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NewsIn
CNA a trimis scrisori de recomandare mai multor posturi TV
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a hotărât, în şedinţa de marţi, să trimită câte o
scrisoare posturilor Realitatea TV, Antena 1 Târgu-Mureş, Radioteleviziunea Transilvania Braşov
şi Nova TV Braşov prin care le cere să respecte legislaţia audiovizuală.
CNA a decis să trimită o scrisoare postului Realitatea TV prin care îi cere să respecte difuzarea
punctului de vedere al celor vizaţi de acuzaţii de ordin penal sau moral sau care pot prejudicia
imaginea unor instituţii.
Decizia CNA vine în urma vizionării emisiunii "Tu decizi", difuzată de Realitatea TV în seara zilei
de 14 mai. În prima parte a emisiunii a fost invitat liderul PC, Dan Voiculescu. După ieşirea
acestuia din emisie, moderatorii programului, Corina Drăgotescu, Robert Turcescu şi Andrei
Gheorghe, au analizat prestaţia lui din timpul emisiunii. Andrei Gheorghe a afirmat că are nişte
informaţii despre nereguli grave făcute de Dan Voiculescu, dar când acesta a revenit în emisiune,
prin telefon, Andrei Gheorghe a refuzat să spună despre ce e vorba.
Liderul PC a declarat că sugerează CNA "să ia atitudine" în această situaţie şi i-a numit pe cei
trei moderatori "mercenari".
CNA va trimite o scrisoare şi postului Antena 1 Târgu-Mureş prin care reaminteşte că postul TV
are obligaţia să informeze corect publicul şi să asigure pluralismul de opinie în cadrul emisiunilor
de dezbatere.
Vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, a declarat că are nişte informaţii potrivit cărora
reprezentanţii Antena 1 Târgu-Mureş solicitau bani oamenilor politici mureşeni pentru a fi invitaţi
într-o emisiune politică. "În cazul în care sunt pretinse sume de bani reprezentanţilor partidelor
pentru a participa la emisiuni, acest lucru afectează atât informarea corectă, cât şi pluralismul de
opinii", a afirmat preşedintele CNA, Ralu Filip, în şedinţa de marţi. "Această practică este
incorectă, imorală şi ilegală. Ar fi publicitate politică mascată", a adăugat Ralu Filip.
CNA a decis să trimită câte o scrisoare şi posturilor Radioteleviziunea Transilvania Braşov şi
Nova TV Braşov, prin care le solicită să echilibreze numărul de opinii pro şi contra demiterii
preşedintelui Traian Băsescu, formulate în emisiunile de dezbatere. "Vă recomandăm să oferiţi
reprezentanţilor celor două puncte de vedere condiţii egale de exprimare şi de desfăşurare a
emisiunilor", a recomandat preşedintele CNA, Ralu Filip.
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a postului Realitatea TV este, potrivit CNA, societatea
Realitatea Media SA, ai cărei acţionari sunt Bluelink Comunicazione (Cyprus) Limited (aproape
55%), Federaţia Petrom a Sindicatelor Libere Independente a Asociaţilor şi Ligilor Apolitice din
Ramura Industriei Petroliere – România - FSLI PETROM (puţin peste 25%), Petrom Service SA
(10%) şi Global Video Media SA (10%), Luca Liviu (sub 1%).
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a postului Antena 1 Târgu-Mureş este, potrivit CNA, societatea
Antena 1 SA, ai cărei acţionari, potrivit CNA, sunt Camelia Rodica Voiculescu (aproape 41%),
Corina Mirela Voiculescu (aproape 35%), Mihai Lazăr (10%), Ana Raluca Gheorghe (5%),
Fundaţia Umanistă "Dan Voiculescu" (peste 4,5%), Grivco SA (aproape 4%) şi, sub 1% din
acţiuni, Tipografia Intact şi Sangold (Omi) Distribuţie SA.
Licenţa audiovizuală a postului Radioteleviziunea Transilvania Braşov este deţinută, potrivit CNA,
de societatea Radioteleviziunea Transilvania.
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a Nova TV Braşov este, potrivt CNA, societatea Nova Press
SRL.
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Gandul
Un „joc“ cu miză naţională, redus la răfuieli personale
de Diana POPESCU
Cum săptămâna bună se cunoaşte de luni, Realitatea Tv a început seria ediţiilor speciale
dedicate Referendumului încă de acum două zile. Invitatul trioului de moderatori TurcescuGheorghe-Drăgotescu a fost autorul moral al stării actuale de fapt din România, Dan Voiculescu.
Preşedintele comisiei parlamentare care a anchetat faptele lui Traian Băsescu, conducându-l
elegant către suspendare, a fost chestionat, luni seară, în legătură cu performanţele partidului pe
care l-a înfiinţat, greutatea pe care o are opţiunea politică a poporului, măştile cu care jonglează
în general aleşii neamului şi alte asemenea subiecte la ordinea zilei.
Până aici, nimic nelalocul lui. Poate doar agresivitatea cu care invitatul a înţeles să gestioneze
situaţiile dificile în care s-a trezit aruncat de către cei trei „duşmani” din platou. Componenta mai
delicată a emisiunii a fost determinată de relaţia tensionată existentă între Voiculescu şi Andrei
Gheorghe, care datează de pe vremea când ultimul a părăsit trustul Intact. Oaspetele nu a făcut
uz de bune maniere şi a dezvăluit pe post detalii contractuale care îl privesc pe fostul său
angajat, ceea ce nu putea decât să-l irite pe Gheorghe. Tocmai de aceea el i-a copt-o expatronului său, expunând în direct maniera deloc cavalerească în care Voiculescu i s-a adresat,
în pauza publicitară, Corinei Drăgotescu. Am aflat, astfel, că preşedintele PC i-a recomandat
jurnalistei „să n-o mai frece grija de Gabriela Vrânceanu Firea”, amănunt de culise care l-a pus pe
Voiculescu într-o lumină deloc măgulitoare. Schimbul de „amabilităţi” a continuat.
Dacă acest conflict s-ar fi limitat la intervalul în care Dan Voiculescu a fost prezent în studio, ar fi
fost doar un episod „condimentat” al unei emisiuni doldora de discursuri insipide. Numai că
răfuiala lui Gheorghe cu Voiculescu a continuat şi în partea a doua a talk-show-ului, la care
magnatul de presă n-a mai participat. Oricât de îngrozitor ţi s-ar părea un om, atât timp cât eşti
„în timpul serviciului”, respecţi regulile după care funcţionează jocul. N-a fost cazul ediţiei de luni.
În discuţia cu scriitorul Vasile Ernu, Robert Turcescu şi-a provocat musafirul la un exerciţiu de
imaginaţie, rugându-l să descrie ce fel de personaj ar fi Voiculescu într-o carte a sa. Apoi a
revenit la colegul Andrei, întrebându-l clar dacă are cunoştinţă de lucruri pe care Dan Voiculescu
ar prefera să le treacă sub tăcere. Gheorghe a răspuns că da şi a precizat că fostul său şef
suprem chiar se teme de el. Cum era de aşteptat, „învinuitul” a intervenit telefonic cu
promptitudine, cerându-i ziaristului să precizeze ce fel de lucruri grave ar avea de spus, în ceea
ce-l priveşte. Gheorghe nu s-a executat, motivându-şi decizia: „E o modalitate de a-ţi plănui
atacurile la momentele când ai chef să le execuţi”. Voiculescu a protestat, telespectatorul a
rămas cu buza umflată.
Cât de corect e să ataci un om după ce acesta nu se mai poate apăra? Robert Turcescu a
invocat faptul că Voiculescu e politician, deci se poate vorbi despre el oricând. Numai că, dacă tot
ţi-ai avut „prada” sub nas, puteai să tragi în ea cu rafale de acuzaţii atâta vreme cât v-aţi aflat faţă
în faţă. Probabil că antipatia vădită pe care Voiculescu i-o alimentează lui Gheorghe a dus la o
situaţie care depăşeşte limita deontologiei.
Ralu Filip : Mi-ar fi plăcut să fie un joc mai inteligent şi mai creativ“
Ce părere are despre acest episod Ralu Filip, preşedintele CNA? „Acest format de emisiune nu
este corect din punct de vedere deontologic, pentru că dacă există acuzaţii pe care vrei să le faci
la adresa cuiva, e de preferat să le faci câtă vreme persoana e de faţă. Astfel de momente sunt,
totuşi, bune, fiindcă reprezintă un test pentru politicieni (le poţi vedea calmul, tipul de reacţie,
măsura în care se descurcă în momente de criză), dar şi pentru presă. Mă întreb dacă pentru unii
jurnalişti e normal să vorbească despre aroganţa unor politicieni, atâta vreme cât ei înşişi sunt
mai aroganţi decât mulţi dintre politicieni”.
Formatul de care este nemulţumit Ralu Filip va continua până joi, inclusiv. Cum vede şeful CNA
acest maraton? „Mi-ar fi plăcut să fie un joc mai inteligent şi mai creativ. Dar e acelaşi joc cu miză
mică, suntem la prestării servicii. Aţi văzut vreun efort serios de a ajuta populaţia să înţeleagă ce
se va întâmpla după 19 mai? Un efort pentru ca lumea să afle cine are dreptate în chestiunea
suspendării? Mai aveţi vreo emoţie cu privire la rezultatul Referendumului? De asta e un joc cu
miză mică, până la urmă tot pe simpatii se merge. Dacă cei din audiovizual nu vor să se descurce
cu o regulă simplă, cea a asigurării echilibrului, 50% pentru fiecare tabără, ce putem face la
CNA? Să fim miliţieni? Lucrurile ar trebui să meargă spre rezonabil, civilizaţie, informaţii utile. Mai
e mult până acolo”.

2

Ziua/Felix, "lovit de mercenari"
Seful conservatorilor, Dan Voiculescu, a solicitat ieri Consiliului National al Audiovizualului (CNA)
sa se autosesizeze in legatura cu emisiunea "Tu decizi", la care a fost invitat, difuzata de postul
Realitatea TV, luni seara. Voiculescu a sustinut ca moderatorii emisiunii, "niste mercenari", au dat
dovada de o profunda lipsa de deontologie profesionala si a calificat discutia cu acestia ca fiind
dezonoranta pentru calitatea de jurnalist.
Mercenarii au incercat sa ma condamne in fata opiniei publice, intr-un mod dezonorant pentru
calitatea de ziarist", s-a plans Voiculescu intr-o conferinta de presa. "Sesizez CNA sa ia o
atitudine in aceasta privinta, pentru ca nu este admisibil ca dupa o ora si jumatate de la plecarea
unui invitat sa inceapa in lipsa sa comenteze neadevaruri. Il rog pe presedintele CNA, Ralu Filip,
sa se aplece asupra acestui caz", a spus Dan Voiculescu. "Rusinea este a lor. Eu nu ma impiedic
de astfel de lucruri", a continuat liderul conservatorilor, pe un ton moralizator. El a spus ca nu
este necesara o sesizare oficiala catre CNA, pentru ca institutia "da dovada de vigilenta". (V.D.)
Adevarul/ MIX FM Suceava, închis de CNA
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a retras, în şedinţa de marţi, licenţa audiovizuală a
postului Mix FM Suceava, deţinută de societatea Canet Radio SRL, deoarece a încălcat legislaţia
care prevede că un post nu poate înceta să emită pentru mai mult de 45 de zile. "Canet Radio
ne-a solicitat o întrerupere a emisiei de 45 de zile care a expirat pe data de 13 mai", a declarat
marţi, pentru NewsIn, directorul serviciului Licenţe Control al CNA, Răzvan Frânculescu. "Pe data
de 14 mai ne-au solicitat o prelungire a întreruperii emisiei pentru 45 de zile pentru că se mută
din locaţia în care au emis până acum. Acesta nu mai este un motiv tehnic şi de aceea le-a fost
retrasă licenţa", a mai adăugat Frânculescu.
Cotidianul/ Bataie pe telecomanda
Daniel Spataru, Viorel Dobran, Florin Dobre
Dumitru Dragomir refuza sa faca licitatie in 2007 pentru drepturile tv ale Ligii I, desi normele
concurentei din UE impun acest lucru. In plus, marile cluburi refuza sa cedeze exclusivitatea
meciurilor la „cooperativa“.
Cluburile intra conditionat la „colectiva“ banilor din drepturile de televizare, organizata minutios in
ultimii ani de Mitica Dragomir, licitatia pentru un nou contract cu privire la meciurile din Liga I
anuntindu-se de pe acum cu scandal. „Nu refuzam negocierea colectiva, dar ne dorim una
calificata, profesionista. Sintem de acord sa cedam la comun drepturile asupra meciurilor noastre
doar in ceea ce priveste transmisiunile in direct. Ceea ce inseamna drepturi secundare, asanumita new media, trebuie insa sa fie problema exclusiva a cluburilor“, ne-a declarat presedintele
CA al Dinamo, Nicolae Badea. Oficialul dinamovist a dezvaluit ca s-a semnat in trecut chiar un
protocol cu Gigi Becali si cu George Copos pentru crearea unei societati de productie tv pe acest
sistem, dar, „ca si aliantele politice, a murit in stadiul de proiect“. De altfel, cele trei cluburi au
ajuns chiar in instanta cu Liga Profesionista de Fotbal, insa au cedat presiunii, acceptind
distribuirea sociala a banilor din drepturile tv. In prezent se afla in derulare un contract pe patru
ani, care a pornit de la 6,075 milioane de dolari in sezonul 2004-2005, a ajuns la 6,682 in 20052006, pentru ca in 2006-2007 sa fie de 7,350 milioane. Pentru 2007-2008, suma ar trebui sa fie
de 8,086 milioane, insa LPF acceptase initial somatia CNA de a se renunta la acest ultim an de
contract pentru organizarea unei licitatii, conditie obligatorie datorita normelor UE privind
concurenta. Dupa ce televiziunea detinatoare de drepturi, Telesport, a semnat o intelegere cu
Kanal D, reziliind contractul de sublicitare cu televiziunea publica, presedintele Ligii, Dumitru
Dragomir, a adoptat o pozitie transanta. „Putin imi pasa mie de CNA. Cine e CNA sa intervina
impotriva societatilor private? Nu se face nici o licitatie pina in 2008. Pina atunci, drepturile sint
vindute. Nu putem sa aplicam norme europene, incalcind legile tarii. Este un contract in derulare“,
ne-a declarat Dumitru Dragomir.
Lyon, campioana Frantei, a incasat 46 de milioane de euro din drepturi tv in acest sezon, in timp
ce adversara ei din grupele Ligii Campionilor, Steaua, campioana en titre a Romaniei, doar un
milion de euro, LPF primind de la televiziuni pentru sezonul 2006-2007 in jur de 7,3 milioane de
euro. Putin peste aceasta suma va incasa si Dinamo, campioana din acest an. Repartizarea
sumelor rezultate din drepturile tv scade, de la primul loc in jos, cu circa 3,2%, astfel ca unei
retrogradate i se repartizeaza in jur de 200.000 de euro, iar o echipa de mijlocul clasamentului
primeste dublul acestei sume. Pe de alta parte, televiziunile noastre abia daca isi scot banii dati
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pe achizitia partidelor din Liga I, Kanal D trebuind sa vinda cu peste 1.500 de dolari spotul de 30
de secunde, in toate meciurile, fapt greu de realizat atit timp cit unele meciuri se joaca de la ora
16.00. Mai mult, cum vinzarea spatiului publicitar se face in functie de puncte-audienta, ar trebui
ca partidele sa fie urmarite, in medie, de aproape 700.000 de telespectatori, or, postul in cauza a
strins abia 7,5 puncte la Rapid - Steaua, in conditiile in care partida tur, transmisa de TVR 1, a
adunat 21 de puncte.
UE prefera Centralizarea
Conducatorii marilor cluburi din Romania au incercat pina anul trecut sa obtina dreptul de a-si
negocia singure imaginea, insa au fost infrinti de Dumitru Dragomir. De acum incolo le va fi
imposibil sa-si implineasca visul, Parlamentul European opunindu-se vinzarii individuale a
drepturilor tv, raportorii estimind ca „un dispozitiv centralizat de comercializare a drepturilor tv
este fundamental pentru mentinerea unui model de solidaritate financiara in fotbalul european“. In
schimb, se cere licitatie transparenta pentru vinzarea pachetului, ceea ce in Romania nu a
existat, LPF preferind varianta incredintarii directe mai intii catre PRO TV si apoi catre Telesport,
liantul dintre cele doua televiziuni fiind acelasi Horatiu Nicolau
Fotbalul face audienta
13 milioane de euro a platit PRO TV pentru a transmite timp de patru ani Liga Campionilor. Suma
poate parea uriasa pentru piata din Romania, insa, pentru comparatie, sa precizam ca postul
Canal Plus a platit de 660 de milioane de euro pe sezonul fotbalistic din Franta. In plus,
intimplarea a facut ca Steaua sa ajunga in grupele competitiei, astfel ca s-a ajuns la audientarecord si bani din publicitate pe masura la meciul cu Real Madrid. Circa 4,7 milioane de
telespectatori au urmarit cel putin un minut din meciul Steaua - Real Madrid, astfel ca PRO TV a
inregistrat, la nivel urban, o audienta medie de 27.2 puncte de rating (3.046.400 de
telespectatori).
UPC-OSTANKINO-AVIZ PROVIZORIU / UPC are un aviz provizoriu pentru Ostankino TV
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 15 mai 2007 / UPC România a primit luni, 14 mai, un aviz
provizoriu pentru difuzarea programului ucrainian Ocmahkuho TV (Ostankino TV) în reţelele din
Târgu Frumos, Buznea şi Războieni din judeţul Iaşi.
Potrivit CNA, societatea UPC trebuie să contacteze Uniunea Ucrainenilor din România care a
solicitat introducerea televiziunii sau oficialităţile ucrainiene pentru ca postul retransmis să solicite
la CNA avizul de transmisie pe teritoriul ţării noastre.
În cadrul şedinţei publice a CNA nu a fost fixat nici un termen pentru obţinerea avizului. Ralu Filip,
preşedintele CNA, a amintit faptul că Ucraina nu a aderat la Directiva televiziunii fără frontiere şi
în consecinţă televiziunile difuzate în această ţară trebuie să obţină autorizări speciale pentru
transmisia pe teritoriul ţărilor semnatare.
UPC a mai modificat avizele de retransmisie în Hârlău, Maxut, Pircovici, Scobinţi, Deleni, din
judeţul Iaşi şi la Tecuci, în judeţul Galaţi. În primele localităşi a scos printre altele din grilă N24 şi
a introdus Kanal D, Telesport, Motors, Hustler TV şi Antena 2, iar la Tecuci a scos Diplomatic TV
Mărăşeşti şi a introdus pe lângă programele de mai sus TV Galaţi şi MGM.
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