NewsIN
CNA a decis întreruperea emisiei postului OTV pentru trei ore
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis marţi să întrerupă emisia postului OTV pentru trei ore
deoarece în emisiunea "Dan Diaconescu direct", difuzată în data de 23 septembrie, în studio a fost invitat un copil
de şase ani căruia i-au fost puse întrebări despre dipariţia mamei lui.
Membrii CNA au decis că în respectiva emisiune, moderatorul Dan Diaconescu, care a intervievat copilul, i-a
adresat acestuia întrebări care depăşeau puterea lui de înţelegere. El a încălcat, astfel, Articolul 5, Articolul 10 şi
Articolul 11 din Codul audiovizual.
Articolul 5 din Codul audiovizual precizează că "radiodifuzorii nu pot difuza interviuri, declaraţii sau relatări luate în
mod nemijlocit copilului în vârstă de până la 14 ani în legătură cu evenimente dramatice, din comunitate sau din
familie, la care acesta a asistat". Articolul 10 prevede că "interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi
difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri
referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de
judecată", iar Articolul 11 precizează că "radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile astfel încât copilul
implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral
care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni".
Membrii CNA au decis că postul OTV va trebui să-şi întrerupă emisia, în prime time, în ziua de miercuri, pentru
trei ore, interval în care va difuza neîntrerupt textul sancţiunii.
Întreruperea emisiei pentru trei ore este, potrivit vicepreşedintelui CNA, Attila Gasparik, cea mai gravă sancţiune
pe care CNA o poate da unui post TV în afară de reducerea perioadei de licenţă de la nouă ani la patru ani şi
jumătate.
Emisia postului OTV a mai fost întreruptă anul acesta de încă patru ori, ca urmare a deciziei CNA. În data 6
februarie, CNA a decis întreruperea pentru 10 minute a emisiei OTV deoarece, în timpul unei emisiuni "Dan
Diaconescu Direct", Gigi Becali i-a adus injurii lui Dan Voiculescu şi postului Antena 1, iar moderatorul
programului nu a intervenit. Şi în data de 5 iunie CNA a decis întreruperea, pentru 10 minute, a emisiei OTV
deoarece postul a încălcat dreptul la imagine al persoanelor acuzate în cazul "Corina şi Bogdan". CNA a decis
întreruperea emisiei postului OTV, tot pentru 10 minute, şi în data de 14 august deoarece într-o ediţie a emisiunii
"Dan Diaconescu Direct" au fost făcute mai multe acuzaţii neprobate la adresa Patriarhiei Române. Ultima
întrerupere a emisiei postului OTV, pentru 10 minute, a fost în data de 25 septembrie deoarece postul a încălcat
şase articole din Codul audiovizual referitoare la protecţia copiilor.
Postul OTV este cel mai sancţionat post de televiziune de către CNA. În cursul acestui an, OTV a primit 25 de
amenzi de la CNA, în valoarea totală de 335.000 de lei.
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a postului OTV este, potrivit CNA, societatea Ocram Televiziune SRL, al cărei
asociat unic este Dan Cristian Diaconescu. Reporter Cătălin Daniel Cocoş
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CNA a ajuns aproape de capatul rabdarii: OTV, suspendat pentru trei ore
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, in sedinta de ieri, suspendarea emisiei OTV pentru trei ore.
Postul OTV va trebui sa-si întrerupa emisia maine, în prime time, intre orele 18-21.00, iar in acest interval se va
difuza neîntrerupt textul sanctiunii.
Intreruperea emisiei vine in urma faptului ca în emisiunea „Dan Diaconescu Direct“, difuzata pe data de 23
septembrie, un copil de sase ani a fost chestionat cu privire la disparitia mamei sale. Articolele 5, 10 si 11 stau la
baza deciziei CNA, membrii Consiliului tinând cont ca postul de televiziune a mai avut doua amenzi si zece
minute de suspendare a emisiei pentru aceleasi abateri de la legislatia privind audiovizualul. Întreruperea emisiei
pentru trei ore este, potrivit vicepresedintelui CNA, Attila Gasparik, cea mai grava sanctiune pe care Consiliul o
poate da unui post TV în afara de reducerea perioadei de licenta de la noua la patru ani si jumatate. Potrivit lui
Gasparik, dar si a legislatiei audiovizuale, este interzisa aducerea în emisiune a unui copil vârsta sub 14 ani
pentru a-l intervieva despre evenimen
te dramatice din familie. Totodata, CNA a considerat ca postul de televiziune nu a protejat copilul de eventuale
traume psihice. Emisia postului OTV a mai fost întrerupta, anul acesta, de patru ori, ca urmare a deciziei CNA. În
cursul acestui an, televiziunea din Magheru a primit 25 de amenzi de la CNA, în valoarea totala de 335.000 de lei.
CNA a cerut intrarea in legalitate a mai multor spoturi TV, printre care reclama la sucul Parti Time, difuzat pe
DDTV, spot care nu precizeaza procentul de fructe continut. Consiliul a mai cerut intrarea in legalitate a reclamei
la Banca Carpatica, unde nu este mentionata DAE. Spotul din campania de educare si informare despre Hepatita
C trebuie sa renunte la elementele de identificare, precum spitalele si clinicile. Apoi, CNA a mai cerut ca spotul

campaniei „Crucea Rosie“ de la TVR sa afiseze cu TVA inclusa tarifele numerelor de telefon pentru donatii.
Cosmos TV va primi o adresa din partea CNA, pentru ca, in emisiunea de teleshopping Kosmodisk, a fost
prezentat un produs care se gaseste si in farmacii, lucru interzis prin lege. Patricia Marinescu
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Trei ore fara OTV
Floriana Scanteie
Postul lui Dan Diaconescu va trebui sa-si intrerupa programul, timp de trei ore, maine, in urma unei
decizii a Consiliului National al Audiovizualului.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis sa intrerupa emisia postului OTV pentru trei ore in ziua de joi,
11 octombrie (intre 18.00 si 21.00), deoarece in emisiunea „Dan Diaconescu direct”, difuzata pe 23 septembrie,
un copil de 6 ani a fost prezent in studio alaturi de tatal sau si chestionat de moderator in legatura cu diparitia
mamei lui.
Este pentru a doua oara in acest an cand postul lui Dan Diaconescu primeste somatia de intrerupere a
programului timp de trei ore. Potrivit Legii audiovizualului, daca OTV va continua sa incalce directivele forului,
risca sa-i fie redusa perioada de valabilitate a licentei sau chiar sa o piarda.
Emisiunea lui Diaconescu a prezentat cazul unei mame care a disparut de la domiciliu, in studio fiind prezenti,
printre altii, sotul si copilul femeii. Membrii CNA au decis ca Diaconescu, care a intervievat copilul, i-a adresat
acestuia intrebari care depaseau puterea lui de intelegere.
Diaconescu nu tine cont de protectia copilului
Potrivit lui Atilla Gasparik, vicepresedintele CNA, este interzisa aducerea in emisiune a unui copil cu varsta mai
mica de 14 ani pentru a-l intervieva despre evenimente dramatice din familie. Totodata, CNA a considerat ca
postul de televiziune nu a protejat copilul de eventuale traume psihice si a sanctionat canalul in baza articolelor 5,
10 si 11 din Codul audiovizualului. In intervalul de trei ore, OTV va trebui sa difuzeze neintrerupt textul sanctiunii.
Intreruperea emisiei pentru trei ore este, potrivit vicepresedintelui CNA, Attila Gasparik, cea mai grava sanctiune
pe care CNA o poate da unui post TV in afara de reducerea perioadei de licenta de la noua ani la patru ani si
jumatate.
Radu Teodorel, membru CNA, a explicat ca orele de intrerupere a emisiei sunt stipulate in Legea audiovizualului,
ele neputand fi schimbate in functie de ora la care se difuzeaza emisiunea sanctionata. Astfel, desi OTV va avea
de suferit din cauza intreruperii emisiei, programul lui Diaconescu nu va fi afectat in niciun fel de decizia CNA,
pentru ca incepe la ora 21.00.
Emisia postului OTV a mai fost intrerupta anul acesta de inca patru ori, ca urmare a deciziei CNA, cate 10 minute.
In decursul acestui an, OTV a primit 25 de amenzi de la CNA, in valoare de 335.000 de lei.
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Fără sondaje în campanie, la televiziuni
În timpul campaniei la alegerile pentru Parlamentul European, televiziunile nu pot difuza sondaje de opinie.
Decizia aparţine Camerei Deputaţilor, care a aprobat, ieri, ordonanţele Guvernului referitoare la scrutinul
european. Deşi reprezentanţii PD s-au opus în comisia de cod electoral, în plen, deputaţii democraţi au votat,
alături de PSD, PNL, UDMR şi PC, interzicerea în mediul audio vizual a sondajelor de opinie ce au conţinut
electoral, precum şi difuzarea de emisiuni electorale referitoare la intenţia de vot, cu 30 de zile înainte de ziua de
referinţă, dar şi prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne. (R.D.)
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Senatul a decis: Mandatul membrilor CNA rămâne de 6 ani
Senatorii nu au fost de acord ca mandatul membrilor CNA să fie prelungit de la 6 ani la 9 ani, respingând o
propunere de modificare a Legii audiovizualului.

Senatorii au respins propunerea legislativă care conţinea şi un amendament al pesediştilor Adrian Păunescu şi
Otilian Neagoe, aceasta neîntrunind numărul de voturi necesare pentru adoptarea unei legi organice- 69. Astfel,
numai 42 de senatori au votat "pentru", în timp ce 9 au votat "împotrivă", iar 20 s-au abţinut. Camera Deputaţilor a
adoptat proiectul de lege, însă în această speţă Senatul este camera decizională.
Propunerea de modificare a legii CNA a figurat pe agenda plenului, după ce ea trecut rapid de comisia de
cultură. Amendamentul de prelungire a mandatelor membrilor CNA la 9 ani a fost propus de pesediştii Adrian
Păunescu şi Otilian Neagoe şi a fost adoptat de Comisia de cultură a Senatului. Concret, amendamentul
stipulează că "durata mandatului membrilor Consiliului (n.r. - Naţional al Audiovizualului) este de 9 ani, iar
numirea acestora se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului". În legea de bază a audiovizualului,
mandatul membrilor CNA este de 6 ani.
Un alt amendament al celor doi pesedişti viza şi prelungirea mandatului preşedintelui CNA de la 2 ani, cu
posibilitatea de prelungire o singură dată, la 3 ani. Această prevedere se aplică inclusiv vicepreşedintelui ales.
Modificările enunţate urmează să intre în dezbaterea Senatului, Cameră decizională în acest caz.
Comisia de cultură din Senat a adoptat, în data de 12 septembrie, mai multe amendamente la Legea
audiovizualului. Printre modificări se numără şi cele care prevăd ca MCTI să decidă numărul de licenţe
audiovizuale şi de licenţe de emisie pentru difuzarea programelor de radiodifuziune şi televiziune pe cale
radioelectrică terestră în format digital care pot fi deţinute de un radiodifuzor. O altă modificare se referă la
creşterea duratei mandatului membrilor CNA, de la şase ani la nouă ani, şi de reducere a duratei mandatului
preşedintelui şi a vicepreşedintelui CNA, de la şase ani la trei ani. Amendamentele privind numărul de licenţe
audiovizuale au fost formulate de MCTI, iar cele legate de durata mandatelor membrilor CNA şi a conducerii
consiliului au fost propuse de senatorii PSD Adrian Păunescu şi Otilian Neagoe. Mai mulţi membri CNA, printre
care şi preşedintele consiliului, Răsvan Popescu, au declarat că nu au ştiut de existenţa acestor propuneri de
amendamente la Legea audiovizuală, iar acestea au fost adoptate fără o dezbatere publică prealabilă.
Raportul de modificare a Legii audiovizualului a fost adoptat în data de 12 septembrie, în aceeaşi zi în care, în
plen, s-a decis numirea lui Răsvan Popescu ca preşedinte al CNA şi a lui Alexandru Sassu ca preşedinte-director
general al TVR.
Reporter Ioana Danciu / Roxana Preda
LEGEA 504-MODIFICARE-AMÂNARE / Egalitatea de şanse a femeilor în audiovizual mai are de aşteptat
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 9 oct 2007 / Modificarea legii audiovizualului pentru includerea principiului egalităţii
de şanse a femeilor a fost retrimisă de Plenul Camerei Deputaţilor la Comisia pentru Cultură a Camerei
Deputaţilor, cu termen de revizuire de două săptămâni şi cu prelungirea termenului pentru votul final de 60 de zile
(data limită era 19 octombrie).
Votul pe propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (Proiectul
de lege PL-x 550/2007, în numerotarea Camerei) a fost amânată deoarece deputaţii au considerat că textul de
lege protejează femeile dar exclude minorităţile, starea socială sau sexul ca şi categorii generale. “Se doreşte
eliminarea discriminării de sex şi introducerea unei protejări doar a femeilor”, a spus Marton Arpad.
Proiectul de lege a fost iniţiat de deputatele PSD Minodora Cliveti şi Daciana Sârbu are în vedere modificarea
legii audiovizualului pentru implementarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în domeniul audiovizualului
prin modificarea componenţei Consiliului Naţional al Audiovizualului, precum şi prin includerea explicită a
principiului non-discriminării femeilor în activitatea audiovizuală.
La propunerea iniţiatorului, legea ar fi stabilit ca vicepreşedintele CNA să fie obligatoriu o femeie.

