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Dezacord gramatical in clipul ce face reclama la brichetele BIC
de N.P.
HotNews.ro
Conform unui comunicat al CNA, postul Realitatea TV a primit “somatie publica” pentru difuzarea
unui spot publicitar la brichetele BIC. Spotul in cauza a incalcat prevederile referitoare la obligatia
respectarii normelor ortografice, ortoepice si morfologice ale limbii romane.
Este vorba de dezacordul din comentariu: “Fiecare dintre brichetele noastre sunt supuse la peste
50 de teste de calitate”.
In plus, textul afisat “O bricheta cu caracteristici de siguranta pentru copii nu este o bricheta pe
care copiii nu o pot actiona. Este o bricheta care nu poate fi actionata de cel putin 85% din copiii
sub 51 de luni.” este ambiguu.
Contul BIC Romania este detinut de 3 ani de catre Brands & Bears, conform Iqads.ro
MUTU-KANAL D-REALITY SHOW / Mutu a semnat cu Kanal D pentru 3 milioane de euro
MEDIA EXPRES
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 11 mar 2008 / Cel mai celebru fotbalist român al momentului,
Adrian Mutu, a semnat cu Kanal D pentru difuzarea unui reality show, pentru care va primi 3
milioane de euro, a declarat Constantin Duţu, membru CNA.
Informaţia privind preţul a fost făcută publică în şedinţa CNA din 11 martie, când Kanal D a fost
amendat pentru difuzarea unui promo ilegal la evenimentul semnării contractului, în timpul
partidei Steaua - CFR Cluj din 2 martie.
Kanal D a primit o amendă de 2.500 de lei atât pentru promoul ilegalcu Mutu, cât şi pentru
difuzarea a 19 filme artistice cu încadrări greşite de restricţie pentru protecţia minorilor.
Diaconescu visează să coteze OTV la Bursă
de Raluca Preda
Adevarul
Jurnalistul a declarat în faţa membrilor CNA că intrarea în acţionariatul televiziunii sale a
unui offshore din Cipru este primul pas către o eventuală listare la Bursă a postului.
Dan Diaconescu, patronul postului OTV, a declarat, în şedinţa de ieri a Consiliului Naţional al
Audiovizualului (CNA), că offshore-ul Magichand, care deţine 20% din televiziune, este
proprietatea sa. Diaconescu a spus că intenţionează să coteze la Bursă compania care operează
OTV, dar membrii CNA i-au atras atenţia că acest lucru contravine legislaţiei audiovizualului din
România.
Acţionariatul Ocram Televiziune SRL, compania care operează licenţa postului OTV, s-a
modificat din 8 ianuarie 2008. Dacă până atunci firma era deţinută în totalitate de Dan
Diaconescu, în prezent aproape 20% din acţiuni aparţin unui offshore înregistrat în Cipru.
Conform legislaţiei audiovizualului autohton, orice modificare de acţionariat a unei companii care
deţine licenţă radio sau tv trebuie notificată la CNA în decurs de 30 de zile de la data înregistrării
la Registrul Comerţului. OTV nu a anunţat schimbarea acţionariatului, Diaconescu preferând să
fie chemat, în mai multe rânduri de Consiliu, pentru a „da socoteală". Săptămâna trecută,
membrii CNA l-au aşteptat în zadar pe Dan Diaconescu.
Totuşi, „senzaţionalul" s-a produs ieri, când Consiliul şi ziariştii au fost surprinşi de venirea
patronului OTV. Deşi unii membri ai CNA l-au primit cu reticenţă, prezenţa lui Diaconescu a fost
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marcată şi cu un moment de „tandreţe". La cinci minute după ce a intrat în sală, el a fost pupat pe
obraji de Emanuel Valeriu, membru CNA.
După ce a anunţat că 20% din participaţiile firmei Ocram Televiziune sunt deţinute de offshore-ul
Magichand, Diaconescu a spus că el este cel care controlează această firmă. (Un offshore este o
companie la care proprietarii îşi ascund indentitatea. Cipru, ţară în care impozitele şi taxele sunt
foarte mici, este denumit şi „paradis fiscal"). Vedeta OTV a motivat această manevră invocând
impozitele mici din Cipru. Administratorul Magichand este Diana Voiculescu, director general
OTV.
Listarea la Bursă, demontată de CNA
La sfârşitul anului trecut se vehicula, pe piaţa media, zvonul potrivit căruia Sorin Ovidiu Vântu,
patronul Realitatea Media, ar fi cumpărat un pachet minoritar din acţiunile OTV. Imediat după
modificarea de acţionariat a Ocram Televiziune la Registrul Comerţului, omul de afaceri,
contactat de „Adevărul", a respins zvonul că s-ar afla în spatele offshore-ului.
Întrebat de membrii CNA de ce a ales să „vândă" 20% din acţiuni unei companii deţinute tot de el,
Diaconescu a declarat că, prin aducerea unui alt acţionar şi prin majorarea capitalului social,
intenţionează să transforme Ocram Televiziune din SRL în SA (Societate pe Acţiuni). Patronul
OTV vrea ca acest lucru să se întâmple până în lunile aprilie-mai pentru ca, mai apoi, compania
să poată fi listată la Bursă.
În replică, reprezentanta Serviciului Juridic al CNA i-a explicat moderatorului că listarea la Bursă
pe care şi-a propus-o contravine legislaţiei audiovizualului din România, pentru că, în cazul
radiodifuzorilor, „acţiunile reprezentând capitalul social al societăţilor comerciale pe acţiuni nu pot
fi decât nominative". Altfel spus, în România, nu pot deţine licenţe audiovizuale decât societăţile
care au acţiuni nominative.
Diaconescu a părut surprins de această incompatibilitate între intenţiile sale şi legea
audiovizualului, dar a spus că, până la urmă, va găsi o soluţie pentru a-şi atinge scopul, eventual
prin intrarea pe Bursă într-o altă ţară... „Voiam să fim prima televiziune din România care să se
listeze la Bursă. Am fi vrut ca publicul nostru să cumpere acţiuni OTV la Bursă. Nu văd de ce un
telespectator să nu poată cumpăra acţiuni", a spus Dan Diaconescu.
La finalul discuţiei, membrii CNA au „luat act" de schimbarea de acţionariat din compania care
deţine OTV, urmând ca Diaconescu să se documenteze în problema listării la Bursă a televiziunii
sale.
Şeful postului tv a ieşit din sala de şedinţe a CNA urmat, ca o veritabilă vedetă, de jurnaliştii
dornici să-i smulgă o declaraţie.
»Am fi vrut ca publicul nostru să cumpere acţiuni OTV la Bursă
Dan Diaconescu
patronul OTV
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