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Parlamentarii taie sonorul reclamelor radio-tv.
Radiourile si televiziunile nu vor mai putea difuza spoturi publicitare, promotionale sau de
teleshopping la un volum al sonorului mai mare decit restul programelor, potrivit unei decizii
adoptate, ieri, prin consens, de Comisia pentru Cultura a Camerei Deputatilor. Desi nu a fost inca
votata, prevederea a fost adoptata prin consens, in prezenta unor membri ai CNA si a
reprezentantilor societatii civile, ai ARCA si ai Inspectoratului General al Comunicatiilor si
Tehnologiei Informatiei. Prevederea va fi inserata in Legea Audiovizualului, la articolul 27,
aceasta fiind, in prezent, in curs de modificare la Camera Deputatilor. In prezent, posturile de
radio si de televiziune au gasit diferite solutii tehnice pentru a difuza calupurile publicitare la un
volum sau o intensitate a sunetului superioare celorlalte programe difuzate.
Gardianul
Avertisment CNA catre FRF si LPF
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, ieri, sa trimita o scrisoare Ligii Profesioniste
de Fotbal (LPF) si Federatiei Romane de Fotbal (FRF), privind respectarea prevederilor europene
in acordarea drepturilor exclusive de transmisie a meciurilor din Liga I de fotbal. Potrivit lui Ralu
Filip, presedintele CNA, LPF si FRF vor trebui sa organizeze in toamna acestui an licitatii pentru
acordarea drepturilor de difuzare pe o perioada de trei ani „cu pachete mici“. Prin organizarea
acestor licitatii, s-ar respecta prevederile din Tratatul de aderare a Romaniei la UE.
Gandul
CNA a decis sa intrerupa cu zece minute emisia OTV, pentru limbajul folosit de Gigi Becali
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, in sedinta de marti, sa intrerupa cu zece
minute emisia postului de televiziune OTV pentru o editie a emisiunii Dan Diaconescu Direct in
care Gigi Becali a adus injurii mai multor persoane fizice si juridice, precum si acuzatii nefondate.
In emisiunea respectiva, Gigi Becali a anuntat ca a trecut de partea lui Traian Basescu in lupta lui
cu "lupii" Ion Iliescu, Dan Voiculescu (pe care l-a numit, asemenea presedintelui Basescu, "Felix
Motanul") si cu Corneliu Vadim Tudor. In timpul discutiilor, Becali a numit televiziunea Antena 1 o
"o prostituata de televiziune", spunand ca aceasta a fost infiintata din banii lui Ceausescu.
De asemenea, Becali l-a numit pe Dan Voiculescu "un papagal care nu este in stare sa
munceasca". Decizia de sanctionare a postului a fost luata tinandu-se cont de faptul ca postul
mai avea inca sase amenzi pentru nerespectarea prevederilor referitoare la demnitatea umana.
In aceasta sedinta, CNA a decis sa amendeze cu 2.500 de lei postul Antena 3 pentru emisiunea
"Sinteza zilei" cu Mihai Gadea, in care invitatul Octavian Paler a adus injurii clasei politice si lui
Traian Basescu, fara a fi oprit de moderator.
OTV-SANCŢIUNE / OTV a fost sancţionat cu întreruperea emisiei
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 6 feb 2007 / Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât la 6
februarie sancţionarea OTV pentru emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 5.02.2007,
invitat George Becali, moderator Dan Diaconescu, cu „obligarea radiodifuzorului de a difuza timp
de 10 minute, între orele 18.00 si 21.00, numai textul deciziei de sancţionare”, conform art. 95,
alin.1 din Legea Audiovizualului nr.504/2002 varianta consolidată, pentru încălcarea art.3, alin.2
din Legea Audiovizualului nr.504/ 2002 varianta consolidată (informare corectă), precum şi a
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articolelor 42 , alin. 3 şi 4 (dreptul la propria imagine, limbaj injurios) coroborate cu art. 71 (libera
formare a opiniilor) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
Antena 3 a primit amendă de 2500 lei pentru nerespectarea , în cadrul emisiunii ”Sinteza zilei” din
data de 31.01.2007, invitat Octavian Paler, moderator Mihai Gâdea, a prevederilor art. 3, alin.2
din Legea Audiovizualului nr.504/ 2002 varianta consolidată, precum şi a prevederilor art. 42, alin.
3 şi 4 coroborate cu art. 71 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
În aceiaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au decis să solicite PRO TV ca promo-ul pentru
Video Hit-ul Îndrăgostiţilor să fie difuzat după ora 22.00.
Solicitarea pentru obţinerea de licenţe audiovizuale prin satelit adresată Consiliului de SC Happy
Media SRL, Party TV, Popular TV, Party Radio, Popular Radio nu a întrunit numărul legal de
voturi.
Articole cu acelasi subiect :
Ziua
OTV, intrerupt zece minute
Adevarul
Becali şi Paler, amendaţi de CNA
Evenimentul zilei
Scandal la CNA
Floriana Scanteie
Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) Dan Grigore si Grigore Zanc au avut
ieri un conflict in sedinta publica, in lipsa presedintelui Ralu Filip.
Cei doi au inceput cearta, catalogata de Dan Grigore "ca la usa cortului", din cauza faptului ca
Grigore Zanc nu a fost de acord cu o opinie exprimata de colegul sau vizavi de claritatea
mesajului din spotul Vodafone, "Comunica dublu".
Emisia OTV, intrerupta
Zanc l-a numit pe Dan Grigore, cunoscut pianist, "tobosar", iar acesta l-a calificat pe colegul care
l-a jignit drept "mediocru" si "marlan". Cand a aflat ce s-a intamplat, Ralu Filip, presedintele CNA,
le-a cerut acestora sa evite pe viitor certurile de fata cu reprezentanti ai presei si cu invitatii care
urmeaza sa fie audiati, pentru ca astfel de atitudini stirbesc credibilitatea Consiliului.
Ioan Onisei si Dan Teodorel au propus chiar infiintarea unui cod deontologic pentru membrii
CNA, care sa stipuleze cine ia cuvantul si in ce conditii. Pana la urma, membrii Consiliului au
decis sa le ceara posturilor TV care difuzeaza spotul Vodafone intrarea in legalitate.
CNA a mai decis ieri intreruperea emisiei postului OTV pentru 10 minute, intre orele 18.00 si
21.00, pentru afisarea deciziei de sanctionare pentru emisiunea "Dan Diaconescu in Direct", in
care Gigi Becali a adus injurii si acuzatii nefondate mai multor persoane fizice si juridice.
Consiliul a hotarat si amendarea cu 2.500 de lei a postului Antena 3 pentru emisiunea "Sinteza
Zilei", moderata de Mihai Gadea, pentru ca Octavian Paler a adus injurii clasei politice si lui
Traian Basescu.
Costi Ionita nu a primit licenta
Tot ieri, CNA a respins solicitarile de licenta pentru posturile Party TV si Popular TV, la care Costi
Ionita trebuia sa detina functia de director muzical. Reprezentantii companiei Happy Media SRL,
care au cerut autorizatie de functionare si pentru doua posturi de radio, respectiv Party FM si
Popular TV, au venit pentru a doua oara la CNA, prima incercare de obtinere a licentelor esuand.
"Tinand cont de faptul ca pe cablu nu mai e loc si piata e aglomerata, precum si de dispozitiile din
lege care ne obliga sa avem in vedere situatia pietei, propun sa respingem cererea", a spus Ralu
Filip.
Articole cu acelasi subiect:
Gandul
Invective in sedinta CNA
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Gardianul
Doi membri CNA s-au «porcait» in sedinta de ieri
7 Plus
Costi Ionita ramine fara televiziuni.
CNA a decis, in sedinta de ieri, sa respinga solicitarea de licente audiovizuale de radio si de
televiziune a cintaretului Costi Ionita, pe motiv ca "nu exista niciun fel de cerere pe piata" pentru
posturi de muzica sau dedicate traditiilor. Costi Ionita a venit la CNA pentru a solicita o licenta
audiovizuala prin satelit pentru un post de televiziune muzicala care ar fi difuzat in proportie de
85% muzica româneasca si care s-ar fi numit Party TV. Televiziunea urma sa fie operata de
compania Happy Media SRL care a mai cerut, in aceeasi sedinta, o alta licenta de televiziune
pentru un post ce s-ar fi numit Popular TV si doua licente de radio cu emisie exclusiv prin satelit,
respectiv Party Radio si Popular Radio. Posturile urmau sa emita 24 de ore pe zi, Popular TV
avind ca target mai mult locuitorii din zona rurala, iar Party TV pe cei din zona urbana. Ralu Filip,
presedintele CNA, care nu a fost prezent la audierea reprezentantilor Happy Media, a propus
respingerea solicitarii de licenta, spunind ca CNA a mai respins o data aceeasi solicitare, venita
din partea aceleiasi companii, si ca piata nu are niciun fel de nevoie pentru un astfel de post.
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