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Jurnalul National
Campanie - PSD vrea raport de la CNA
Biroul Permanent Naţional al PSD a decis ieri să solicite oficial CNA un raport cu privire la modul în care a fost
reflectată campania referendară pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, acuzând existenţa unui
"dezechilibru" în ce priveşte relatările despre cele două tabere. După anunţul social-democraţilor, preşedintele
Consiliului, Ralu Filip, a declarat că CNA va prezenta PSD, la cerere, un raport cu privire la modul în care a fost
reflectată campania pentru referendum de către posturile de radio şi televiziune.
Romania libera
Voiculescu deschide un front contra CNA
Voiculescu si pesedistii au cate un dinte impotriva Consiliului National al Audiovizualului: primul ca a fost tras de
urechi de CNA pentru ca nu vorbeste cuviincios la televiziunea de familie, iar ultimii pentru ca nu sunt destul "pe
sticla".
Cu toate ca, potrivit reprezentantilor PC si PSD, nu exista o intelegere politica intre cele doua partide, se observa
limpede o actiune concertata a conservatorilor si pesedistilor in directia CNA. PC a solicitat, intr-o scrisoare,
invitarea presedintelui CNA, Ralu Filip, la comisiile de
cultura din Parlament, nemultumit de atitudinea luata de CNA fata de seful partidului, Dan Voiculescu.
Conservatorii vor sa afle "ce lege interzice unui cetatean sa-si exprime dreptul la opinie la un post tv". Reactia PC
vine dupa ce Consiliul a decis vineri sa trimita o scrisoare deschisa postului Antena 3, in care isi arata
"ingrijorarea" fata de interventia lui Dan Voiculescu in emisiunea "stirea zilei" din 2 mai, in care acesta a avut o
atitudine agresiva fata de invitatul Monica Macovei si a admonestat-o pe moderatoarea Gabriela Vranceanu
Firea. Actiunea
conservatorilor a lasat rece CNA, care a decis ieri sa nu raspunda scrisorii presedintelui PC. Presedintele
Consiliului, Ralu Filip, ne-a declarat ca, daca vor fi chemati in Parlament, vor merge, dar ca se indoieste ca se va
intampla acest lucru: "Intr-o chestiune personala sa folosesti Parlamentul nu face bine la imaginea domnului
Voiculescu". Pe de alta parte, pesedistii acuza existenta unui "dezechilibru" in ce priveste relatarile despre
taberele pro si contra demiterii lui Traian Basescu. In acest sens, Biroul National al PSD a decis ieri sa solicite
oficial CNA un raport cu privire la modul in care a fost reflectata campania referendumului pentru demiterea
presedintelui.
NewsIn
CNA a decis să nu răspundă solicitării preşedintelui PC, Dan Voiculescu
CNA a votat, luni, să nu răspundă scrisorii pe care PC a decis să o trimită comisiilor parlamentare de cultură prin
care solicită invitarea preşedintelui CNA în Parlament pentru a explica decizia de sancţionare a intervenţiei lui
Dan Voiculescu în emisiunea "Ştirea zilei" din data de 2 mai.
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ralu Filip, a afirmat în şedinţa de luni că instituţia pe
care o conduce nu trebuie să îi răspundă liderului PC. "Dacă cele două comisii din Parlament iau în considerare
iniţiativa domnului Voiculescu, avem două variante", a spus preşedintele CNA, Ralu Filip.
"Prima ar fi să refuzăm să mergem deoarece nu este o motivaţie justificată să dăm raportul în acest sens pentru
că noi am respectat legea. În felul acesta ne poate chema oricine în faţa comisiilor de cultură din Parlament", a
mai declarat preşedintele CNA. "A doua propunere este ca reprezentanţii CNA să se prezinte în faţa comisiilor de
cultură din Parlament pentru a le explica membrilor celor două foruri că membrii CNA au respectat Legea
audiovizuală", a mai spus Ralu Filip.
În urma votului, membrii CNA au decis să nu îi răspundă preşedintelui PC, Dan Voiculescu, la scrisoarea pe care
PC a decis duminică să o trimită Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Senat şi Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor.

În ediţia din 2 mai a emisiunii "Ştirea zilei", difuzată de Antena 3, în care a fost invitată fostul ministru al justiţiei,
Monica Macovei, preşedintelui PC, Dan Voiculescu, a intervenit telefonic şi a întrebat-o pe Monica Macovei de ce
dă dovadă de făţărnicie. "De unde atâta făţărnicie? (...) Unde este reforma din justiţie de care faceţi atâta tamtam? 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.
Ca urmare, CNA a decis, în şedinţa de vineri, să trimită o scrisoare deschisă Antenei 3 prin care îşi exprimă
dezaprobarea faţă de intervenţia în emisiune. Duminică, PC a decis să trimită luni o cerere oficială către
preşedinţii celor două comisii de cultură din Parlament prin care vor solicita invitarea preşedintelui CNA, Ralu
Filip, în Parlament pentru a indica legea încălcată de preşedintele PC, Dan Voiculescu, prin intervenţia în
emisiune.
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%).
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este autoritatea publică autonomă, aflată sub control parlamentar,
care reglementează activitatea radiodifuzorilor. CNA eliberează licenţe audiovizuale, autorizaţii de retransmisie şi
decizii de autorizare audiovizuală. Reporter Cătălin Daniel Cocoş/ Editor Bogdan Oprea
Adevarul
Spotul Pro Democraţia de chemare la vot, acceptat de CNA
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au aprobat, în şedinţa de luni, solicitarea Asociaţiei Pro
Democraţia de a difuza, în regim de campanie socială, un spot radio şi tv care îndeamnă cetăţenii să participe la
referendumul privind suspendarea preşedintelui Traian Băsescu. Membrii CNA au cerut modificarea variantei
iniţiale a spotului în care se afirmă că România nu este europeană în acest moment. Reprezentanţii Asociaţiei
Pro Democraţia, prezenţi în şedinţa consiliului, au promis că vor modifica spotul, iar membrii CNA au votat pentru
difuzarea lui în regim de campanie socială. Asociaţia Pro Democraţia (APD) este o organizaţie
neguvernamentală, înfiinţată în 1990, care urmăreşte întărirea democraţiei în România prin stimularea participării
civice. APD are în prezent 30 de cluburi în care activează peste 1.200 de persoane, membri şi voluntari.
NewsIn
CNA va discuta despre difuzarea filmelor care pun într-o lumină favorabilă comunismul
Membrii CNA au hotărât, în şedinţa de luni, să solicite o întâlnire cu reprezentanţii CRP (Clubul Român de Presă)
şi ARCA (Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale) pentru a discuta despre difuzarea filmelor româneşti
produse înainte de 1989 care pun într-o lumină favorabilă comunismul.
Grigore Zanc, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a afirmat, în şedinţa de luni, că nu este de
acord cu limitarea sau interzicerea difuzării filmelor româneşti produse înainte de 1989. "Şi atunci se întâmplau
lucruri frumoase. (...) Astfel, românii pot vedea ce roluri au jucat actorii pe vremea comunismului", a spus Grigore
Zanc.
Mai mulţi membrii CNA au afirmat, în şedinţa de luni, că B1 TV este postul care difuzează cele mai multe filme
favorabile comunismului.
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este autoritatea publică autonomă, aflată sub control parlamentar,
care reglementează activitatea radiodifuzorilor. CNA eliberează licenţe audiovizuale, autorizaţii de retransmisie şi
decizii de autorizare audiovizuală.
Clubul Român de Presă (CRP) este o organizaţie de presă neguvernamentală care deţine personalitate juridică
din 1998 şi care îşi propune să participe activ la îmbunătăţirea calitativă a presei româneşti şi la crearea unui
mediu de afaceri favorabil companiilor mass-media.
Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) este o organizaţie patronală non-guvernamentală,
fondată în 1990, care reprezintă interesele membrilor în relaţia cu Parlamentul, Guvernul şi instituţiile din
domeniul audiovizual. ARCA reuneşte principalele societăţi de radio şi televiziune din România şi are 63 de
companii membre, cu un total de 228 de staţii proprii (60 de staţii TV şi 168 de staţii radio).
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CNA discuta difuzarea de catre televiziuni a filmelor din perioada comunista
Ev.zilei
CNA vrea mai multi inspectori
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) va solicita Ministerului Economiei si Finantelor o cresterea a bugetului,
la urmatoarele rectificari bugetare, prin care sa acopere marirea numarului de inspectori teritoriali cu inca zece
persoane.
CNA are in prezent 24 de inspectori teritoriali, la care se adauga patru inspectori ce opereaza in Bucuresti si
monitorizeaza si judetele limitrofe Capitalei. In 2006, CNA a avut un buget de aproximativ 7,3 milioane de lei, cu
700.000 de lei mai mult decat in 2005.

