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NewsIn
Consiliul pentru Combaterea Discriminării a premiat CNA pentru promovarea drepturilor
omului
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a primit, luni, un premiu "pentru contribuţia avută la
promovarea drepturilor omului şi implementarea principiului nediscriminării în România", din
partea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
"Această distincţie a fost acordată instituţiei pe 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor
Omului, şi are o semnificaţie deosebită pentru recunoaşterea contribuţiei CNA la promovarea
drepturilor omului şi implementarea principiului nediscriminării în România", precizează un
comunicat al CNA remis marţi Agenţiei NewsIn.
Premiul a fost primit de către vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, şi a fost acordat în cadrul
unui eveniment care a avut loc luni şi la care au aprticipat mai multe organizaţii nonguvernamentale, printre care şi "Romani Criss".
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 Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este o autoritate de stat autonomă,
aflată sub control parlamentar, care îşi desfaşoară activitatea în domeniul discriminarii. CNCD
este garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia
internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş
Editor Catalina Chelu
Evenimentul zilei
Becali, inca o incercare cu Steaua TV
Floriana Scanteie
Membrii forului din audiovizual au respins, in lipsa lui Gigi Becali, pentru a cincea oara,
cererea de licenta a proprietarului echipei de fotbal.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a respins ieri cererea SC Fotbal Club Steaua
Bucuresti SA pentru acordarea unei licente audiovizuale postului Steaua TV, pe baza
neprezentarii la sedinta a actionarilor majoritari ai postului si a modului „neprofesionist” in care a
fost intocmita grila de programe.
Este a cincea oara cand membrii forului resping proiectul de televiziune al lui Becali, insa de data
aceasta patronul clubului Steaua nici macar nu a fost prezent la sedinta, desi a confirmat
participarea sa. Membrii forului s-au aratat deranjati de faptul ca Becali nu a participat la sedinta.
Dar unde-i Becali?
Asteptat de dimineata la CNA, numele lui Gigi Becali a fost pomenit de mai multe ori in sedinta
care a durat mai bine de doua ore. Prima propunere a membrilor CNA a fost sa amane votul in
ceea ce priveste acordarea licentei din cauza neprezentarii lui Becali si a actionarilor societatii.
Apoi, Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, a propus sa voteze pe baza dosarului, argumentand
ca, prezenta este optionala si ca acest lucru nu trebuie sa influenteze decizia forului. Cristina
Trepcea a adaugat ca, daca Gigi Becali nu vrea sa beneficieze de un drept al sau - sustinerea
proiectului in fata membrilor CNA -, atunci e treaba lui. „Daca doresc aceasta licenta sa se
mobilizeze, sa vina in fata Consiliului”, a spus si cel mai proaspat membru CNA, Ioan Carmazan.
„In slujba neamului”, emisiunea de vineri seara
Mai multi membri CNA si-au exprimat indignarea fata de faptul ca Becali nu a participat la
sedinta, mai ales ca unii dintre ei i-ar fi acordat un vot favorabil pe motiv ca nu ar mai fi avut ce
sa-i reproseze. Desi postul a trecut de la numele Becali TV la Steaua TV, unii membri ai forului
sunt in continuare nemultumiti.
„Dosarul nu a fost convingator si e facut cu piciorul stang. Titlurile emisiunilor parca ar fi slogane
ale Partidului Noua Generatie. E o jignire la adresa posturilor care sunt acum prezente in peisajul
audiovizual romanesc”, a spus Attila Gasparik.
„In slujba crucii”, „In slujba neamului”, „Noua generatie de provincie”, „Romania reala”, „Nadejdea
crestina” sunt doar cateva dintre emisiunile din grila postului.
Steaua TV este definita ca o televiziune „de informare, educatie, cultura si moralitate crestina”,
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care are cinci actionari, Gigi Becali fiind minoritar (26%). Investitia in noul post TV se ridica,
conform dosarului de licenta, la aproximativ doua milioane de euro.
Gandul
Becali n-are noroc nici cu Steaua TV
Luni la rând, n-a obţinut licenţă audiovizuală de la CNA din pricina numelui viitoarei sale
televiziuni: Becali TV. Oamenii de la Consiliu au făcut precizarea că o condiţie absolut necesară
pentru a putea emite este schimbarea titulaturii postului. Era de neacceptat un canal care să facă
reclamă permanentă, prin însăşi sigla sa, unui politician.
În cele din urmă, finanţatorul clubului din Ghencea a acceptat să renunţe la botezarea televiziunii
cu numele său de familie. Cum un lucru foarte drag lui este echipa căreia îi ţine loc de mamă,
tată, susţinător financiar, antrenor şi orice mai e nevoie, a decis ca postul său să poarte numele
Steaua TV.
Nici aşa n-a avut noroc. Ieri, cererea FC Fotbal Club Steaua Bucureşti SA de a i se acorda licenţa
a fost respinsă de Consiliul Naţional al Audiovizualului. De data aceasta, motivul a fost
neprezentarea la şedinţă a acţionarilor majoritari ai postului şi lipsa reprezentanţilor echipei
editoriale. Cum la CNA n-a ajuns nici o persoană care să poată oferi lămuriri în ceea ce priveşte
grila de programe, membrii Consiliului au amânat din nou unda verde pe care o visează Becali.
„Dacă doresc această licenţă, să se mobilizeze, să vină în faţa Consiliului”, a decretat Ioan
Cărmăzan, unul dintre cerberii audiovizualului. În plus, colega sa Cristina Trepcea a catalogat
modul în care a fost întocmit dosarul cu grila de programe drept „neprofesionist”. Gigi Becali mai
are, deci, de aşteptat până să-i calce pe urme lui Berlusconi şi în zona media. (D.P.)
Gardianul
CNA nu a acordat licenta pentru Steaua TV
Consiliul National al Audiovizualului a respins cererea de acordare a licentei pentru Steaua TV.
Membrii CNA au motivat ca grila de programe prezentata este neconvingatoare si ca principalii
actionari ai noului post de televiziune au lipsit de la sedinta, desi fusesera invitati. Din partea lui
Becali a fost prezent numai avocatul Catalin Ciubota. FC Steaua Bucuresti SA solicitase anterior
o licenta pentru un post de televiziune care ar fi trebuit sa se numeasca Becali TV, însa membrii
CNA nu au fost de acord cu aceasta denumire. De asemenea, CNA a mai cerut reprezentantilor
societatii FC Steaua Bucuresti SA sa prezinte o grila de programe completa, lucru care nu s-a
intamplat.
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