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Ev.zilei
Obiectiv TVR: politizare
Petrisor Obae
Cand am auzit de varianta Valentin Nicolau ca viitor presedinte al Consiliului National al Audiovizualului
mi-am zis ca politica s-a intors cu fundul in sus.
Partidul care s-a luptat sa-l dea jos pe Nicolau de la sefia TVR acum doi ani - PNL - accepta ca el sa fie mai
mare peste intregul audiovizual romanesc. Culmea ironiei? Nu, asa e politica. Sa nu mai amintesc faptul ca omul
care are toate sansele sa vegheze asupra audiovizualului romanesc a condus TVR intr-o perioada in care stirile
despre Nastase au atins recordul de numar si obedienta.
Invadasera TVR-ul. Cred ca doar la Meteo nu ajunsese Nastase. Dar Nicolau cel putin a fost un manager. Venea
din zona privata (de la Editura Nemira), avea background in business. Si era un fost consilier al lui Nastase, nu un
om politic. Cand am auzit insa de varianta Alexandru Sassu ca posibil presedinte al TVR, m-am cutremurat de-a
dreptul.
Daca un fost consilier a permis stirilor sa derapeze pe panta pro-PSD atat de rau, ce ar putea face un om politic?
Este doar o teama, nu fac un proces de intentie. O teama justificata, insa, cat se poate de logic. Alexandru Sassu
e om politic, e secretarul executiv al PSD. Ar putea fi chiar primul politician de la sefia TVR.
De-a lungul timpului, televiziunea publica a fost condusa de un academician (Razvan Theodorescu), de un scriitor
(Paul Everac), de un dramaturg/om de afaceri (Valentin Nicolau) si de trei regizori (Cristian Hadji Culea, Stere
Gulea si Tudor Giurgiu). Niciodata de un om politic.
Sassu are o misiune politica. Are obiective partinice, urmareste linia trasata de la centru. Se adreseaza unui
electorat anume. Are un mesaj. Nu e de condamnat, e normal. Dar e greu de grezut ca un om politic isi va lasa
haina doctrinara la intrare si va zice hotarat: „Gata, sa ne apucam de treaba, sa lasam politica!”.
Politicienii au uitat ca acum doi ani, dupa dictatura media impusa de PSD, cot la cot cu societatea civila incercau
sa depolitizeze TVR. A existat chiar si un proiect pentru o lege noua, ingropat pe undeva pe la Senat. Traian
Basescu, care acum doi ani nu propunea pe nimeni in conducerea TVR, tocmai pentru ca sustine depolitizarea,
acum s-a razgandit si l-a trimis pe Catalin Avramescu reprezentant.
Si atunci, ma intreb: chiar au vrut, pe bune, depolitizarea TVR?
Cotidianul
Vadim vrea un milion de lei de la ziarul lui Patriciu
Alexandra Badicioiu
Presedintele PRM da in judecata cotidianul „Adevarul“ pentru ca l-a facut „capusa la Cosmos TV“.
Liderul Partidului Romania Mare, C.V. Tudor, solicita in instanta daune morale de un milion de lei de la „Adevarul“
pentru publicarea unui articol in care se arata ca el este implicat financiar la postul de televiziune Cosmos TV.
Joi, cotidianul detinut de Dinu Patriciu a publicat articolul ,,Corneliu Vadim Tudor, «capusa» la Cosmos TV“, in
care se scrie ca excluderea din partid a senatorului Dan Claudiu Tanasescu are legatura cu finantele postului
Cosmos TV, iar C.V. Tudor ar fi facut presiuni pentru a acumula procente sporite din actiunile firmei de publicitate.
„Incasarile firmei de publicitate se imparteau 60% catre C.V. Tudor si 40% catre familia Tanasescu, in vreme ce
cheltuielile de administrare a televiziunii se faceau in proportie inversa“, mai scrie „Adevarul“.
Ovidiu Nahoi, redactor-sef adjunct al publicatiei „Adevarul“, a declarat pentru NewsIn ca articolul prezinta datele
unei anchete CNA si ca ei sint convinsi ca tot ce au scris „este acoperit de realitate“.
Vadim Tudor a negat ieri implicarea financiara la Cosmos TV si a declarat ca a refuzat orice onorariu din partea
postului. El a mai povestit ca decora studiourile televiziunii cu „icoane, carti si tablouri aduse de acasa“ si venea
cu propria apa minerala la emisiunile la care participa.
La lansarea postului, in ianuarie anul acesta, seful PRM a declarat ca este actionar majoritar la Cosmos TV, desi
membrii Consiliului National al Audiovizualului infirmasera acest lucru, declarind ca nu figureaza in documentele
oficiale. Saptamina aceasta, CNA a reluat discutia actionariatului acestui post si a hotarit sa-i audieze miercurea
viitoare pe reprezentantii firmelor Unicorn Production si Cosmos TV Media.

Contactat telefonic de Cotidianul, Dan Claudiu Tanasescu a explicat: „Societatea care detine licenta, contracte si
aparatura pentru Cosmos TV se cheama Unicorn Production. Dupa ce am dat drumul la televiziunea Cosmos TV
- aici nu s-au inteles lucrurile -, eu cu Vadim am facut o societate care se cheama Cosmos TV Media SA. In
aceasta societate, el cu sotia si cu sora lui detin 60%, eu am 30%, iar 10% revin Unicorn. Apoi, societatea
Cosmos TV Media a facut un contract de asociere de prestari de servicii cu Unicorn. In mod practic, Media
Cosmos nu are nimic de acolo. Metaforic vorbind, inchiriaza sau a inchiriat spatiile Unicorn“.

Gandul
Omul lui Băsescu pentru TVR, specialist în canibalism
15 IUNIE 2007
„Dacă un om nu se pricepe la nimic altceva, e în stare măcar să predea filosofie”. Acesta este unul dintre citatele
favorite ale lui Cătălin Avramescu, la rândul lui una dintre persoanele favorite ale lui Traian Băsescu. Preferatul
preşedintelui pentru Consiliul de Administraţie al TVR este, conform CV-ului său, doctor în filozofie. Dincolo de
domeniile clasice, care asigură în general admiraţia la chermezele cu pretenţii ale protipendadei, domnul
Avramescu este specialist în nişte branşe ceva mai ciudate.
Aşa cum se specifică pe site-ul său, omul a ţinut în toate colţurile lumii o serie de prelegeri care i-ar putea servi în
eventualitatea în care va obţine un scaun în jurul mesei rezervate C.A.-ului. În Lituania, de pildă, a vorbit despre
Machiavelli; la Budapesta - despre literatura canibală a secolelor XVI şi XVIII; publicul vienez s-a putut familiariza,
cu ajutorul său, cu antropofagia (Conform DEX-ului, termenul desemnează obiceiul de a utiliza carnea
omenească pe post de hrană).
De altfel, Cătălin Avramescu este şi autorul volumului „Filosoful crud. O istorie a canibalismului”, apărut în 2003,
la Editura Humanitas. Coincidenţă sau nu, şi conducătorul editurii, Gabriel Liiceanu, este un susţinător al lui
Traian Băsescu. Astfel, şeful statului are ce învăţa de la fanii săi intelectuali. Dacă dinspre domnul Liiceanu poate
căpăta doar consultaţii în materii inofensive, domnul Avramescu l-ar putea consilia în arii ceva mai sângeroase.
Oricum, viitorii colaboratori TVR-işti ai lui Cătălin Avramescu ar avea niscaiva motive de îngrijorare. Armele
clasice folosite într-un conflict se rezumă la argumente şi, dacă nu e de ajuns, la bătutul cu pumnul în masă şi
proferarea de injurii la nervi. În cazul unui specialist în antropofagie te-ai putea aştepta la rafinamente de ordin
gastronomic. Specializarea în antropofagie poate fi totuşi utilă, dată fiind situaţia actuală din TVR: aici par să se
eternizeze tot felul de indivizi nefolositori, care nu pot fi daţi afară din cauza unui contract colectiv de muncă
„beton armat”. Aşa că, dacă nu poţi scăpa de ei concediindu-i pur şi simplu, o soluţie ar fi să-i consumi, preparaţi
la foc mic. Ca să nu te mănânce ei de viu.(D.P.)
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TF 1, In vizita la Realitatea, Intact Si Telesport
Petrisor Obae
Un post francez sondeaza piata romaneasca.
Emanuel Florent, director general adjunct pentru dezvoltare al postului de televiziune francez TF 1, a revenit in
Romania zilele trecute dupa ce, in urma cu o luna, a fost la Consiliul National al Audiovizualului si si-a exprimat
intentia de a investi pe piata romaneasca. De aceasta data, reprezentantul TF 1 s-a intalnit cu managementul
Realitatea TV, cu Dan si Camelia Voiculescu (proprietarii grupului Intact) si cu directorul postului Telesport.
„A fost o intalnire de „buna ziua”. TF 1 detine un canal de stiri, Le Chaine Info, au vazut ce inseamna Realitatea
TV si au dorit sa ne cunoasca”, a declarat, pentru EVZ, Sergiu Toader, project manager Realitatea-Catavencu.
Horatiu Nicolau, director general al postului Telesport, a confirmat intalnirea cu reprezentantii postului francez de
televiziune.
„Am discutat despre un posibil parteneriat”, a precizat Nicolau pentru EVZ. Pe langa postul de televiziune,
Telesport detine si drepturile de retransmisie TV ale meciurilor de fotbal din Liga I.Pana la inchiderea editiei,
Camelia Voiculescu nu a putut fi contactata.
In urma cu o luna, fostul presedinte al CNA, Ralu Filip, decedat in urma cu doua saptamani, preciza ca
reprezentanti ai postului TF 1 au venit in Romania pentru a face o evaluare a pietei, legislatiei si publicului
romanesc, in vederea lansarii unui program generalist.

Numarul 1 in Franta
Postul TF 1 este pe locul intai in topul televiziunilor generaliste din Franta, cu o cota de piata de 31,6 procente in
2006. Pe langa acest canal, francezii au dezvoltat o paleta larga de produse derivate: site-uri internet, continut
video, bloguri etc. Principalul actionar al TF 1 este compania Bouygues (42,9%), condusa de omul de afaceri
Martin Bouygues.
O alta parte a postului este proprietate publica, televiziunea fiind listata la bursa pariziana. Functia de presedintedirector general al postului este detinuta, de aproape 20 de ani, de Patrick Le Lay. Reteaua TF 1 detine o serie de
canale tematice distribuite contra cost in Franta - Le Chaine Info (LCI), TF6, TV Breizh, TMC -, iar la nivel
international detine postul Eurosport.
TF 1 a devenit in timp un grup de comunicare integrat care dezvolta diverse activitati, de la productie si difuzare
de programe TV la productie cinematografica, distributie de DVD-uri si CD-uri sau teleshopping, prin filiala sa cu
acelasi nume. In 2006, cifra de afaceri consolidata a grupului a fost de 2,65 miliarde de euro, cu 5,8% mai mare
decat in 2005.

