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Gandul
Gasparik, Onisei si Teodorel - candidati la postul de vicepresedinte CNA
Attila Gasparik, Ioan Onisei si Radu Teodorel candideaza pentru postul de vicepresedinte al
CNA, functie care va fi stabilita pe 16 ianuarie, prin votul membrilor Consiliului. Gasparik a mai
ocupat functia de vicepresedinte al CNA si in perioada 2002-2006.
Potrivit Legii Audiovizualului, vicepresedintele CNA este ales prin vot secret de catre Consiliu, in
prezenta a cel putin noua membri ai acestuia, pentru un mandat de sase ani. Vicepresedintele
este cel care asigura conducerea Consiliului in absenta presedintelui CNA.
Articole cu acelasi subiect:
Adevarul
Alegeri
Trei candidaţi pentru postul de vicepreşedinte al CNA
(Mediafax)
Gardianul
Trei posturi noi de televiziune in peisajul romanesc
Pe micile noastre ecrane isi vor face in curand aparitia trei posturi nou-noute. Este vorba despre
Antena 2, post caruia ii expirase licenta la sfarsitul anului trecut, versiunea romaneasca a postului
muzical VH1, dupa ce solicitarea fusese respinsa de mai multe ori în 2006, si Musicmax, cu
specific muzical.
Antena 2 va fi condusa de moderatorul de la Antena 3, Mihai Gâdea, si va avea un nou concept
editorial, bazat în primul rând pe talk-show-uri.
Prezent la sedinta CNA, Gadea a spus ca Antena 2 va fi „primul post de talk-show de dimineata
pâna seara“. „Încercam sa luam niste formate din afara, pe unele le-am luat deja: de la talk-showuri de femei pâna la talk-show-uri specializate, cum ar fi acelea de politica externa, fara a avea
vreo legatura cu emisiunile politice specifice postului Antena 3“, a explicat el.
Daca licenta pentru Antena 2 a fost acordata cu unanimitate de voturi, in ceea ce priveste VH1,
licenta a fost votata doar de 8 dintre membrii CNA, Ralu Filip fiind impotriva. Acesta este
nemultumit de faptul ca în spatele companiei Music Television System, care detine VH1, au
existat de-a lungul timpului probleme, începând cu MCM-ul frantuzesc, continuând cu conflictul
Noll- Atomic si acum cu plângerea penala primita de UPC de la UPFR din cauza postului Atomic.
„Dumneavoastra, în locul nostru, tinând cont de toate astea, ati da licenta?“, a întrebat Filip. Cert
este ca VH1 va fi prezent in grila de programe a principalilor furnizori de cablu din Romania.
Tot ieri, CNA a acordat licenta si postului de radio numit Radio Jazz. Acesta, alaturi de
Musicmax, va fi operat de compania Tematic Cable SRL, care a operat, pâna de curând, postul
muzical Cherry Music. Reprezentantul companiei Tematic a explicat ca Radio Jazz va fi un
program de radio de jazz prin satelit care va emite si pe teletext, si pe Internet. În ceea ce
priveste postul Musicmax, acesta va emite 24 de ore din 24 si va include si publicitate. Initial,
postul va difuza doar programe preluate, fara productie proprie.
G.D.
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Gardianul
TV K Lumea se transforma în Activ TV
Un nou post de televiziune ar putea aparea în peisajul audiovizual românesc dupa ce ieri
reprezentantii companiei Atelierele Culturale, care a detinut, pâna de curând, postul TV K Lumea,
au cerut si au primit de la CNA permisiunea de a difuza, pe aceeasi frecventa, postul Activ TV.
Adrian Georgescu, reprezentantul companiei Atelierele Culturale, a spus ca societatea trece
printr-o serie de schimbari de actionariat, majoritatea actiunilor fiind preluate de o societate
detinuta în proportie de 90% de impresarul Marcel Avram (foto), cel care s-a ocupat la un
moment dat de turneele lui Michael Jackson. „Vrem sa dezvoltam un program local numit Activ
TV, în strânsa legatura cu Activ EFEM, postul lansat în luna decembrie a anului trecut“, a explicat
Georgescu. Postul va difuza muzica româneasca si programe de promovare a unor evenimente
straine si românesti, pe care compania intentioneaza sa le organizeze anii viitori.
A.P.
Gandul
Inca doua televiziuni muzicale pe piata romaneasca
CNA a acordat, in sedinta de ieri, doua licente audiovizuale prin satelit, pentru postul tv
Musicmax, precum si pentru un radio numit Radio Jazz. Cele doua posturi vor fi operate de
compania Tematic Cable SRL, care a detinut, pana de curand, postul muzical Cherry Music. Un
reprezentant al firmei a explicat ca Radio Jazz va fi un program de radio prin satelit care va emite
si pe teletext si pe internet. In ceea ce priveste postul Musicmax, acesta va emite 24 de ore din
24 si va include si publicitate.
Actionarii companiei Tematic Cable SRL sunt, conform datelor publicate in iulie 2005 la Registrul
Comertului, cetatenii maghiari Radoczy Katalin (5%), Fai Andras (6,6%), Lantos Judit (7,6%),
Talas Jozsef (7,6%), Morar Nicolae Radu (10%), Sar Csaba (21,5%) si compania ungara
Intersoft-Hungary SRL (41,7%).
Si varianta romaneasca a VH1 a primit licenta de la Consiliul National al Audiovizualului. Avizul
favorabil a venit dupa ce, in cursul lui 2006, solicitarea fusese respinsa in repetate randuri. Ion
Grigore, reprezentantul companiei Music Television System, care opereaza si MTV Romania, a
spus ca postul VH1 va fi preluat de societatea Music Television System in termen de 30 de zile si
va deveni, treptat, un program romanesc. El a mai precizat ca, in decurs de o luna, postul va
avea si publicitate, doar din Romania.
Presedintele CNA, Ralu Filip, a declarat, totusi, ca este nemultumit de faptul ca in spatele
companiei Music Television System au existat, de-a lungul timpului, probleme, incepand cu
MCM-ul frantuzesc, continuand cu conflictul Noll - Atomic si cu plangerea penala primita de UPC
de la UPFR, vizand postul Atomic. Licenta pentru VH1 Romania a fost acordata cu opt voturi
pentru, printre care nu s-a numarat si cel al sefului CNA. (D.P.)
Articole cu acelasi subiect :
Evenimentul zilei
Antena 2, VH1 si Good Life Channel au primit licentele de emisie de la CNA
Floriana Scanteie
Mediafax
Varianta românească a VH1 a primit licenţă de la CNA
Cotidianul
De Revelion, B1 TV ia o amenda beton de la CNA
Postul B1 TV a fost amendat ieri de CNA cu 50.000 RON pentru emisiunea „By Monica
Columbeanu“ din noaptea de Revelion, in care omul de afaceri Irinel Columbeanu a facut
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publicitate mascata la ciment si termoizolatii fabricate de o companie proprie. „Mi se pare
amuzant faptul ca in noaptea de Revelion, la o ora de mare audienta, oamenii acestia fac
reclama la ciment si mai pun si semnul AP“, a declarat presedintele CNA, Ralu Filip, citat de
NewsIn.
B1 TV a mai fost sanctionat si pentru emisiunile „Nasul“ din 27 decembrie si din 10 octombrie
2006, pentru nerespectarea impartialitatii si injurii adresate invitatilor. Potrivit Consiliului,
prezentatorul Radu Moraru l-a lasat pe Gigi Becali sa preia controlul discutiei si l-a numit totodata
„las“ si „nesimtit“ pe senatorul Gyorgy Frunda.
Articole cu acelasi subiect:
Gardianul
Nasul B1 a dat 25.000 de lei sa asiste la cel mai plictisitor Revelion
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