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GARDIANUL
OTV are de platit amenzi de peste 2 miliarde de lei vechi
In prima jumatate a acestui an, Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a dat 58 de amenzi, in valoare de peste
600.000 de lei, cel mai sanctionat post fiind OTV, cu 14 amenzi cumuland 215.000 lei.
Pe lânga cele 14 amenzi, OTV a mai fost sanctionat de doua ori, în lunile februarie si iunie cu câte 10 minute de
întrerupere a emisiei, aceasta reprezentând una dintre cele mai mari sanctiuni pe care CNA o poate aplica unui
radiodifuzor.
În clasamentul celor mai amendate posturi TV în primele sase luni ale acestui an, dupa OTV, se afla, pe locul doi, Prima
TV (8 amenzi), pe locul trei, la egalitate, National TV (6 amenzi) si Antena 1 (6 amenzi), iar, pe patru, Antena 3 (4
amenzi). În continuarea clasamentului se situeaza postul DDTV (3 amenzi) si, la egalitate, posturile B1 TV (2 amenzi),
TVR 2 (2 amenzi), Kanal D (2 amenzi) si societatea de televiziune prin cablu CCC Blue Telecom SRL (2 amenzi).
În clasamentul posturilor de televiziune care au cele mai mari sume de platit în urma amenzilor primite de CNA în prima
jumatate a acestui an se afla, dupa OTV, pe locul doi, postul Prima TV (82.500 de lei), pe locul trei, National TV (73.000
de lei), iar pe patru, B1 TV (50.000 de lei). În continuarea clasamentului, pe locul cinci, se situeaza postul Antena 1
(45.000 de lei), pe sase, Kanal D (35.000 de lei), iar pe locul sapte, Antena 3 (15.000 de lei).
In întreg anul 2006, Consiliul a dat, în total, 99 de amenzi, in valoare de aproximativ 880.000 de lei, acesta constituind
un record.
A.P.

ADEVARUL
Amenzi CNA de 600.000 lei
de Dan Boicea
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a dat 58 de amenzi, în prima jumătate a acestui an, pentru încălcarea
legislaţiei audiovizuale, cel mai sancţionat post fiind OTV, cu 14 amenzi, în timp ce în întreg anul 2006 consiliul a dat, în
total, 99 de amenzi. În clasamentul celor mai amendate posturi radio şi tv în primele şase luni ale acestui an, după OTV
se află, pe locul doi, Prima TV (opt amenzi), pe locul trei, la egalitate, Naţional TV şi Antena 1 (şase amenzi). Amenzile
totale date de CNA de la începutul anului însumează peste 600.000 de lei, în timp ce totalul sancţiunilor financiare, în
întreg anul 2006, a fost de aproape 880.000 de lei. Din cei peste 600.000 de lei, un total de 215.000 de lei constituie
numai amenzile aplicate postului OTV. În clasamentul posturilor radio şi tv care au cele mai mari sume de plătit se află,
după OTV, pe locul doi, postul Prima TV (ce are de plătit 82.500 de lei), pe locul trei, Naţional TV (73.000 de lei), iar pe
patru, B1 TV (50.000 de lei).

COTIDIANUL
Sarmana Lavinia Sandru
Alin Ionescu
Nimeresc din intimplare pe OTV si cad brusc intr-un cazan plin cu nervi in clocot. Pe ecran, in exclusivitate, Lavinia
Sandru vitupera impotriva CNA-ului, care ar avea ceva cu postul lui Diaconescu. Cu hotarirea afisata a unuia care se
apuca sa darime Marele Zid Chinezesc cu ranga, juna Lavinia isi expunea apasat motivele: fusese ea prin tara si i se
plinsesera sarmanii telespectatori ai OTV-ului ca statul se pune cu CNA-ul pe postul lor favorit, iar asta dovedeste lipsa
de respect din partea autoritatilor fata de pasiunile lor televizuale. Iar Lavinia, spirit justitiar, se aseza haiduceste de-a
curmezisul ca sa tina calea acelor hoarde ale CNA-ului care navaleau peste dorinta nevoiasilor de a afla daca fata
transata si mincata de concubinul ei a fost doar prajita inainte sau si putin fiarta. Daca un politician a ajuns sa-si caute
pe fata bazin electoral printre fanii lui Diaconescu, cred ca lucrurile au luat-o razna complet si spatiul de manevra al
civilizatiei a ajuns o gaoace mustind de puroi resentimentar si de curiozitati de mahala. In cazul asta, macar sa merg si
eu pina la capat si sa-i spun pe aceasta cale Laviniei Sandru ca telespectatorii OTV reprezinta partea cea mai de jos a
electoratului, format din tate bovarice si cetateni turmentati, oameni pentru care Dumnezeu e un amestec de bioenergii
si coliva, dragostea un cocktail de fluide corporale si replici din telenovele, iar politica, evident, o curva pe care o
invidiaza fiindca nu le da si lor o parte din cistig.

