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Evenimentul zilei
Somatii pentru posturile TV
Floriana Scanteie
In prima sedinta din 2008, Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a trimis scrisori de
atentionare posturilor Antena 1, Prima TV si Pro TV si o somatie catre Kanal D, potrivit
Mediafax.
Kanal D a primit o somatie pentru ca, in cadrul stirilor difuzate pe 29 decembrie, au fost
prezentate produse dintr-un sex shop. Membrii forului au explicat ca postul a incalcat doua
articole din Codul de reglementare al continutului audiovizual, potrivit carora „programele de stiri
si de actualitati se supun cerintelor de protectie a copiilor si vizionarii in familie” si „subiectele sau
evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate inainte de ora 22.00 numai in situatia in care
imaginile si comentariile care le insotesc nu afecteaza copiii”.
In aceeasi sedinta, Consiliul a hotarat sa trimita scrisori de atentionare posturilor Antena 1, Prima
TV si Pro TV, pentru difuzarea unor imagini violente in cadrul jurnalelor de stiri din data de 2
ianuarie.
Posturile mentionate au prezentat un accident produs la o corida din Columbia, eveniment care
face parte dintr-o serie de festivitati care au loc la sfarsitul fiecarui an. Potrivit CNA, posturile au
incalcat articolul 27 din Codul de reglementare al continutului audiovizual, care presupune
„avertizarea verbala obligatorie a publicului, in cazul difuzarii unor scene de violenta sau cu
posibil impact emotional negativ”.
Gandul
Kanal D, somat pentru ştiri despre sex-shopuri
Chiar dacă e început de an, membrii CNA nu sunt mai îngăduitori cu televiziunile care calcă
strâmb. Ieri, postul Kanal D a fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor
art. 27, alin. 1 şi 4 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. În emisiunea Kanal D Ştiri, difuzată pe 29 decembrie 2007, ora 18.41, s-a prezentat un reportaj cu titlul „Cadouri
deocheate - românii au dat iama în sex-shopuri”. Acest fapt a contravenit prevederilor legale,
care stipulează că evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate înainte de ora 22 numai în
situaţia în care imaginile şi comentariile care le însoţesc nu afectează copiii. (D.P.)
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