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NewsIn: PC îl cheamă pe Ralu Filip în Parlament, pentru că a luat atitudine faţă de
Voiculescu
6 mai - PC solicită invitarea preşedintelui CNA Ralu Filip la comisiile de cultură din Parlament
pentru a indica legea care interzice unui cetăţean să-şi exprime dreptul la opinie pe un post tv, se
arată într-un comunicat PC remis duminică NewsIn, cu referire la intervenţia televizată a lui Dan
Voiculescu.
Potrivit sursei citate, parlamentarii PC vor adresa oficial luni o cerere către preşedinţii celor două
comisii de cultură din Parlament prin care vor solicita invitarea preşedintelui CNA Ralu Filip în
Parlament. "Vrem să ştim care lege interzice unui cetăţean să-şi exprime dreptul la opinie pe un
post tv", se arată în comunicatul PC. "Vom cere ca preşedintele CNA să indice cu precizie litera
de lege în baza căreia CNA a luat atitudine faţă de intervenţia telefonică a preşedintelui PC Dan
Voiculescu la Antena 3. Dorim să precizeze articolul de lege care interzice "patronilor sau foştilor
patroni din presa audiovizuală" (extras din Scrisoarea Deschisă a CNA din 4 mai 2007) să
intervină la talk-show-urile difuzate la staţiile TV care au fost fondate de aceştia", se motivează
chemarea la ordine a lui Ralu Filip.
Reacţia PC vine după ce CNA a decis, în şedinţa de vineri, să trimită o scrisoare deschisă
Antenei 3, prin care îşi exprimă dezaprobarea faţă de intervenţia preşedintelui PC, Dan
Voiculescu, în emisiunea Gabrielei Vrânceanu Firea "Ştirea zilei" în care a avut-o invitată pe
fostul ministru al justiţiei, Monica Macovei.
În partea de final a emisiunii preşedintele PC, Dan Voiculescu, a intervenit telefonic în emisiune şi
a întrebat-o pe fosul ministru al justiţiei Monica Macovei de ce dă dovadă de făţărnicie. "De unde
atâta făţărnicie? (...) Unde este reforma din justiţie de care faceţi atâta tam-tam? Unde sunt marii
corupţi din puşcării pe care domnul Băsescu vroia să-i tragă în ţeapă? Doamna Macovei, îmi face
multă plăcere să vă insult. Doamna procuror ceauşist Macovei...", a afirmat preşedintele PC, Dan
Voiculescu, la emisiunea de pe postul Antena 3, care este deţinut de familia lui. "Să vă fie de bine
dumneavoastră cu tot cu invitaţii dumneavoastră, doamna Gabi Firea", i-a spus Dan Voiculescu
moderatoarei emisiunii.
De asemenea, conservatorii îi solicită lui Filip să încadreze precis Scrisoarea deshisă din 4 mai a
membrilor CNA în atribuţiile care revin Consiliului potrivit legii audiovizualului. În comunicatul PC
în care este citat senatorul partidului, Gheorghe Constantin, membru al comisiei pentru
cultură, se susţine că, potrivit legii, în îndeplinirea funcţiei sale, Consiliul emite decizii, instrucţiuni
şi recomandări, astfel că scrisoarea deschisă nu este prevăzută ca instrument legal în
exercitarea atribuţiilor CNA.
Conservatorii au luat hotărârea chemării lui Ralu Filip la Parlament după ce acesta a răspuns
evaziv solicitării preşedintelui Dan Voiculescu, formulată într-o scrisoare deschisă adresată
duminică, în care liderul conservator a cerut conducerii CNA să spună ce lege, articol şi alineat, a
încălcat prin convorbirea telefonică de la Antena 3. "PC crede că luarea de poziţie a CNA printr-o
scrisoare deschisă, demonstrează faptul că membrii Consiliului nu au putut încadra intervenţia lui
Dan Voiculescu în vreo încălcare de lege", se arată în comunicat.
Deputatul PC Ionica Popescu, citată în comunicat, îi cere lui Ralu Filip să explice în cadru oficial
dubla măsură utilizată de CNA în manifestarea îngrijorării faţă aşa zisa încălcare a dreptului la
imagine şi la liberă exprimare a cetăţeanului, cu referire la intervenţia lui Traian Băsescu care "la numit lichea pe preşedintele Camerei Deputaţilor, pe postul ProTv".
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ralu Filip, a declarat vineri că
preşedintele PC a greşit când a sunat în emisiune. "Este o intervenţie abuzivă, a folosit un limbaj
nepotrivit şi o astfel de intervenţie poate fi un semnal de orientare (politică - n.red.) pentru toţi cei
din post", a declarat Ralu Filip.
"Gabriela Firea este victimă în această situaţie. Cred că important aici este ca CNA să aibă o
atitudine, nu neapărat să dea o sancţiune postului", a mai spus preşedintele CNA, Ralu Filip.
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a postului Antena 3 este societatea Antena 3 SA, ai cărei
acţionari sunt: Corina Mirela Voiculescu (48%), Sorin Oancea (25%), Camelia Rodica Voiculescu
(21%), Fundaţia Umanistă Dan Voiculescu (5%) şi Compania pentru Cercetări Aplicative şi
Investiţii SA (1%).
6 mai 2007/ Reporter Narcisa Petre / Madalina Darvaru
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Jurnalul National: Scrisoare deschisă - Dan Voiculescu cere explicaţii CNA
Biroul de presă al Partidului Conservator a fost împuternicit să dea publicităţii scrisoarea deschisă
trimisă de preşedintele PC, Dan Voiculescu, membrilor CNA, pe care o prezentăm integral:
Scrisoare deschisă
Adresată membrilor CNA, semnatari ai Scrisorii deschise din 4 mai 2007
Stimaţi membri ai CNA,
Am luat act de îngrijorarea dumneavoastră cetăţenească faţă de "intervenţiile în direct, în timpul
unor talk-show-uri, ale unor foşti sau actuali patroni din presa audiovizuală”.
Menţionarea numelui meu pentru exemplificarea situaţiei care vă îngrijorează mă determină să vă
răspund în aceeaşi manieră, tot printr-o scrisoare deschisă.
Vă mărturisesc sincer că sunt un adept al libertăţii de exprimare, iar faptul că am fondat primul
trust de presă cu capital sută la sută românesc după 1990 demonstrează acest lucru.
Vă mai mărturisesc, totodată, că atâta vreme cât respect dreptul celuilalt la liberă exprimare, îmi
place ca şi dreptul meu să fie respectat.
În acest context, nu consider necesar să aştept sau să primesc indicaţii din partea cuiva despre
unde, când şi cum se poate exprima un fost sau actual patron din audiovizual. Atâta vreme cât
punctul de vedere exprimat este corect, argumentat şi în termeni civilizaţi, aşa cum a fost
intervenţia mea la Antena 3.
În plus, nu am intervenit prin telefon - şi nu am fost prezentat publicului- în calitate de fost patron
al Antenei 3, ci de preşedinte al unui partid politic parlamentar din România.
Vă invit să acordaţi gestului meu singura semnificaţie pe care o are: un om din România indignat de neruşinarea cu care un fost ministru minte pe un post de televiziune - a intervenit în
emisiune în numele libertăţii de exprimare. Aşa cum au intervenit şi vor interveni şi alte persoane.
Orice altă semnificaţie, fie ea în ajunul zilei mondiale a libertăţii presei, în preziua de joi, în ajunul
Zilei mondiale a florilor galbene sau al Duminicii Orbului nu are nici o legătură cu subiectul.
Intervenţia mea nu se deosebeşte cu nimic de intervenţia, la postul de televiziune patronat de
fiica mea, a unui membru al CNA agresat fizic de nişte cetăţeni turbulenţi. Amândoi ne-am
exprimat opinia de cetăţeni români indignaţi de o nedreptate şi ne-am folosit dreptul la liberă
exprimare. Fiţi siguri că aş fi procedat la fel şi dacă emisiunea s-ar fi difuzat pe un alt post de
televiziune.
Mă îngrijorează dubla măsură pe care o utilizaţi în judecarea unor situaţii, funcţie de persoanele
implicate şi funcţie de preferinţele dumneavoastră. Nu am citit nici o scrisoare deschisă semnată
de domniile voastre în urma intervenţiei telefonice a preşedintelui Traian Băsescu pe postul
public de televiziune când s-a certat în văzul naţiunii cu primul ministru. N-aţi intervenit nici când
acelaşi personaj a intervenit la Antena 3 sau a folosit un anumit termen la adresa mea. La fel cum
nu am văzut vreo luare de poziţie a dumneavoastră în urma repetatelor intervenţii la diverse
posturi de televiziune ale unui extrem de "vocal” patron al unei echipe de fotbal româneşti.
Nu v-aş reproşa luarea de poziţie pe acest subiect, dacă opinia dumneavoastră ar fi apărut pe
internet, pe forumul Antenei 3, sau într-o scrisoare deschisă semnată de cetăţenii care şi-au
exprimat un punct de vedere.
Însă, odată apărută pe siteul oficial al unei instituţii a statului, sub semnătura preşedintelui acestei
instituţii, lucrurile capătă o altă semnificaţie.
Ca cetăţean ce respectă legea, vă acuz de abuz în funcţie. Aţi implicat instituţia ai cărei membri
sunteţi, folosind-o drept "umbrelă” care să dea greutate unor consideraţii personale.
De asemenea, vă acuz de imixtiune în politica editorială a unei companii private. CNA nu are
autoritatea legală de a stabili invitaţii sau persoanele care pot interveni telefonic într-o emisiune
televizată.
Pentru ca scrisoarea dumneavoastră personală, pusă pe site-ul oficial al Consiliului Naţional al
Audiovizualului, să nu fie o doar o încercare de manipulare, vă cer să intraţi în legalitate. De
aceea:
Vă invit, stimaţi semnatari ai Scrisorii Deschise a CNA din 4 mai a.c., să redactaţi un comunicat
pe care să-l faceţi public, inclusiv pe site-ul CNA, în care să indicaţi precis ce articol din care lege,
reglementare în domeniul audiovizualului sau Decizie a CNA a fost încălcat prin intervenţia
telefonică a cetăţeanului Dan Voiculescu la emisiunea amintită. Sau ce lege a încălcat
producătorul emisiunii care mi-a permis exprimarea opiniei.
De asemenea, vă invit să spuneţi public în baza cărei reglementări din actul normativ care se
referă la funcţionarea CNA aţi luat poziţie oficială faţă de intervenţia mea la Antena 3.
În cazul în care nu puteţi argumenta, pe baze legale, luarea de poziţie oficială a CNA pe această
temă, vă cer să intraţi imediat în legalitate. Poate veţi considera necesar şi constituţional să
elaboraţi o Decizie a CNA prin care să interziceţi unor categorii de cetăţeni- patroni sau foşti
patroni de trusturi media, familiilor şi prietenilor acestora, partenerilor din familiile politice
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europene, etc - să se exprime prin intermediul instituţiilor pe care le-au fondat sau le deţin. În caz
contrar, vă somez să vă cereţi scuze public pentru că îmi negaţi dreptul de a mă exprima şi
pentru că aţi amestecat numele unei instituţii a statului într-o luare de poziţie personală,
subiectivă şi plină de partipriuri.
Poziţie personală pe care, altminteri, o respect, în virtutea aceluiaşi principiu constituţional care
garantează dreptul individului la liberă exprimare. Cu sinceritate, Senator DAN VOICULESCU,
Preşedinte Partidul Conservator
Ziua: Voiculescu ataca CNA
Presedintele PC, Dan Voiculescu i-a acuzat pe membrii CNA de abuz in functie si imixtiune in
politica editoriala a unei companii private.
Reactia liderului PC vine la doua zile dupa ce CNA a sustinut ca Voiculescu a afisat o politica
agresiva fata de invitatul Monica Macovei, iar pe moderatoarea emisiunii a admonestat-o. In
replica, Voiculescu a sustinut ca interventia sa in emisiunea "Stirea zilei" din 2 mai a fost facuta in
numele libertatii de exprimare, intr-un mod corect, argumentat si in termeni civilizati si i-a acuza
pe membrii CNA de abuz in functie. Liderul PC a mai spus ca nu considera necesar sa primeasca
indicatii "din partea cuiva despre unde, cand si cum se poate exprima un fost sau actual patron
din audiovizual".
"Ca cetatean ce respecta legea, va acuz de abuz in functie. Ati implicat institutia ai carei membri
sunteti, folosind-o drept <<umbrela>> care sa dea greutate unor consideratii personale.
De asemenea, va acuz de imixtiune in politica editoriala a unei companii private. CNA nu are
autoritatea legala de a stabili invitatii sau persoanele care pot interveni telefonic intr-o emisiune
televizata", afirma Voiculescu. (R.A.)
Articol cu acelasi subiect: Gandul/Voiculescu acuza CNA de abuz in functie
Adevarul
CNA şi timpii de antenă, mărul discordiei pentru actorii din campanie
de Alexandru Macoveiciuc
Senatorul PSD Adriana Ţicău a anunţat, ieri, că formaţiunea sa va face o sesizare către CNA
pentru ca "timpii de antenă" pe perioada campaniei privind referendumul de demitere a lui Traian
Băsescu să fie alocaţi în mod echitabil. "Întrucât s-a constatat că există timpi de antenă alocaţi
inegal în această perioadă, se va face o sesizare la CNA din partea PSD", a arătat senatorul
social-democrat. Comisia specială a parlamentului constituită în vederea repartizării timpilor de
antenă în cadrul campaniei pentru referendum a stabilit că spaţiul de emisie va fi alocat conform
algoritmului politic. Astfel, preşedintele suspendat Traian Băsescu va putea fi mediatizat în
emisiunile specifice dedicate partidelor de către posturile publice, doar în măsura în care unul sau
altul dintre partide vor ceda proprii timpi de antenă.
Consiliul Naţional al Audiovizualului a stabilit trei reguli pentru radiodifuzorii publici şi privaţi, din
Bucureşti sau din provincie. Astfel, CNA atrage atenţia radiodifuzorilor că nu pot vinde timpi de
antenă şi nu pot difuza spoturi publicitare cu mesaj politic, susţinând că "nu ne aflăm în campanie
electorală, ci în campania pentru referendum".
Potrivit unei monitorizări efectuate de CNA în perioada 1-31 martie, Traian Băsescu şi Călin
Popescu Tăriceanu îşi dispută primele poziţii în clasamentul celor mai mediatizate personalităţi
politice la ştirile radio şi tv. Băsescu conduce în ceea ce priveşte durata intervenţiilor, iar
premierul se impune la numărul acestora.
CNA-REFERENDUM / CNA atrage atenţia radiodifuzorilor să respecte regulile în campania
pentru referendum
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 4 mai 2007 / Consiliul Naţional al Audiovizualului a atras atenţia
radiodifuzorilor, într-un comunicat, cu privire la o serie de reguli care trebuie respectate în timpul
campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui ţării.
Astfel, potrivit CNA, radiodifuzorii nu pot vinde timpi de antenă şi nu pot difuza spoturi publicitare
cu mesaj politic în timpul campaniei pentru referendum.
“Nu ne aflăm în campanie electorală, ci în campania pentru referendum care, în audiovizual,
trebuie să respecte Decizia CNA nr. 369/23.04.2007”, se arată în comunicatul de presă. (AC)
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CNA-INTERVENŢII / CNA, îngrijorat de intervenţiile patronilor de media la propriile
televiziuni
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 4 mai 2007 / Membrii CNA şi-au manifestat, într-o scrisoare
deschisă, îngrijorarea faţă de intervenţiile în direct, în timpul unor talk-show-uri, ale unor foşti sau
actuali patroni din presa audiovizuală.
Consiliul s-a referit, în scrisoare, în mod explicit la Dan Voiculescu, care a intervenit telefonic în
emisiunea „Ştirea zilei” realizată de Gabriela Vrânceanu Firea, şi în care a manifestat, conform
CNA, “o atitudine insidioasă, agresivă”, faţă de afirmaţiile Monicăi Macovei, invitata emisiunii.
Atunci când Firea a încercat să echilibreze discuţia şi să respecte „regulile jocului”, prevăzute de
legislaţia audiovizuală, Dan Voiculescu a admonestat-o, folosind un ton şi un limbaj inadecvate
exprimării în spaţiul public, fapt ce ridică un mare semn de întrebare în legătură cu relaţiile dintre
patronat şi ziarişti, se arată în scrisoarea CNA.
În opinia membrilor CNA, acest episod afectează independenţa editorială a postului Antena 3 şi
aduce prejudicii înseşi libertăţii de exprimare.
„Gestul domnului Voiculescu capătă, din păcate, o semnificaţie specială în contextul în care a
survenit chiar în ajunul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, ocazie cu care a fost publicat Raportul
Freedom House unde România se plasează pe poziţia 90 în clasamentul internaţional al libertăţii
presei”, au precizat membrii CNA. (AC)
CNA-SOMAŢII / CNA a dat trei somaţii în provincie
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 4 mai 2007 / Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a somat
public, în şedinţa de joi, societăţile de televiziune prin cablu RCS & RDS Arad şi ETV Roşiorii de
Vede, precum şi postul TV Bacău, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale.
Societatea de televiziune prin cablu RCS & RDS Arad a primit somaţie publică pentru că a scos
din grila de programe postul TVR Cultural. Reprezentanţii societăţii au spus că au scos postul din
grilă din cauza unor probleme tehnice pe care le-au avut în reţea.
Membrii CNA au sancţionat societatea ETV Roşiorii de Vede pentru că a retransmis şi alte
programe decât cele pentru care deţine aviz.
CNA a dat somaţie publică şi postului TV Bacău pentru că a încălcat dreptul la viaţă privată a
unei persoane şi dreptul publicului la informarea corectă. Pe 25 aprilie, în jurnalul de ştiri de la ora
17.00, postul de televiziune a difuzat un reportaj cu imagini din concediul primarului din Bacău,
Romeo Stavarache, fără să aibă permisiunea acestuia. Totodată, în reportaj a fost menţionat că
imaginile au fost filmate de un cameraman amator, dar membrii CNA cred că acest lucru nu este
adevărat şi de aceea consideră că materialul a încălcat dreptul publicului la informarea corectă.
Societatea RCS & RDS Arad face parte din reţeaua RCS & RDS, una dintre cele mai importante
companii de telecomunicaţii din România care oferă servicii de televiziune, internet şi telefonie.
Societatea ETV Roşiorii de Vede (Teleorman) deţine mai multe avize pentru retransmisia de
servicii de programe în reţeaua de telecomunicaţii pentru mai multe localităţi din judeţul
Teleorman.
Licenţa audiovizuală a TV Bacău este deţinută, potrivit CNA, de societatea Deşteptarea SA din
Bacău. (AC)
Articol cu acelasi subiect :
CNA-SOMAŢII / CNA a somat Antena 2 şi Antena 3 pentru încălcarea regulilor referitoare la
referendum
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