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Ev.zilei
Activitate intensa la CNA
Floriana Scanteie
Consiliul National a Audiovizualului (CNA) a reamintit radiodifuzorilor sa precizeze sursa in cazul difuzarii
unor materiale care nu apartin postului, anunta Mediafax.
Totodata, CNA cere ca imaginile de arhiva sa fie semnalate corespunzator, iar prestatia cantaretilor sa fie
marcata atunci cand se canta live sau se face play-back.
Cu ochii pe reclamele la sucuri
Tot in sedinta de ieri, CNA a cerut oprirea spotului la sucul Tymbark si modificarea „din mers” a reclamei la Cappy
Premium. „Solicitam Tymbark sa intre in legalitate, in sensul de a mari corpul de litera, iar durata de expunere a
textului sa creasca, ca sa poata fi citit textul”, a cerut Ralu Filip, presedintele CNA.
In cazul sucului Cappy Premium, membrii CNA se vor adresa televiziunilor si producatorului Coca-Cola pentru
corectarea spotului astfel incat „sa se spuna „100% suc de portocale”, nu „100a suc natural de portocale”, care
inseamna ca nu intervine un proces tehnologic in realizarea lui”, a explicat Filip.
CNA a mai stabilit, pe baza punctului de vedere al Consiliului Roman pentru Publicitate (RAC) si a reclamatiei de
la la SC Intersnack Romania SRL, ca spotul de promovare pentru produsele Lay’s „nu se mai difuzeaza, iar in
cazul in care va fi reluat, CNA va interveni pentru a corecta”.
Guerrilla vorbeste „nepotrivit”
Postul de radio Guerrilla a primit somatie publica pentru „divertisment la ore nepotrivite” si „limbaj nepotrivit”. In
emisiunea „Guerrilla de dimineata”, moderatorii sustineau ca vor sa relaxeze oamenii la telefon, folosind apelative
de genul „boule”, fapt care l-a deranjat pe Ioan Onisei, membru CNA. Ralu Filip a fost impotriva acordarii
somatiei.
In aceeasi sedinta, CNA a modificat una dintre deciziile Consiliului cu privire la obligatiile ce revin radiodifuzorilor
la inregistrarea programelor de radio si de televiziune. Potrivit votului membrilor CNA, de acum exista posibilitatea
ca programele si emisiunile sa fie stocate si pe suport CD sau DVD.
Jurnalul National
CNA - Televiziunile, obligate să menţioneze sursa
Adrian Vaduva
Consiliul Naţional al Audiovizualului solicită televiziunilor ca, în cazul în care difuzează un material care nu
aparţine postului, să fie menţionată sursa. Astfel, membrii CNA au decis ieri să trimită o scrisoare tuturor
posturilor de televiziune, precum şi Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale – ARCA în care se solicită ca,
în cazul în care difuzează materiale care nu aparţin postului, să precizeze sursa.
De asemenea, CNA cere televiziunilor să fie atente la selecţia imaginilor de arhivă pe care le redifuzează şi să
precizeze atunci când s-a cântat live sau play-back. "Sunt trei chestiuni: arhiva, pentru că la unele posturi încă îl
vedem pe domnul Şerban Madgearu ca preşedinte al CNA.
În al doilea rând, când difuzează imagini pe care nu le-au filmat ei, ci alte instituţii sau persoane private, să se
menţioneze clar sursa materialului. De asemenea, trebuie să se menţioneze de fiecare dată când e cazul dacă
interpretarea e live sau play-back", a declarat preşedintele CNA, Ralu Filip
NewsIn
CNA cere Antena 1 să verifice o afirmaţie făcută de Vadim Tudor despre Traian Băsescu
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să trimită o scrisoare către Antena 1 prin
care cere postului să verifice dacă imaginile prezentate de senatorul Corneliu Vadim Tudor, cu Traian Băsescu
dansând la o terasă din Neptun, au fost filmate în perioada inundaţiilor.

În emisiunea "Pro şi contra", difuzată miercuri de postul Antena 1 şi moderată de Gabriela Vrânceanu Firea,
senatorul PRM Corneliu Vadim Tudor a prezentat un montaj despre preşedintele suspendat Traian Băsescu.
Imaginile îl prezentau pe Traian Băsescu dansând pe o terasă în staţiunea Neptun, iar senatorul Corneliu Vadim
Tudor a afirmat că Traian Băsescu dansa în timp ce România era sub inundaţii.
"În cazul în care veţi constata că cele două evenimente nu au fost simultane (Traian Băsescu dansând pe o
terasă la Neptun şi inundaţiile de anul trecut - n.red.), vă rugăm să faceţi corectura de rigoare la începutul
emisiunii din această seară (joi - n.red.)", precizează scrisoare trimisă de CNA postului Antena 1.
"Lucrurile sunt foarte simple. Vadim a lansat învinuiri nefondate la adresa preşedintelui suspendat Traian
Băsescu, despre care a afirmat că a dansat 'geamparale' în timp ce în ţară erau inundaţii", a afirmat, în şedinţa de
joi, preşedintele CNA, Ralu Filip.
Membrul CNA Ioan Onisei crede că prezentarea imaginilor constituie manipulare deoarece nu poate fi stabilit
când au fost înregistrate, cu adevărat, imaginile cu preşedintele suspendat Traian Băsescu. "Aici este o chestie
de manipulare clară", a declarat membrul CNA Ioan Onisei.
Articolul 42 din Codul audiovizual precizează că, atunci când în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii despre
fapte ilegale sau imorale, moderatorii trebuie să audieze şi partea acuzată. Codul audiovizual mai cere
moderatorilor să solicite dovezi în mod repetat pentru acuzaţiile pe care invitaţii le fac la adresa altor persoane.
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
Gardianul
Dilema CNA: A dansat sau nu Basescu geamparale in timpul inundatiilor?
In cadrul emisiunii „Pro si contra“, difuzata miercuri la Antena 1, Corneliu Vadim Tudor a prezentat o caseta care il
infatisa pe presedintele suspendat Traian Basescu dansand la o terasa din Neptun, vara trecuta. Senatorul PRM
a spus ca imaginile au fost filmate in timpul inundatiilor cu care Romania s-a confruntat in 2006. Consiliul National
al Audiovizualului (CNA) a cerut Antenei 1 sa verifice daca intr-adevar imaginile provin din perioada respectiva. In
caz contrar, postul va trebui sa corecteze greseala sau poate fi chiar sanctionat pentru difuzare de informatii
eronate. „Lucrurile sunt foarte simple. Vadim a lansat învinuiri nefondate la adresa presedintelui suspendat Traian
Basescu, despre care a afirmat ca a dansat «geamparale» în timp ce în tara erau inundatii“, a afirmat, în sedinta
de ieri, presedintele CNA, Ralu Filip. Membrul CNA, Ioan Onisei, crede ca prezentarea imaginilor constituie
manipulare deoarece nu poate fi stabilit când au fost înregistrate, cu adevarat, imaginile cu presedintele
suspendat Traian Basescu. „Aici este o chestie de manipulare clara“, a declarat membrul CNA Ioan Onisei.
Se canta live sau play-back?
Tot in sedinta de ieri, CNA a cerut televiziunilor sa fie atente la selectia imaginilor de arhiva pe care le redifuzeaza
si sa precizeze atunci cand se canta live sau play-back. „Sunt trei chestiuni: arhiva, pentru ca la unele posturi inca
il mai vedem pe Serban Madgearu ca presedinte al CNA. In al doilea rand, cand se difuzeaza imagini pe care nu
le-au filmat ei, ci alte institutii sau persoane private, sa se mentioneze clar sursa materialului si sa se spuna, de
fiecare data cand este cazul, daca interpretarea este live sau play-back“, a spus Ralu Filip.
Gabriela Dumba
SANCŢIUNI-LEGE-MODIFICARE / Filip propune modificarea legii audiovizualului astfel încât CNA să
stabilească gravitatea faptelor şi sancţiunile
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 10 mai 2007 / Ralu Filip propune ca diferenţa dintre art. 90 şi 91 din Legea
audiovizualului să dispară, astfel încât CNA să poată decide gravitatea faptei şi aplicarea sancţiunii potrivite.
“Pentru o faptă gravă CNA este obligat să parcurgă o procedură care face ca sancţiunile să fie mai uşoare decât
pentru abateri de la lege mai puţin grave”, a spus Ralu Filip, preşedintele CNA.
Discuţia a fost generată de sancţionarea Telesport pentru că a ţinut ascuns acţionariatul postului peste limita
prevăzută de lege, primind numai o somaţie publică, sancţiune considerată prea blândă de către unii membri ai
CNA.
Ralu Filip a spus că va susţine propunera de modificare a articolelor din legea audiovizualului în timpul discutării
legii, la Senat.

NewsIn
CNA a cerut modificarea spoturilor publicitare la sucurile Cappy şi Tymbark
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să solicite posturilor de televiziune, printr-o
scrisoare, să modifice spoturile publicitare la sucurile Cappy şi Tymbark.
"La Cappy, cerem să se modifice textul, astfel încât să nu se mai afirme în reclamă '100% suc natural de
portocale', ci '100% suc de portocale'", a afirmat preşedintele CNA, Ralu Filip, în şedinţa de joi a consiliului.
CNA a cerut opinia Consiliului Român pentru Publicitate (RAC) cu privire la spotul Cappy. Reprezentanţii RAC au
spus că reclama nu este mincinoasă deoarece respectă normele cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi
etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman. În urma analizării
procesului de fabricaţie, concluzia RAC este că "sucul rămâne natural".
Preşedintele CNA, Ralu Filip, a afirmat, în şedinţa de joi a consiliului, că nu este de acord că sucul este 100%
natural deoarece acest lucru ar însemna să conţină doar fruct stors.
"Când un fruct este supus unui proces tehnologic, mai rămâne el 100% natural?", a întrebat Ralu Filip.
Membrii CNA au hotărât, în şedinţa de joi, ca spotul publicitar la Cappy să spună exact ceea ce scrie pe cutie,
adică "100% suc de portocale".
În aceeaşi şedinţă, consiliul a solicitat şi modificarea reclamei la sucul Tymbark. "La Tymbark cerem să mărească
corpul de litere, astfel încât să poată fi citit, şi să se mărească timpul de expunere pe ecran", a declarat Ralu Filip.
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.
Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) este o organizaţie profesională, non-guvernamentală, non-profit,
independentă, înfiinţată în anul 1999, cu scopul de a sprijini dezvoltarea în România a unui mediu de afaceri
decent şi onest. RAC numără printre membrii săi şi societăţile Altex, Nestle şi Ringier.
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