot în şedinţa de joi, CNA a mai acordat o amendă postului OTV pentru modul în care a tratat acelaşi subiect
al elevului care s-a spânzurat în Cluj şi în emisiunea "Dan Diaconescu Direct", din data de 9 iunie. Postul a
încălcat două articole din Codul audiovizual, unul referitor la faptul că radiodifuzorii nu pot transmite imagini ale
unei victime fără acordul acesteia sau a familiei şi un altul referitor la obligativitate de a transmite numărul total al
mesajelor atunci când postul realizează un sondaj în direct. Pentru aceste încălcări ale legislaţiei audiovizuale
OTV a primit, în şedinţa de joi, o a doua amendă, în valoare de 20.000 de lei.
În aceeaşi şedinţă, CNA a mai dat o altă amendă postului OTV pentru că, în emisiunea "Dan Diaconescu Direct"
din data de 15 iunie, a prezentat cazul unei fete de 16 ani care a avut o relaţie incestuoasă cu fratele ei, în
vârstă de 19 ani. În emisiune a fost invitată mama copiilor care a dat detalii despre relaţia dintre cei doi fraţi.
Membrii consiliului spun că OTV a încălcat, în acest caz, patru articole din Codul audiovizual care fac referire la
protecţia minorilor şi la interesul publicului. Pentru aceste abateri, CNA a decis să acorde postului o amendă de
10.000 de lei.
A patra amendă, pe care CNA a dat-o postului OTV în şedinţa de joi, a fost aplicată pentru că, într-o emisiune, au
fost difuzate imagini cu sicriele a două persoane, mamă şi fiu, omorâte de soţul, respectiv, tatăl lor. Imaginile au
fost transmise în emisiunea "Dan Diaconescu Direct", difuzată în data de 27 iunie, înainte de ora 20.00, iar,
potrivit membrilor CNA, OTV a încălcat mai multe prevederi ale Legii audiovizualului, printre care şi Articolului 39
care protejează dezvoltarea fizică, mentală şi morală a minorilor. Pentru aceste abateri, CNA a decis să acorde
postului o amendă de 10.000 de lei.
OTV este postul de televiziune românesc care a primit cele mai multe amenzi de la CNA în acest an. OTV a fost
sancţionat, de la începutul anului şi până în prezent, cu 14 amenzi, la care se adaugă cele patru primite joi. În
acelaşi timp, potrivit datelor TNS-AGB, OTV este singura televiziune românească a cărei audienţă, la nivel
naţional, a crescut constant în ultimele trei luni. OTV a fost urmărit, în medie, la nivel naţional, în luna iunie, de
122.000 de telespectatori, cu 32.000 mai mulţi decât în luna mai şi cu 41.000 mai mulţi decât în aprilie.
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Ev.zilei
OTV, de trei ori 50.000 de lei amenda
Floriana Scanteie
Postul lui Dan Diaconescu "a reusit" sa atraga inca o penalizare maxima de la Consiliul National al
Audiovizualului.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat ieri postul OTV cu patru amenzi care, cumulate, s-au
ridicat la 50.000 de lei. Cuantumul amenzilor reprezinta inca un record negativ pentru OTV: postul a mai fost
sanctionat cu aceeasi suma in decembrie 2006 si februarie 2007. In plus, mai are de platit amenzi din 2006 si
2007 in valoare de peste 3 miliarde de lei vechi, fiind in topul posturilor care nu si le-au platit catre bugetul
statului.
Campion la pedepse
OTV are, totodata, cele mai multe litigii cu forul care reglementeaza continutul audiovizual - 24. „18 dintre acestea
s-au solutionat in favoarea CNA”, a spus Attila Gasparik, vicepresedintele CNA. Ca urmare a celor 18 procese
castigate, OTV are de platit 202.500 de lei, dar secretul fiscal protejeaza informatiile privind plata acestor amenzi.
„N-a fost nimic premeditat”, a spus Gasparik. „E, intr-adevar, un record, dar nu cred ca va avea (n.r. - Dan
Diaconescu) retineri de acum inainte. De foarte multe ori sunt mai in culpa acei parinti care duc caseta la
televiziune. Nu se poate sa fii parinte si sa chemi televiziunea la inmormantarea copilului”, a mai spus Gasparik.
Totodata, vicepresedintele consiliului considera ca aceste lucruri se intampla in Romania din cauza unui public
needucat, care nu face o selectie a programelor de la televizor.
Sanctiuni in zadar
CNA a dat prima data o amenda de 10.000 lei pentru abateri constatate in emisiunea „Drumuri spre paranormal”,
difuzata pe 20 mai, informeaza Mediafax. Emisiunea relua cazul unui baiat care s-a sinucis in urma cu 5 ani. Intrun reportaj despre aceasta sinucidere a aparut o clarvazatoare care spunea ca a fost vorba de crima, desi politia
a dat verdictul de sinucidere.
Decizia CNA a fost luata in urma unei reclamatii primite din partea unui parinte care a constatat ca in emisiune
apare fotografia fiului sau fara acordul copilului sau al parintilor. De asemenea, in emisiune au fost prezentate
imagini cu copilul care s-a sinucis.
Legea Audiovizualului cere ca practicile oculte sa fie tratate cu obiectivitate, in cadrul unui pluralism al punctelor
de vedere, si sa protejeze imaginea publica a copilului. Subiectul a fost reluat si in emisiunea „Dan Diaconescu
Direct” din 9 iunie, care a difuzat aceleasi imagini, iar in studiu au fost invitati si parintii copilului care s-a
sinucis. Pentru aceasta emisiune, amenda a fost de 20.000 de lei.
O amenda de 10.000 de lei a fost data pentru emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din 27 iunie, in care au fost
prezentate imagini cu o mama si un copil in sicrie, dupa ce fusesera omorati de sotul femeii, iar cea de-a patra
amenda, tot in valoare de 10.000 de lei, a fost data pentru emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din 15 iunie, care
prezenta o relatie incestuoasa intre doi frati.
Gardianul
Zi neagra pentru Dan Diaconescu: 4 amenzi in 24 de ore
Patronul OTV, Dan Diaconescu, a aflat ieri ca a primit „in dar“ de la Consiliul National al Audiovizualului patru
amenzi care insumeaza 50.000 de lei. Postul din Piata Romana a reusit performanta de a totaliza cea mai mare
amenda pe care o poate da CNA in acest moment, pâna in clipa in care va exista posibilitatea dublarii acestei
sume. In asteptarea momentului, membrii Consiliului vor incerca sa curete audiovizualul românesc de incalcari
flagrante ale drepturilor omului, fapt pe care Diaconescu il cunoaste mai bine ca oricine.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a amendat, ieri, postul OTV pentru mai multe abateri constatate în
emisiunile „Drumuri spre paranormal“ si „Dan Diaconescu Direct“, sanctiunile însumând 50.000 de lei.
Referitor la cele patru amenzi aplicate într-o singura sedinta postului OTV, presedintele interimar al CNA, Rasvan
Popescu, a declarat ca, pâna la intrarea în vigoare a noii legi, consiliul va aplica un cumul de amenzi
televiziunilor. „Posibilitatea acordarii de amenzi duble, de pâna la un miliard, în baza noii legi, va fi un instrument
puternic pentru CNA“, a mai spus Popescu.
Astfel, CNA a dat o amenda de 10.000 lei pentru abateri constatate în emisiunea „Drumuri spre paranormal“,
difuzata pe 20 mai. Emisiunea relua cazul unui baiat care s-a sinucis în urma cu 5 ani. Într-un reportaj despre
aceasta sinucidere a aparut o clarvazatoare care spune ca a fost vorba de crima, desi politia a dat verdictul de
sinucidere. Decizia CNA a fost luata în urma unei reclamatii primite din partea unui parinte care a constatat ca în
emisiune apare fotografia fiului sau, fara acordul copilului sau al parintilor. De asemenea, în emisiune au fost
prezentate imagini cu copilul care s-a sinucis, ceea ce încalca articolul 8 din Codul pentru reglementarea

continutului audiovizual.
Pentru Diaconescu, se pare ca repetitia nu e mama invataturii
Ca si cand asta nu ar fi fost de-ajuns, subiectul a fost reluat si în emisiunea „Dan Diaconescu Direct“ din 9 iunie,
prin difuzarea acelorasi imagini. Dan Diaconescu a invitat în emisiune si parintii copilului care s-a sinucis. În
aceeasi emisiune s-a difuzat si o secventa de o jumatate de ora cu imagini de la parastasul lui Bogdan Costache,
tânarul care avea o relatie cu profesoara lui si care s-a sinucis. Pentru aceasta emisiune, amenda a fost de
20.000 lei, tot pentru abateri de la Codul audiovizual.
De asemenea, OTV a mai primit o amenda de 10.000 de lei pentru emisiunea „Dan Diaconescu Direct“ din 27
iunie, în care au fost prezentate imagini cu o mama si un copil în sicrie, dupa ce fusesera omorâti de sotul femeii.
Ultima amenda primita ieri de OTV, tot de 10.000 de lei, a fost pentru emisiunea „Dan Diaconescu Direct“ din 15
iunie. În acea emisiune, a fost prezentata o relatie incestuoasa între doi frati. Potrivit CNA, OTV a încalcat
prevederile referitoare la protejarea imaginii copilului. În plus, interviurile si declaratiile copiilor trebuie luate astfel
încât acestia sa nu fie chestionati „pentru a le fi smulse pareri referitoare la probleme intime de familie“.
Membrii CNA vor trimite o scrisoare catre Protectia Copilului, în care se va sugera acestei autoritati sa se
autosesizeze când este vorba despre astfel de situatii si sa atraga atentia si CNA.
Anamaria Preda
NewsIn
Răsvan Popescu, despre sancţionarea OTV: Până la noua lege, acordăm cumul de amenzi
Preşedintele interimar al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Răsvan Popescu, a declarat joi, pentru
NewsIn, referitor la cele patru amenzi aplicate într-o singură şedinţă postului OTV, că, până la intrarea în vigoare
a noii legi, consiliul va aplica un cumul de amenzi televiziunilor.
"Consiliul va aplica un cumul de amenzi televiziunilor pentru că încercăm să curăţăm audiovizualul de încălcări
ale drepturilor omului şi ale demnităţii umane", a spus preşedintele interimar al CNA.
"Posibilitatea acordării de amenzi duble, de până la un miliard, în baza noii legi, va fi un instrument
puternic pentru CNA", a mai declarat, pentru NewsIn, Răsvan Popescu.
În şedinţa de joi, CNA a acordat patru amenzi postului OTV, în valoare totală de 50.000 de lei, pentru că, pe
durata a patru emisiuni, au fost încălcate mai multe articole din Codul audiovizual şi Legea audiovizuală.
5 iulie 2007 14:17:04
Reporter Cosmin Patlageanu
Editor Bogdan Oprea

