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NewsIn
CNA a decis întreruperea emisiei postului OTV pentru 10 minute
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de marţi, să întrerupă emisia
postului OTV pentru 10 minute pentru că în ediţia din data de 1 iulie a emisiunii "Dan Diaconescu
Direct" au fost făcute mai multe acuzaţii la adresa Patriarhiei care nu au fost probate.
Consiliul a fost sesizat de Patriarhia Română printr-o scrisoare în care se spunea că în această
emisiune moderatorul Dan Diaconescu nu a intervenit pentru a cere probe când invitaţii au
afirmat că Patriarhia este o instituţie coruptă şi că masteratele la facultăţile de teologie se obţin
plătind mită. În scrisoare se mai spune că la emisiune nu a fost invitat niciun reprezentant al
Patriarhiei şi nu a fost solicitată, nici prin telefon, părerea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe
Române.
Membrii CNA au decis că postul OTV a încălcat, în această emisiune, Articolul 42 şi Articolul 71
din Codul audiovizual. Articolul 42 spune că "în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc
acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie
susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de
vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur
et altera pars". Articolul 71 precizează că "în programele de ştiri şi dezbateri informarea în
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte
asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere
publică".
Pentru aceste încălcări, vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, a propus oprirea emisiei pentru 10
minute şi difuzarea neîntreruptă, în acest interval, a textului sancţiunii, iar preşedintele interimar,
Răsvan Popescu, a propus acordarea amenzii maxime de 25.000 de lei. Membrii CNA au votat
de câte două ori, iar fiecare propunere a obţinut patru voturi, pentru aprobare fiind necesare
minim şase voturi. La al treilea vot a fost aprobată propunerea de întrerupere a emisiei pentru 10
minute şi de difuzare neîntreruptă, în acest interval, a textului sancţiunii.
Pentru încălcarea Codului audiovizual, în acest an, CNA a mai decis să oprească emisia postului
OTV pentru 10 minute şi a mai acordat patru amenzi şi trei somaţii. Întreruperea emisiei a fost
decisă în şedinţa din data de 5 iunie pentru că postul OTV a încălcat dreptul la imagine al
persoanelor şi audierea persoanelor acuzate în cazul "Corina şi Bogdan". Reporter Cătălin Daniel
Cocoş/Editor Bogdan Oprea
Gardianul
OTV pastreaza zece minute de reculegere in memoria lui Teoctist /Silita de CNA
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a impartit, ieri, mai multe amenzi si somatii posturilor de
televiziune care au incalcat prevederi din „Codul de reglementare a continutului audiovizual“. De departe,
„patitul“ a fost postul OTV. Intreruperea programului pentru zece minute, o amenda de 5.000 de lei si o
somatie - recordul zilei.
Pentru abateri constatate în emisiunea „Dan Diaconescu Direct“, sesizate de Patriarhia Româna, CNA a
decis intreruperea emisiei OTV, aseara, in intervalul orar 20.50-21.00. CNA a fost sesizat de Patriarhie, în
urma emisiunii „Dan Diaconescu Direct“ din 1 iulie, sustinând ca invitatii au facut afirmatii nejustificate care
aduceau acuze Bisericii Ortodoxe Române (BOR), iar moderatorul Dan Diaconescu nu a intervenit. In timpul
emisiunii, potrivit CNA, s-a spus ca BOR este corupta, ca posturile de preoti se platesc cu bani multi si ca,
pentru admiterea la masteratele în teologie, se primeste mita. În emisiune nu a intervenit nici un
reprezentant al Bisericii. Codul de reglementare a continutului audiovizual spune, printre altele, in art. 71, ca
în programele de stiri si dezbateri trebuie sa se asigure impartialitatea, echilibrul si sa se favorizeze libera
formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opozitie. Un alt articol din Cod
(art. 42) prevede ca orice persoana are dreptul la propria imagine si ca acuzatiile aduse privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale trebuie sustinute cu dovezi, iar acuzatii au dreptul sa intervina pentru a-si
exprima punctul de vedere.
5.000 de lei pentru reclama mascata
Postul OTV a primit de la CNA si o amenda de 5.000 de lei pentru publicitate mascata, dupa ce în
emisiunea „Emigrarea pas cu pas“, difuzata pe 20 iulie, a fost prezentat un angajat al unei firme de plasare
a fortei de munca în strainatate, dar si numerele de telefon ale firmei respective.
Pentru editia din 18 iulie a emisiunii „Dan Diaconescu Direct“, postul OTV a primit si o somatie. In timpul
emisiunii, moderatorul si invitatii au purtat, timp de 45 de minute, o conversatie telefonica cu un copil de 12
ani. Potrivit art. 9.3 din Cod, este interzisa difuzarea, dupa ora 22.00, de emisiuni realizate în direct de catre
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radiodifuzori licentiati în România, la care participa copii în vârsta de pâna la 14 ani.
OTV nu a respectat nici prevederea articolului 2 din Cod, care sustine ca „ori de câte ori copilul este subiect
al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligatia sa respecte principiul interesului superior al acestuia“.
Patricia Marinescu

Evenimentul zilei
OTV, 10 minute intrerupere
DECIZII. CNA a hotarat in sedinta de ieri sa intrerupa emisia postului OTV pentru 10 minute in intervalul orar
20.50-21.00, pentru ca in editia din 1 iulie a emisiunii „Dan Diaconescu Direct” au fost facute mai multe
acuzatii de coruptie la adresa Patriarhiei, care nu au fost probate.
OTV a fost apoi amendat si cu 5.000 de lei pentru ca a difuzat publicitate in afara spatiului dedicat acesteia.
Realitatea TV a primit amenda de 5.000 de lei pentru ca intr-o emisiune „Salvati pamantul” a facut
publicitate mascata. In timp ce se spunea ca unele aparate nu sunt bune si ca exista altele mai ieftine,
specialistul invitat in emisiune purta un tricou cu reclama unei firme producatoare.

Evenimentul zilei
Mircea Badea, amendat pentru limbaj injurios
Floriana Scanteie
Antena 3 va trebui sa plateasca 2.500 de lei pentru abaterile realizatorului emisiunii "In gura presei".
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat ieri postul Antena 3 cu 2.500 de lei pentru ca in
emisiunea „In gura presei”, din 22, 23, 25 si 26 iulie, realizatorul Mircea Badea a insultat un politist si i-a
facut publice numele si numarul de telefon. Membrii CNA au luat aceasta decizie dupa ce Politia Romana a
trimis o scrisoare de sesizare, in care era reclamat comportamentul prezentatorului.
„Isi permite exagerat de mult”
Mircea Badea a relatat pe parcursul mai multor emisiuni despre un politist cu care a avut o altercatie pe o
sosea din tara. Pentru Badea, politistul a fost „un penibil”, „o bula de slana”, „o bila de grasime”, „un balon
de puroi” si „ un porc”.
Tot cu referire la „Garcea”, realizatorul emisiunii „In gura presei” a spus ca „toti imbecilii pamantului s-au
facut militieni”. Apoi, Badea a dat pe post numele si numarul de telefon ale presupusului politist, pe care le-a
primit prin SMS. Mircea Badea spune ca in SMS-ul trimis de politist erau amenintari pentru realizator si
injurii la adresa telespectatorilor.
Membrii CNA Cristina Trepcea, Radu Teodorel si Gelu Trandafir au spus ca realizatorul a folosit postul
Antena 3 pentru rafuieli personale. „In ultimii ani, el (Mircea Badea - n.r.) isi permite exagerat de mult, la
adresa tuturor, orice fel de personaje ar fi”, a comentat si Constantin Dutu.
Astfel, Mircea Badea a primit o amenda de 2.500 de lei pentru folosirea unui limbaj injurios, pentru ca nu a
protejat demnitatea umana si minorii si pentru ca nu a dat drept la replica persoanei vizate de comentariile
sale.
Badea nu are nicio parere
Contactat telefonic, Mircea Badea a spus ca nu are nicio parere cu privire la decizia CNA, dar ca isi va face
una pana cand intra in direct. „Nu ma intereseaza ce vorbesc membrii CNA, ci ceea ce e scris si pana la ora
asta n-am primit o notificare in acest sens”, a spus relizatorul.
Membrii CNA au discutat in sedinta de ieri posibilitatea de a sesiza organele competente in astfel de cazuri,
intrucat CNA se ocupa doar de aspecte privind legislatia audiovizuala. Ioan Onisei a propus ca institutia sa
sesizeze Clubul Roman de Presa (CRP) pentru modul in care Mircea Badea practica meseria de jurnalist.
Consiliul nu a supus insa la vot aceasta propunere.
„Badea relateaza pe un post ca Antena 3 faptul ca a ultragiat un politist in exercitiul functiunii, plus insulte
adresate unei alte persoane, plus instigarea la violenta, cu „pumnul”, „cu un cap in gura”„, a sesizat Dan
Grigore. Rasvan Popescu a adaugat: „Consider ca e un conflict personal, care a sarit din limitele unei
emisiuni umoristice si care a ajuns sa lezeze demnitatea unei persoane”.
CNA a acordat patru amenzi pentru incalcarea legislatiei audiovizuale postului Antena 3 in acest an. Mircea
Badea se afla la prima amenda.

NewsIn
CNA a decis să acorde postului OTV o amendă de 5.000 de lei şi o somaţie publică
CNA a decis, în şedinţa de marţi, să acorde postului OTV o amendă de 5.000 de lei pentru că a
difuzat publicitate în afara spaţiului dedicat şi o somaţie publică pentru că a transmis, după ora
22.00, o convorbire telefonică, în direct, cu un copil care a lansat mai multe acuzaţii fără să le
probeze.
În emisiunea "Emigrare pas cu pas", difuzată în data de 20 iulie, postul OTV a făcut publicitate
unei firme de consultanţă pentru emigrare. Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA)
au decis că postul a încălcat Articolul 27 din Codul audiovizual care spune că "publicitatea şi
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teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat prin marcaje
corespunzatoare şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale
optice şi acustice".
Membrii CNA au decis, totodată să acorde şi somaţie publică postului OTV pentru că,
în emisiunea "Dan Diaconescu Direct", transmisă în data de 18 iulie, a difuzat, după ora 22.00, o
discuţie telefonică cu un copil în vârstă de 12 ani, care a spus că invitatul din studio este
responsabil de moartea părinţilor lui. Membrii CNA au decis că postul OTV a încălcat, în acest
caz, Articolul 2 şi Articolul 9 din Codul Audiovizual. Articolul 2 precizează că "Ori de câte ori
copilul este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte principiul
interesului superior al acestuia", iar Articolul 9 spune că "după ora 22.00 este interzisă difuzarea
de emisiuni realizate în direct de către radiodifuzori licenţiaţi în România, la care participă copii în
vârstă de până la 14 ani".
Tot în şedinţa de marţi, membrii CNA au decis să întrerupă emisia postului OTV pentru 10 minute
pentru că, în ediţia din data de 1 iulie a emisiunii "Dan Diaconescu Direct", au fost făcute mai
multe acuzaţii la adresa Patriarhiei care nu au fost probate.
Pentru încălcarea Codului audiovizual, în acest an, CNA a mai decis să oprească încă o dată
emisia postului OTV pentru 10 minute şi a mai acordat patru amenzi şi trei somaţii. Reporter
Cătălin Daniel Cocoş/Editor Bogdan Oprea
Gandul/Antena 3, Realitatea Tv şi Radio 21 – sancţionate de CNA
Mircea Badea, în vizorul Consiliului, pentru ultraj şi instigare la violenţă
Urmările şedinţei de ieri a CNA n-au fost unele de natură să bucure oamenii de la Radio 21,
Realitatea Tv şi Antena 3, care s-au trezit cu somaţii şi amenzi.Consiliul Naţional al Audiovizualului a votat trimiterea a două somaţii postului Radio 21, pentru mai multe abateri constatate
în emisiunea „Dimineaţa deMentă”. Decizia de somare s-a luat în baza articolului 27.1 din Legea
audiovizualului, potrivit căruia publicitatea şi teleshoppingul se difuzează grupat şi trebuie să fie
separate de alte părţi ale programului prin semnale optice şi acustice. Somaţia vizează
concursurile difuzate în perioada 2 - 20 iulie, precum şi concursurile din perioada 1 - 13 iulie, la
acestea din urmă sesizându-se şi că nu s-a comunicat tariful aplicat pe sms. CNA a atras atenţia
asupra faptului că este interzisă descrierea produselor care vor fi acordate ca premiu.
Pe de altă parte, în ediţia din 23 iulie a programului „Dimineaţa deMentă”, Mihai Morar şi Daniel
Buzdugan au adus acuzaţii Narcisei Iorga, angajat al Primăriei Capitalei. Aceasta a sesizat CNA,
ulterior postul Radio 21 fiind sancţionat de Consiliu. Urmarea firească: moderatorii au acuzat
CNA că este corupt şi părtinitor.
Realitatea TV a fost amendată cu 5.000 lei, pentru prezentare de publicitate mascată în
emisiunea „Salvaţi pământul” din 3 iulie. În respectiva emisiune s-a vorbit despre dispozitivele
folosite în Constanţa pentru filtrarea apei menajere, declarându-se că dispozitivele folosite nu
sunt eficiente şi că pe piaţă există altele, mai bune. Specialistul invitat să ofere detalii despre
calitatea filtrelor a purtat un tricou care făcea reclamă unei companii producătoare de astfel de
filtre. Articolul 27.4 din Legea audiovizualului prevede că publicitatea mascată şi teleshoppingul
mascat sunt interzise.
Antena 3 va rămâne cu 2.500 lei mai puţin, în urma unei amenzi pe care i-o datorează lui Mircea
Badea, din pricina unor acuze pe care acesta le-a adus Poliţiei Rutiere Române în emisiunea „În
gura presei” din 22 iulie. Badea a avut la adresa angajaţilor Poliţiei Rutiere Române consideraţii
deloc măgulitoare, încălcând articolele 42.1 şi 42.2 din Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, care garantează dreptul la propria imagine. „Strategia” sa este urmarea faptului că a
avut neînţelegeri cu un angajat al Poliţiei Rutiere. Moderatorul, deloc moderat în discurs, nu s-a
sfiit să dea sentinţe precum: „Toţi imbecilii pământului s-au făcut miliţieni” şi să se adreseze
poliţistului cu care a purtat discuţii în contradictorii cu apelative ca „porc gras” şi „bilă de puroi”.
Într-o altă ediţie, difuzată pe 25 iulie, Mircea Badea a făcut public numele poliţistului. „Mircea
Badea relatează pe post faptul că a ultragiat un poliţist în exerciţiul funcţiunii, plus insulte
adresate unei alte persoane, plus instigarea la violenţă, cu «pumnul», «un cap în gură»”, a
sesizat Dan Grigore, membru CNA. “În ultimii ani, îşi permite exagerat de mult, la adresa tuturor,
orice fel de personaje ar fi”, a precizat un alt membru al Consiliului, Constantin Duţu. (D.P.)
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NewsIn
Răsvan Popescu cere monitorizarea mai atentă de către CNA a ştirilor sportive
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Răsvan Popescu, a cerut Direcţiei
Monitorizare din CNA să verifice mai atent ştirile sportive şi să întocmească un raport amănunţit
cu privire la limbajul folosit în aceste programe.
"Vă rog să faceţi un raport detaliat asupra limbajului folosit de principalele televiziuni la ştirile
sportive, pentru şedinţa de joi", a cerut preşedintele interimar al CNA, Răsvan Popescu.
Solicitarea a fost făcută după ce, în şedinţa de marţi, membrii consiliului au vizionat o ştire
difuzată luni de postul TVR 1 în care erau folosite cuvinte obscene şi insulte. Aceasta prezenta
un dialog între preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, şi mai mulţi
suporteri ai clubului Dinamo, care şi-au adresat reciproc injurii.
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.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş/Editor Bogdan Oprea
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