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Ev.zilei
Canalele TV taie din genericele de final
Posturile de televiziune TVR 1, Antena 1, B1 TV, National TV, Prima TV si Pro Cinema au primit ieri
scrisoare de avertizare din partea Consiliului National al Audiovizualului (CNA) pentru ca nu difuzeaza
genericele de final integral la toate programele, potrivit NewsIn.
Ralu Filip, presedintele CNA, le-a atras atentia posturilor citate ca genericul face parte din opera cinematografica
si ca trebuie difuzat. Televiziunea Prima TV a mai primit o amenda de 2.500 de lei pentru ca nu a marcat corect
programele "Frati de sange", "Lupta virtuala" si "Ritm de hip-hop", potrivit CNA.
Gardianul
CNA ataca din nou
In cadrul sedintei de ieri, membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) au mai luat inca o decizie in ceea
ce priveste neregulile prin televiziuni. Astfel, posturile TVR 1, Antena 1, B1 TV, National TV, Prima TV si Pro
Cinema au primit o scrisoare de avertizare pentru ca nu difuzeaza genericele de final integral la toate programele.
Ralu Filip, presedintele organismului de reglementare a audiovizualului din România, le-a atras atentia posturilor
TV ca genericul face parte din opera cinematografica si ca trebuie difuzat. În plus, pe lânga scrisoarea de
avertizare, Prima TV a primit si o amenda de 2.500 de lei pentru ca nu a marcat corect programele “Frati de
sânge”, “Lupta virtuala” si “Ritm de hip-hop”. Pe ordinea de zi a CNA în sedinta de ieri s-au mai aflat, printre
altele, acordarea de licente audiovizuale pentru mai multe localitati, dezbaterea rapoartelor de monitorizare a
programelor TV, solicitarea de extindere a ariei geografice pentru programul Telesport în Macedonia si Republica
Moldova, concursul de licente radio pentru diverse localitati.
G.D.
Ev.zilei
Zece licente noi la CNA
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a acordat ieri zece noi licente radio, dintre care opt in
provincie, iar printre castigatori s-au numarat SBS Broadcasting, care opereaza Kiss FM si Magic FM,
BBC, Compania de Radio Pro, care opereaza Pro FM si Info Pro, si Mitropolia Moldovei si Bucovinei.
Compania de Radio Pro a castigat licenta de emisie pentru Alexandria (95 Mhz), SBS Broadcasting pentru Kiss
FM Barlad (88 Mhz), Radio Galaxy pentru Calafat (95,5 Mhz), Radio Guerrilla pentru Comanesti (89 Mhz), BBC
Romania pentru Constanta (96,9 Mhz), iar Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru Durau (91,8 Mhz).
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Ziua
Noi Tv-uri si-un radio
TV-SANCŢIUNI / CNA a amendat Prima TV şi a somat public Antena 1 şi B1 TV
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 11 ian 2007 / Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat, joi, Prima TV, cu
2.500 lei, pentru difuzarea la ore nepotrivite a unor filme cu conţinut violent - „Fraţi de sânge”, „În ritm de Hip Hop”
şi „Luptă virtuală”.
În aceeaşi şedinţă, CNA a somat public Antena 1 şi B1 TV pentru încadrarea greşită a unor emisiuni, în timp ce
Pro Cinema a primit o avertizare cu privire la calitatea proastă a subtitrărilor.
Potrivit CNA, Antena 1 a difuzat la o oră nepotrivită filmul „Şacalul”, iar B1 TV a difuzat filmul „Bărbaţi de
onoare”cu avertizarea AP, deşi era film ce trebuia încadrat la categoria “interzis copiilor sub 12 ani”.
CNA a trimis tuturor televiziunilor câte o scrisoare de avertizare, întrucât s-a răspândit practica tăierii genericelor
de final ale filmelor, deşi acestea fac parte din conţinutul filmului, a cărui difuzare este garantată prin lege.
Cotidianul
Prima la amenda
In sedinta de ieri, Consiliul National al Audiovizualului a amendat postul de televiziune Prima TV cu 2.500 de lei
pentru difuzarea la ore nepotrivite a unor filme cu continut violent: „Frati de singe“, „In ritm de hip-hop“ si „Lupta
virtuala“. Potrivit MEDIAFAX, Antena 1 s-a ales doar cu o somatie pentru programarea peliculei „Sacalul“ tot la o

ora inadecvata, iar B1 TV, tot cu o somatie pentru difuzarea lungmetrajului „Barbati de onoare“ cu o avertizare
eronata.
PRO Cinema a scapat doar cu o avertizare suplimentara, referitoare la calitatea slaba a subtitrarilor. Mai mult,
CNA a trimis tuturor posturilor de televiziune cite o scrisoare de avertizare cu privire la faptul ca nu mai difuzeaza
genericele de final ale filmelor, desi acestea fac parte din productie.
SPORT TOTAL-LICENŢĂ / Cotidianul Sport Total a obţinut o licenţă de radio în Bucureşti
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 11 ian 2007 / Publicaţia Sport Total are de joi, 11 ianuarie, o licenţă pentru un post
de radio cu format sportiv, care va emite pe frecvenţa 97,4 FM, în Bucureşti, cu puterea de 100 de waţi.
Reprezentanţii companiei au explicat în faţa CNA că echipa redacţională va fi comună cu cotidianul Sport Total.
Lansat în prima jumătate a anului 2005, Sport Total este editat de compania Frigo Media, deţinută de Nicolae
Bara, deputat PD şi preşedinte al grupului Frigotehnica. Potrivit BRAT, în primele trei luni ale anului trecut, ziarul
a vândut 3.892 de exemplare pe ediţie. Ziarul este condus de Andrei Bălan, redactor-şef.
NICOLAU-LICENŢĂ / Valentin Nicolau debutează în radio
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 11 ian 2007 / Valentin Nicolau, a primit joi, la concursul de frecvenţe radio
organizat de Consiliul Naţional al Audiovizualului, licenţa audiovizuală pe frecvenţa 107,3MHz, din Bucureşti,
pentru un radio de format cultural-ştiinţific, numit Nemira FM.
Postul va avea o putere de 100 de waţi.
Licenţa a fost scoasă la concurs urmând o idee a deputatului Varujan Pambuccian, care a şi fost prezent la CNA
pentru a susţine un radio similar, numit Cyber Space, pentru aceeaşi frecvenţă.
Cyber Space a fost susţinut în faţa membrilor CNA de Alexandru Lăzescu, fost producător pentru reţeaua Mix
FM. Varujan Pambuccian este deputat, Liderul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi preşedintele
Comisiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Valentin Nicolau este în prezent implicat în dezvoltarea proiectului de televiziune al grupului Lagardere, Europa
TV.
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