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Evenimentul zilei
CNA vrea mai multa libertate
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) intentioneaza sa modifice Legea Audiovizualului astfel
incat Consiliul sa aiba o mai mare libertate in a stabili sanctiunile in functie de gravitatea faptelor,
anunta Mediafax.
Proiectul de modificare a Legii Audiovizualului din 2002 este in prezent la Comisia pentru cultura
a Senatului. „Ne gandim sa inlocuim diferenta pe care o fac articolele 90 si 91 din Lege cu una
mai buna, adica sa decizi daca este somatie sau amenda in functie de gravitatea si efectele
nerespectarii legii. Asta lasa mai multa libertate si pentru posturi, si pentru noi”, a spus Ralu Filip,
presedintele CNA.
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CNA cere să nu fie transmise dezbateri politice cu 24 de ore înainte de referendum
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de vineri, să trimită o scrisoare
tuturor radiodifuzorilor prin care le cere să nu difuzeze dezbateri politice de vineri dimineaţă de la
ora 8.00, cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor, până sâmbătă la închiderea urnelor de vot.
"Dăm azi un comunicat în care precizăm că de vineri dimineaţa, de la ora 8.00, până se închid
urnele, radiodifuzorii nu vor mai avea voie să difuzeze emisiuni de dezbatere pe tema
referendumului din 19 mai", a afirmat preşedintele CNA, Ralu Filip, în şedinţa de vineri.
Preşedintele Traian Băsescu a fost suspendat în data de 19 aprilie de Parlament, cu 322 de
voturi pentru, 108 împotrivă şi 10 abţineri. Referendumul pentru consultarea populaţiei legată de
suspendarea preşedintelui va avea loc în data de 19 mai.
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.
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Dezbaterile politice costa posturile tv
In emisiunea de stiri „Focus“, difuzata joi la Prima TV, premierul Calin Popescu-Tariceanu a fost
comparat cu Stalin, lucru care i-a adus postului o somatie publica din partea Consiliului National
al Audiovizualului (CNA). Motivul: „lipsa de impartialitate“. În emisiunea „Focus“, prezentata de
Cristina Topescu, premierul a fost numit, într-una dintre stiri, „Tatuca Tariceanu“, fiind comparat
cu Stalin. „E urât ce au facut“, a spus Ralu Filip, presedintele CNA, sustinut fiind de restul
membrilor Consiliului. Membrii CNA au mai somat public si postul Antena 2 pentru ca, in cadrul
dezbaterilor referitoare la referendum, nu a fost respectata egalitatea punctelor de vedere pro si
contra demiterii lui Traian Basescu.
Scuze scolaresti pentru un week-end prelungit
In sedinta de vineri, Grigore Zanc, membru al CNA, a votat prin telefon pentru a se putea realiza,
astfel, cvorumul necesar adoptarii deciziilor consiliului. La sedinta au fost prezenti doar sapte
membri, si, conform Legii audiovizuale, este nevoie de opt pentru a putea adopta o decizie. Votul
acestuia a facut referire la stirea difuzata joi de postul Prima TV. Cei sapte membri, prezenti în
sala, au votat pentru acordarea unei somatii publice. Initial, Grigore Zanc a fost împotriva
somatiei, dar, ulterior, s-a razgândit si a votat pentru acordarea somatiei. Membrul CNA Grigore
Zanc a anuntat ca pleaca acasa, la Cluj, un alt membru, Dan Grigore, este în concediu medical
deoarece si-a rupt piciorul, iar membrii Cristina Trepcea si Rasvan Popescu au anuntat ca au o
problema personala si nu pot participa la sedinta.
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