Ev.zilei
Inca zece minute fara OTV
Traian Batranu
Consiliul National al Audiovizualului a decis intreruperea emisiei OTV cu zece minute.
Nu este prima data cand postul lui Dan Diaconescu a fost amendat in acest fel. De la inceputul anului,
televiziunea a fost sanctionata de doua ori cu pauza de trei ore si de patru ori cu cate zece minute. Pedeapsa de
ieri a venit dupa difuzarea la emisiunea „Bomba zilei” a unei inregistrari cu Catalin Botezatu si Daniel Ciobanu,
care vorbeau la telefon.
Atentat la viata privata
Moderatoarea de la „Bomba zilei” a spus ca Daniel Ciobanu si Catalin Botezatu sunt iubiti. Membrii CNA au decis,
potrivit Mediafax, ca OTV a incalcat articolul din Codul de reglementare in audiovizual legat de difuzarile
convorbirilor telefonice. Articolul spune ca acestea sunt permise cand prezinta un interes public justificat,
raspunde unor necesitati de siguranta nationala, ordine publica sau asigura prevenirea unor fapte penale. Forul a
citat si articolul prin care „orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului si
a corespondentei sale”.
CNA a sesizat, in sedinta de ieri, si alta abatere a postului OTV: un spot pentru suplimentul alimentar Mumio, care
ii atribuia calitati de medicament.
Amenda pentru Acasa TV
CNA a amendat Acasa TV cu 2.500 de lei, pentru ca in „Povestiri adevarate” s-au difuzat imagini privind viata
privata a unei familii, fara acordul unuia dintre membrii acesteia. In emisiune s-au prezentat problemele unei
familii aflate in divort si in proces pentru cedarea copiilor.
Desi mama copiilor a cerut sa nu fie difuzat niciun element care sa duca la identificarea familiei sau a copilului,
Acasa TV a redat cazul. Sedinta de ieri a adus si somatii: Prima TV, pentru publicitatea din emisiunea „SOS,
salvati-mi casa” si Radio Guerrilla, pentru limbajul vulgar al lui Liviu Mihaiu intr-o emisiune „Asta la revista mesei,
nene!”.
Cotidianul /OTV, pentru a sasea oara in bezna in acest an/Cosmin Popan
O convorbire telefonica privata, difuzata de postul lui Dan Diaconescu se va solda cu zece minute de emisie
intrerupta.
In goana dupa senzational, OTV nu s-a abtinut sa-si mai puna o data CNA-ul in cap, legiuitorul audiovizualului
hotarind sa suspende emisia postului timp de zece minute, dupa emisiunea „Bomba zilei“, difuzata pe 24
octombrie. Ultimul subiect cu care televiziunea si-a dat in petic a fost o presupusa convorbire telefonica ce ii are
protagonisti pe designerul Catalin Botezatu si un anume Daniel Ciobanu, din care reiese ca intre cei doi exista o
relatie amoroasa, anunta NewsIn.
Potrivit membrilor CNA, OTV nu a cerut celor doi acceptul de difuzare a inregistrarii, incalcind legislatia
audiovizuala in privinta respectarii vietii private. Pe durata celor zece minute de tacere, postul de televiziune va fi
obligat sa difuzeze textul sanctiunii, insa CNA nu a decis inca ziua si ora la care va fi intrerupta emisia. In acest
ritm, OTV risca sa-si injumatateasca licenta de emisie acordata pina in 2013 de catre CNA, insa abaterile trebuie
sa fie mai grave decit atit, declara pentru Cotidianul presedintele institutiei, Rasvan Popescu. „Am putea lua
aceasta masura, insa numai dupa doua intreruperi consecutive de cite trei ore“, mentioneaza Popescu.
OTV a mai tras cortina in acest an din cauza CNA de inca cinci ori, fiind singurul post romanesc care a fost
obligat sa suporte astfel de sanctiuni in 2007. Prima decizie a fost luata pe 6 februarie, dupa ce Gigi Becali i-a
adus injurii lui Dan Voiculescu si postului Antena 1 intr-o emisiune moderata de Dan Diaconescu, care nu a
intervenit in vreun fel. Cazul profesoarei Corina si al elevului care s-a sinucis, acuzatii neprobate la adresa
Patriarhiei, copii minori chestionati in studio despre disparitia parintilor au fost alte motive pentru care OTV a
trebuit sa-si intrerupa emisia de-a lungul acestui an.
Gardianul
Din cauza lui Bote OTV tace pentru zece minute
Convorbirea telefonica dintre Catalin Botezatu si Daniel Ciobanu a ajuns si la OTV, dupa ce a „batut“ internetul si
a fost dezbatuta in tabloide. Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) au cazut de acord ca, in urma
difuzarii pe post a acesteia, sa intrerupa emisia OTV pentru zece minute.
Pe data de 24 octombrie, in cadrul emisiunii „Bomba zilei“, la OTV a fost difuzata o înregistrare telefonica dintre
Catalin Botezatu si Daniel Ciobanu, facându-se afirmatia ca acestia ar fi iubiti. În emisiune, moderatoarea a
prezentat o convorbire telefonica dintre Catalin Botezatu si Daniel Ciobanu, spunând ca cei doi sunt iubiti. Potrivit

acesteia, înregistrarea a fost preluata dintr-un tabloid central. Astfel, OTV a încalcat trei articole din Codul de
reglementare în audiovizual, art. 40, 36 si 32, iar CNA a votat întreruperea emisiei cu zece minute. Membrul CNA,
Ioan Onisei a argumentat aceasta intrerupere, pentru ca televiziunea a mai avut somatii, amenzi si emisia
întrerupta pentru zece minute. În aceeasi sedinta, Consiliul a analizat si emisiunea „Lumea de
azi, lumea de mâine“, din data de 25 octombrie, si a decis sa trimita o adresa postului cerånd intrarea în legalitate
a spotului publicitar la suplimentul alimentar Mumio, caruia i se atribuie calitati de medicament.
Patricia Marinescu
NewsIN
Şedinţă ordinară a CNA
CNA a somat public posturile OTV, Prima TV şi Radio Guerrilla
07 nov 2007 15:33
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de miercuri, să someze public posturile OTV, Prima
TV şi Radio Guerilla pentru încălcări ale legislaţiei audiovizuale.
CNA a amendat postul Acasă TV pentru încălcarea dreptului la viaţa privată
07 nov 2007 15:14
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de miercuri, să amendeze postul Acasă TV cu
2.500 de lei deoarece, în emisiunea "PoveŞtiri adevărate" difuzată în data de 11 octombrie, a încălcat dreptul la
viaţa privată al unei familii.
CNA spune postului public RRA că poate să modifice spoturile electorale ale partidelor
07 nov 2007 14:37
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis miercuri să trimită o scrisoare postului public Radio România
Actualităţi prin care îi cere să respecte Legea 373/2004, ce reglementează alegerile, şi precizează că poate
modifica spoturile electorale trimise de partide, dacă acestea încalcă legea.
CNA a decis întreruperea emisiei postului OTV pentru 10 minute
07 nov 2007 11:56
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de miercuri, să întrerupă emisia postului OTV
pentru 10 minute deoarece a difuzat înregistrarea unei convorbiri telefonice dintre Cătălin Botezatu şi Daniel
Ciobanu din care reiese că între cei doi există o relaţie amoroasă.
Adevarul
OTV, întrerupt de CNA pentru zece minute
de NewsIn
CNA a decis ieri să întrerupă emisia postului OTV pentru zece minute pentru că a difuzat înregistrarea unei
convorbiri telefonice între creatorul de modă Cătălin Botezatu şi manechinul Daniel Ciobanu. Din convorbire ar fi
reieşit că între cei doi există o relaţie amoroasă.
Difuzarea înregistrării telefonice a fost făcută în emisiunea „Bomba zilei" din data de 24 octombrie. Membrii CNA
au constatat că postul OTV nu le-a cerut acestora acceptul pentru difuzarea înregistrării.
Adevarul
Spotul Fitness are probleme la calorii
de Mediafax
CNA a solicitat posturilor tv încetarea difuzării spotului publicitar pentru „Batonul Fitness", pentru că
dezinformează publicul. În reclamă se precizează că batonul are un conţinut de 90 de calorii, în loc de 90 de kcal,
câte apar pe ambalajul produsului. Consiliul a cerut intrarea în legalitate a spotului publicitar. Până acum, clipul a
rulat pe Pro TV şi B1 TV.

Gandul
Sassu şi CNA, despre referendum
Alexandru Sassu, preşedinte-director general al SRTv, a informat CNA că televiziunea publică va difuza emisiuni
despre referendum. TVR 1 va difuza, pe 8, 15 şi 22 noiembrie, emisiuni dedicate; jurnalele de ştiri vor oferi
informaţii tehnice; emisiuni electorale vor fi difuzate şi pe TVR 2 şi la staţiile regionale. SRTv analizează

posibilitatea ca preşedinţii partidelor parlamentare să aibă spaţiu suplimentar alocat pe TVR 1 lunea, în prime
time.
Preşedintele-general al SRTv cere, printre altele, CNA informaţii pentru reflectarea corectă a campaniei pentru
referendum. Aceasta se suprapune celei pentru europarlamentare, căreia TVR i-a alocat deja emisiuni.
Gelu Trandafir, membru CNA, crede că TVR urmăreşte ca altcineva să acţioneze în locul său: „Eu cred că lor le e
frică să acţioneze, să aplice legea şi vor să acţioneze altcineva pentru ei. (…) Există o Lege şi o Decizie, să
aplice asta”. Chiar şi aşa, CNA a remis o adresă prin care răspunde solicitărilor lui Alexandru Sassu. (D.P.)
NewsIN
TVR începe difuzarea emisiunilor despre referendum, dar mai cere lămuriri de la CNA
TVR a anunţat printr-o adresă trimisă Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), discutată în şedinţa de
miercuri a Consiliului, că va începe joi difuzarea unor emisiuni despre referendum, dar a mai cerut lămuriri de la
CNA privind modul în care trebuie să se desfăşoare acestea.
În adresă, care este semnată de preşedintele-director general TVR Alexandru Sassu, Societatea Română de
Televiziune (SRTv) a mai precizat care sunt emisiunile despre referendum pe care le va difuza în următoarea
perioadă şi a cerut mai multe lămuriri despre prevederile articolelor din Decizia CNA 897/2007 privind reflectarea
pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile
parlamentare.
Pe postul TVR 1, în zilele de joi care au mai rămas până la referendum vor fi prezentate cele şapte partide
neparlamentare cu intervenţii înregistrate, într-o emisiune de 95 de minute, moderată de Mihai Rădulescu şi
realizată de Carmen Movileanu. Tot TVR 1 va difuza, în fiecare din cele două duminici rămase până la
referendum, o emisiune de oră, cu începere de la 16.10, care va fi moderată şi realizată de Monica Ghiurco şi
care va avea, ca invitaţi, mai mulţi analişti.
Pe postul TVR 2, TVR Timişoara, TVR Cluj, TVR Iaşi şi TVR Craiova vor fi difuzate, în regim regional, mai multe
emisiuni despre referendum cu durata de 30 de minute.
Postul public de televiziune a mai precizat în adresă că "în jurnalele de ştiri vor fi oferite informaţii de ordin tehnic
şi de actualitate" şi că "SRTv analizează posibilitatea ca preşedinţii partidelor parlamentare să beneficieze de un
spaţiu suplimentar alocat pe TVR 1 în zilele de luni, în prime time, în vederea dezbaterii aceleiaşi teme".
TVR a cerut, în aceeaşi adresă trimisă CNA, mai multe lămuriri privind modul în care trebuie să se desfăşoare
emisiunile despre referendum. TVR a solicitat o "interpretare a Articolului 9 din Decizia CNA numărul 897/2007,
potrivit căruia 'pe perioada campaniei pentru referendum nu pot fi difuzate clipuri publicitare care prezintă, în sens
negativ sau pozitiv, un partid, un om politic sau un mesaj politic'". Televiziunea publică a mai cerut CNA să
precizeze "în ce condiţii se pot desfăşura anchetele de stradă având ca temă alegerile europarlamentare astfel
încât să nu contravină Articolului 8 din Decizia CNA numărul 897/2007", dar şi precizări referitoare la exprimarea
dreptului la replică.
În şedinţa de miercuri, CNA a decis, fără să supună la vot, să trimită o scrisoare de răspuns televiziunii publice.
Gelu Trandafir, membru al Consiliului, este de părere că scrisoare îl angajează doar pe Răsvan Popescu,
preşedintele CNA. "Din punctul meu de vedere, scrisoarea îl angajează exclusiv pe Răsvan Popescu. Noi nu am
dat vot pentru formularea ei şi nu am trimis nicio scrisoare posturilor private, care trebuie să respecte aceeaşi
lege", a declarat, pentru NewsIn, Gelu Trandafir. În timpul şedinţei CNA de miercuri, mai mulţi membri ai
Consiliului, printre care vicepreşedintele Attila Gasparik şi membrii Gelu Trandafir şi Ioan Onisei, s-au declarat
nemulţumiţi de faptul că, deşi cele două campanii au început de aprope două săptămâni, TVR încă mai cere
lămuriri referitoare la modul de desfăşurare al acestora. "Legislaţia e foarte clară şi dacă TVR vrea lămuriri să
vină la CNA", a spus Gelu Trandafir, membru CNA.
Preşedintele Consiliului a dispus, în cele din urmă, trimiterea unei scrisori de răspuns către TVR. În aceasta se
precizează că cele două campanii se desfăşoară concomitent, dar după reglementări distincte. "În campania
pentru alegerile europarlamentare Legea 33/2000 prin Legea 373/2004 permite inserarea, în cadrul emisiunilor
electorale prevăzute la alineatul 1 litera b şi c al Articolului 57 din Legea 373/2004 unor spoturi electorale de
maxim 30 de secunde, care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o listă de candidaţi. Respectivele
programe sunt emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de
campanie electorală; c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie
programele electorale şi temele de interes public", se arată în scrisoare pe care CNA a decis să o trimită
televiziunii publice.
În scrisoarea trimisă de CNA postului public se mai preizează că "în ceea ce priveşte campania pentru
referendum, în cadrul acesteia, Articolul 9 al Deciziei CNA 897/2007 interzice 'difuzarea de clipuri publicitare care
prezintă, în sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic sau un mesaj politic', fiind însă permisă difuzarea

unor alte clipuri referitoare la aspecte cum ar fi participarea populaţiei sau probleme tehnice privind
referendumul". "Articolul 65 alineatul 2 din lege prevede că 'nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru
opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic'. Dacă anchetele au ca temă referendumul, prevederea
din Articolul 8 din Decizia CNA numărul 897, conform căreia 'nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru
opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic şi au obligaţia de a reflecta punctele de vedere aflate în
divergenţă' nu vine în niciun fel în contradicţie cu ceea ce există în lege", se mai arată în scrisoarea trimisă de
CNA televiziunii publice.
CNA a spus, în scrisoarea trimisă televiziunii publice, şi că dreptul la replică se acordă potrivit legilor în vigoare.
"În cazul aducerii unor acuze unor candidaţi la alegerile europarlamentare, atunci când drepturi sau interese
legitime ale unor candidaţi sau partide politice 'au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a
unor fapte neadevărate', replica se acordă potrivit dispoziţiilor normative în vigoare, în aceleaşi condiţii în care s-a
produs prezentarea faptelor neadevărate", se mai arată în scrisoarea pe care CNA a decis să o trimită TVR.
Consiliul Naţional al Audiovizualului a adoptat, în şedinţa din data de 25 octombrie, Decizia CNA 897/2007 privind
reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la
alegerile parlamentare. Consiliul a decis să interzică posturilor de radio şi TV să transmită, în timpul campaniei
pentru referendum, clipuri publicitare care prezintă un candidat sau un partid politic şi consultări ale publicului, de
tip televoting.
CNA a trimis marţi o adresă televiziunii publice prin care îi cere să îi comunice emisiunile referitoare la
referendumul privind votul uninominal pe care le difuzează. Adresa a fost trimisă după ce TVR a anunţat că nu va
difuza emisiuni despre referendum până când Parlamentul nu stabileşte regulile pe care posturile publice trebuie
să le urmeze în timpul campaniei. Doi dintre membrii CNA, Gelu Trandafir şi Ioan Onisei, au declarat vineri, întrun comunicat, că televiziunea publică nu trebuie să aştepte înfiinţarea de către Parlament a unei comisii care să
stabilească timpii de antenă şi că emisiunile se pot desfăşura pe baza reglementărilor care sunt deja în vigoare.
În acelaşi comunicat, Gelu Trandafir şi Ioan Onisei au mai declarat că refuzul TVR de a organiza astfel de
dezbateri reprezintă o abdicare de la misiunea ei de serviciu public. După două voturi amânate, p lenul reunit al
Parlamentului a decis miercuri, cu majoritate de voturi, înfiinţarea comisiei de timpi de antenă ai campaniei pentru
referendum. Reporter Cătălin Daniel Cocoş/Editor Bogdan Oprea
Ev.zilei
Seful statului si-a luat ratia de TVR
Clarice Dinu
Presedintele Traian Basescu nu mai poate face campanie pe postul public de televiziune pentru
referendumul pe tema uninominalului.
Parlamentarii din comisia pentru timpii de antena au decis ieri, la sugestia sefului TVR Alexandru Sassu, ca
presedintele si-a epuizat deja spatiul rezervat prin participarea la emisiunea „Editie speciala”, din 5 noiembrie. „Sa convenit sa apara intr-una din cele zece emisiuni de la radio pentru ca la TVR si-a epuizat partea de campanie”,
a declarat deputatul PSD, Ioan Bivolaru.
Articol cu acelasi subiect :
www.interesulpublic.ro/ Băsescu, interzis la TVR/08 Noiembrie 2007 | de C.D.
Romania libera
Extracampanie cu televiziunile din Ungaria
Claudiu PadureanPoliticienii maghiari din Transilvania au descoperit o modalitate de a ocoli reglementarile
stabilite de CNA pentru campania electorala. Ei folosesc televiziunile si celelalte institutii media din Ungaria. Cele
mai importante sunt televiziunea privata Duna TV si televiziunea de stat MT2, alaturi de Radio Kossuth din
Budapesta. Practic, aceste institutii media sunt in topul preferintelor consumatorilor de televiziune si de radio din
Transilvania care au maghiara ca limba materna. Autoritatile maghiare nu au stabilit nici un fel de reguli
referitoare la reflectarea campaniei electorale din Romania. De acest lucru profita atat UDMR, cat si candidatul
independent al disidentilor maghiari din Transilvania, episcopul reformat de Piatra Craiului, Laszlo Tökes.
Deputatul UDMR Levente Mate a recunoscut situatia: "Chiar luni au fost prezenti pe Duna TV atat domnul
presedinte Marko, cat si domnul episcop Tökes. Jurnalistii se straduiesc sa pastreze un echilibru". Levente Mate
este nemultumit de faptul ca politicienii din Ungaria se implica in disputa politica dintre UDMR si Tökes. Pe de alta
parte, copresedintele Ligii Pro Europa din Targu-Mures, Smaranda Enache, crede ca nu este o surpriza
implicarea presei din Ungaria in campania electorala din Romania, ci gradul in care este realizat acest lucru. "De

fiecare data, mass-media din Ungaria a facut acest lucru. Acum, lucrurile sunt mai intense, pentru ca socialistii si
liberalii sustin UDMR, iar politicienii de dreapta, in special formatiunea FIDESZ, afiliata la Partidul Popular
European, il sustin pe Laszlo Tökes. Pana la aceste alegeri, toti politicienii din Ungaria sustineau UDMR."
Folosirea radiourilor, televiziunilor, site-urilor si ziarelor din Ungaria care sunt distribuite pe teritoriul Transilvaniei
a starnit critici din partea unor politicieni romani. De pilda, purtatorul de cuvant al PSD Cluj, Ancuta Abrudan, a
declarat ca ar fi nevoie de reguli europene in acest domeniu: "Nu putem opri undele sau semnalele electronice la
granita. Putem insa sa stabilim niste reguli cu caracter deontologic pe care sa le respecte toata lumea". Abrudan
a adaugat ca faptul ca UDMR se foloseste de institutiile media din Ungaria pentru a-si face imagine nu este un
lucru ilegal, insa nu este unul corect.
Unul dintre jurnalistii ardeleni care lucreaza pentru un cotidian budapestan a afirmat ca predomina declaratiile din
cadrul buletinelor de stiri, in timp ce numarul emisiunilor de tip dezbatere este redus.

