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Gardianul
CNA a decis: Campania impotriva hepatitei C este ilegala
Spotul televizat „Afla de C“, care face parte dintr-o campanie de constientizare a publicului fata de hepatita C, este
ilegal, potrivit Consiliului National al Audiovizualului (CNA). „Spotul trimite la un site de informare, ceea ce este de
apreciat, dar acesta contine o lista cu diferite clinici, chiar si private, ceea ce se considera publicitate indirecta si incalca
Legea audiovizualului“, a explicat Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, care a mai adaugat ca orice fel de campanie
sociala este salutata si sprijinta de catre Consiliu, dar trebuie sa respecte legea. Pentru intrarea in legalitate a spotului
TV, initiatorii campaniei - Societatea Romana de Gastroenterologie si Hepatologie (SRGH) si Asociatia Romana pentru
Studiul Ficatului (ARSF) - vor fi nevoiti sa scoata de pe pagina de internet lista cu clinicile medicale. „Nici nu stiam ca
exista aceasta lista cu spitale. Daca aceasta este decizia CNA, atunci lista trebuie scoasa, iar pacientii pot apela la
medicul de familie, care ii va indruma catre clinicile specializate“, a declarat prof. dr. Carol Stanciu, presedintele SRGH.
„Sunt absolut de acord ca din aceasta
campanie de informare nimeni nu trebuie sa obtina profit“, a declarat prof. dr. Mihai Voiculescu, presedintele ARSF.
Antena 1a fost amendata cu 2.500 de lei
Postul de televiziune Antena 1 a primit o amenda de 2.500 de lei, din partea CNA, pentru ca in editia din 1 octombrie a
emisiunii „Observator“ nu s-au asigurat informarea corecta a publicului si dreptul la imagine al persoanei. În editia
„Observator“ cu pricina a fost difuzat un reportaj cu tema „Romania furata“, în care era prezentat modul cum sunt folositi
banii publici de catre functionari ai primariilor din Târgu Mures. Astfel, reclamatia a venit din partea primarului orasului,
Dorin Florea, care avea pretentia ca imaginile filmate cu camera ascunsa sa fie difuzate cu acordul sau. El semnaleaza
si erori în comentariile reportajului, considerând ca materialul este „tendentios“ si „denigrator“. În reportajul facut la
Târgu Mures, se spune ca primarul a cheltuit 120 de mii de euro pe plimbari în strainatate. Rasvan Popescu,
presedintele CNA, este de parere ca modul în care se cheltuiesc banii publici poate fi un subiect de emisiune. „Este de
interes pe ce se consuma banul public. Exista o suma alocata pentru deplasari, însa cu suma aia poate fi facut un lucru
sau altul (...) Ei duc o campanie la modul «România este furata prin alocarea unor bani de deplasari pe fereastra» (...) E
clar ca, din montaj, este un material tendentios, ca se dau verdicte fara dovezi“, a spus presedintele CNA.
Reprezentanta Antenei 1 replica, spunand ca „interesul este folosirea banilor publici“. In final, Consiliul a votat
amendarea Antenei 1 cu 2.500 lei si un drept la replica dat de postul de televiziune primarului din Târgu Mures.
Florin Pupaza,Patricia Marinescu

Gardianul
Difuzarea filmului, anchetata de CSM si CNA
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) vor ancheta cazul scurgerii de
informatii. CSM s-a autosesizat, în sedinta de ieri, cu privire la modul în care au ajuns la TVR imaginile din dosar.
Inspectia Judiciara va demara o ancheta urmand sa stabileasca daca imaginile constituiau sau nu probe la dosar si
daca vinovati de remiterea acestora catre presa sunt procurorii DNA sau o alta institutie a statului. Daca inspectia va
confirma ca procurorii sunt cei care au trimis imaginile catre presa, acestia vor putea fi sanctionati doar pe cale
administrativa.
CNA a decis, în sedinta de ieri, sa-l sesizeze pe procurorul general al României în cazul înregistrarii cu ministrul
Remes. Vicepresedintele CNA, Attila Gasparik, a declarat, în cadrul sedintei, ca înregistrarea difuzata de TVR 1 nu
încalca legislatia audiovizuala, lucru sustinut si de un alt membru al CNA, Ioan Onisei, care a spus ca postul TVR 1 a
respectat Legea audiovizualului, pastrand confidentialitatea surselor.
Presedintele-director general al SRTv, Alexandru Sassu, a declarat, miercuri seara, ca a aflat de pe agentiile de presa
despre difuzarea imaginilor. „Singurul lucru pe care am apucat sa îl cer a fost sa invit si cealalta parte. Muresan a fost
contactat telefonic, iar Remes nu a raspuns“, a declarat, pentru Antena 3, Alexandru Sassu. Ieri, acesta a precizat ca
difuzarea nu a reprezentat un demers jurnalistic corect si ca sensul informatiei a fost deformat de catre autorul si
realizatorul stirii prin modul de formulare a comentariului. Voi cere Comisiei de Etica si Arbitraj din cadrul SRTv sa se
pronunte, în termenul cel mai scurt posibil, în acest caz“, a declarat Alexandru Sassu.(Andrei Tudor)

Romania libera
TVR s-a rupt in doua
Ziaristii au vrut sa difuzeze
A doua caseta, dar s-a opus presedintele televiziunii, care doreste sanctionarea ziaristilor si a Rodicai Culcer.
Difuzarea casetei "spaga lui remes" a condus la scindarea TVR in doua. Presedintele-director general Alexandru Sassu
considera ca au fost incalcate mai multe norme deontologice. Acesta mai sustine ca ziaristii s-au lasat manipulati de
catre o sursa care a avut interes ca informatia sa apara pe post. Pentru a lamuri situatia, presedintele Sassu a solicitat
analizarea cazului de catre Comisia de Etica si Arbitraj. Pana atunci, conducatorul televiziunii publice considera ca
"difuzarea unor materiale similare cu cel contestat, pana la lamurirea tuturor suspiciunilor si chestiunilor de ordin legal si
deontologic, nu este corecta, legala si oportuna".

Pe pozitia adversa se afla directorul Departamentului de stiri a TVR, Rodica Culcer. "Redactia este impartita in doua.
Ziaristii s-au revoltat pentru ca este cenzurata aparitia episodului doi. Eu vreau, ca si ei, ca aceasta caseta sa fie
publica. Este clar pentru toata lumea ce s-a intamplat in acest caz. Nu ma duc la nici o comisie de etica. Noi l-am cautat
toata ziua pe Remes pentru a ne spune pozitia sa vis-à-vis de inregistrari, dar nu a raspuns la telefon si nici nu a vorbit
cu presa. Orice televiziune ar fi difuzat inregistrarea", a declarat Rodica Culcer pentru Romania libera.
Culcer nu divulga sursa
Directorul Departamentului stiri al TVR, Rodica Culcer, a declarat ca difuzarea, miercuri seara, a imaginilor de la
intalnirea Remes-Muresan a fost legala, intrucat aceste imagini erau "de interes public", si ca nimeni nu o poate obliga
sa dezvaluie sursa care a furnizat caseta. Alexandru Sassu s-a plans ieri ca nu l-a informat nimeni cu privire la imaginile
pe care televiziunea pe care o conduce urma sa le difuzeze. "Am aflat ca imaginile apar in jurnal de pe agentiile de
presa, cu cateva minute inaintea stirilor." Sassu a dat asigurari ca va verifica daca s-a incalcat legea. El a admis insa ca
"exista o problema morala, si anume implicarea intr-o batalie politica". "Intr-adevar, domnul Sassu nu stie cum s-a primit
inregistrarea", a declarat Rodica Culcer. seful stirilor TVR a spus ca nu va dezvalui aceste surse care au facut ca
imaginile cu intalnirea dintre Remes si Muresan sa intre in prime-time pe postul national de televiziune nici daca i se va
pune "pistolul la tampla". "Un ziarist care-si tradeaza sursele nu are ce cauta in presa", a spus Rodica Culcer.
CNA l-a sesizat pe procurorul general
Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) au decis, in sedinta de ieri, sa adreseze o sesizare
procurorului general cu privire la difuzarea de catre televiziunea publica a inregistrarii in care apar Decebal
Traian Remes si Ioan Avram Muresan. Ca argument pentru decizia lor, membrii CNA au invocat incalcarea
prevederilor din Codul de procedura penala referitoare la drepturile omului, pe motiv ca a fost difuzat un
material probatoriu dintr-un dosar in curs de cercetare. "Potrivit Codului de procedura penala, caracterul
urmaririi penale nu este public", a declarat ieri Ioan Onisei, membru al CNA din partea PD. "Daca sursa sunt
procurorii, avem de-a face cu o descalificare a procuraturii", a comentat si Dan Grigore (nominalizat in Consiliu
de Executiv).
Tot ieri s-a autosesizat si presedintele pesedist al Comisiei de cultura din Senat, Adrian Paunescu. "Vom
vedea, impreuna cu Comisia de cultura de la Camera Deputatilor, daca este legal sau moral ceea ce s-a
intamplat", a declarat Paunescu, precizand ca luni vor fi audiati de urgenta membrii Consiliului de Administratie
al SRTv.
Presedintele Traian Basescu a respins categoric ca s-ar afla la originea scurgerii de informatii catre TVR 1 si a
declarat ca in dosar exista alte documente "mult mai tentante si mai relevante".
Ultima ora: Dacian Ciolos, subsecretar de stat pe problematica UE si relatii internationale, a acceptat functia de
ministru al Agriculturii.
Ziua
CNA a sesizat-o pe Kovesi
Consiliul National al Audiovizualului a decis sa sesizeze Procurorul general al Romaniei datorita prezentarii imaginilor
cu ministrul Remes pe motiv ca sunt incalcate drepturile omului si Codul de Procedura Penala. In ceea ce priveste
demersul TVR, membrii Consiliului au decis ca acesta nu a incalcat normele deontologice si legislatia audiovizuala,
deoarece informatia era de interes public. "Opinia mea este ca din punctul de vedere al Legii audiovizualului si al
Codului de reglementare a continutului in audiovizual nu s-a incalcat nimic. Al doilea aspect este cine a dat acest film,
aici sunt mai multe variante posibile. Dar nu e problema noastra. Potrivit Codului de procedura penala, caracterul
urmaririi penale nu este public", a declarat Ioan Onisei, membru in CNA.
Comisia SRI nu se implica
Seful Comisiei parlamentare de control al SRI Radu Stroe a declarat ieri ca nu va solicita vreo ancheta privind modul in
care au ajuns in posesia TVR inregistrarile video si audio cu Remes si Muresan. "Nu vom cere in Comisia SRI vreo
ancheta. Ne vom intalni luni sau marti, cand vor incepe lucrarile Parlamentului, sa vedem daca SRI a avut vreo
implicare si sa vedem cum au ajuns documentele acolo. Dar SRI nu inregistreaza casetele si le da la televiziune, ci
dimpotriva, poate fi acuzat ca le tine bine", a declarat Stroe.
CSM verifica
CSM s-a autosesizat asupra modului in care a ajuns in presa inregistrarea care, conform DNA, arata momentul in care
Remes ia mita. Consiliul Superior al Magistraturii "a dispus efectuarea de verificari de catre Inspectia Judiciara" pentru a
afla daca vreun judecator, procuror DNA, ofiter de politie judiciara sau grefier si au livrat caseta catre TVR. CSM a
hotarat ca "dupa definitivarea controlului, documentul Inspectiei sa fie prezenat plenului, care va adopta masuri in raport
cu rezultatul constatarilor". (S. ALUPEI)
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