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NewsIn
CNA cere postului OTV să respecte decizia de întrerupere a emisiei
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să trimită o scrisoare
postului OTV prin care cere să respecte decizia de marţi a consiliului şi să întrerupă emisia timp
de 10 minute.
Direcţia Monitorizare a CNA i-a informat, în şedinţa de joi, pe membrii consiliului că postul OTV
nu s-a conformat deciziei luate de CNA în şedinţa de marţi, prin care trebuia să-şi întrerupă
emisia miercuri seara, între orele 20.50 şi 21.00, şi să difuzeze în acest interval orar textul
sancţiunii primite.
Şeful Direcţiei Juridice şi Reglementări a CNA, Constanţa Mateianu, a declarat că OTV riscă o
amendă de 25.000 de lei în cazul în care nu-şi va întrerupe emisia în cursul zilei de joi. "De fapt,
ei ar trebui să primească astăzi (joi - n.red.) amenda, fără să mai aşteptăm să întrerupă emisia",
a declarat, pentru NewsIn, Constanţa Mateianu.
CNA a decis, în şedinţa de marţi, să întrerupă emisia postului OTV pentru 10 minute deoarece în
ediţia din data de 1 iulie a emisiunii "Dan Diaconescu Direct" au fost făcute mai multe acuzaţii la
adresa Patriarhiei Române care nu au fost probate. CNA a luat această decizie în urma unei
sesizări primite de la Patriarhie care spunea că moderatorul Dan Diaconescu nu a intervenit, în
respectiva emisiune, pentru a cere probe atunci când invitaţii au afirmat, printre altele, că
Patriarhia este o instituţie coruptă şi că masteratele la facultăţile de teologie se obţin plătind mită.
Ultima decizie de întrerupere a emisiei pe care CNA a dat-o postului OTV a fost hotărâtă în
şedinţa din data de 5 iunie. Sancţiunea a fost aplicată pentru că 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 e somat sa întrerupa emisia pentru zece minute
In sedinta de ieri a Consiliului National al Audiovizualului (CNA) s-a decis trimiterea unei adrese
catre postul OTV, solicitand prin aceasta indeplinirea sanctiunii de întrerupere a emisiei pentru
zece minute. Postul de televiziune ar fi trebuit sa intrerupa emisia miercuri seara, in intervalul orar
20.50-21.00, insa acest lucru nu s-a intamplat. OTV nici nu a contestat decizia Consiliului si,
astfel, nu si-a indeplinit obligatia. “Nu m-ar mira sa nu faca asta (sa intrerupa programul, n.r.)”,
spunea Cristina Trepcea, membru CNA, in urma cu doua zile. Daca nu s-ar fi trimis o adresa de
atentionare, CNA ar fi putut opta pentru trimiterea unei somatii sau a unei amenzi maxime de
25.000 de lei, potrivit Serviciului Juridic din cadrul Consiliului. Membrii Consiliului ar putea decide
reducerea la jumatate a termenului pentru care a fost acordata licenta (noua ani), daca postul ar
avea doua sanctiuni cu întrerupere a emisiei timp de trei ore, a declarat pentru Mediafax
reprezentantul juridic al CNA./P.M.
TV-AMENZI / OTV şi MTV au primit noi amenzi
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 16 aug 2007 / OTV a primit o nouă amendă de 25.000 lei pentru că
în emisiunea „Dan Diaconescu Direct” difuzată pe data de 5 iulie 2007 a încălcat prevederile art.
3(1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002 şi prevederile articolelor 42 (3, 4) şi 71 (3) din Codul
de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit unui comunicat difuzat de Consiliul Naţional al
Audiovizualului.
MTV a primit amendă în cuantum de 10.000 lei pentru că în emisiunea „MTV Club Zone” difuzată
în data de 10.08.2007 a încălcat prevederile art. 27 (4) din Legea Audiovizualului.
TVR 1, Realitatea TV, Antena 1, Antena 3, Pro TV, Naţional TV şi Kanal D au primit somaţii
publice pentru că în emisiunile sportive difuzate în perioada 1 – 14 august a.c. au încălcat
prevederile art. 39 (2) din Legea Audiovizualului şi prevederile art. 27 (1, 2) din Codul CNA.
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Romania libera
Senatorul C.V. Tudor i-a dat aripi lui Dan Diaconescu: "Esti prost daca platesti amenzile,
lasa ca pun eu o vorba."
Client fidel al amenzilor CNA, postul OTV a recurs de data aceasta la o premiera: nu a respectat
o sanctiune, refuzand sa-si intrerupa emisia pentru zece minute.
Pedeapsa a venit saptamana aceasta, pentru o emisiune in care invitatii lui Diaconescu acuzau
Biserica Ortodoxa Romana de coruptie, fara a aduce probe si fara ca vreun reprezentant al
Bisericii sa-si expuna parerea. Ieri, membrii CNA au retrimis somatia si au amendat din nou
postul TV, cu 25.000 de lei, pentru o emisiune care ar putea contine si cheia razvratirii OTV
impotriva CNA.
Pe langa obisnuitele acuze cu agenturi straine care ne distrug tara si apelative gen "limbric" si
"zambilica", liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a amenintat CNA: "Deci eu, ca vicepresedinte al
Senatului, daca CNA va continua sa amendeze ultimul refugiu pentru adevar in tara asta, care e
postul OTV, o sa aiba de-a face cu mine". In plus, senatorul i-a facut curaj lui Diaconescu, cu un
sfat de Cod Penal: "si ce, tu esti prost sa platesti? (amenzile CNA – n.r.) Nu platesti, domnule!
Lasa ca vorbesc eu cu ei... Am mai multe voturi acolo".
"Lucrurile sunt foarte grave, cred ca OTV forteaza nota si incearca sa se victimizeze", crede Ioan
Onisei, membru CNA. "Parlamentul ar trebui sa se autosesizeze in cazul unui senator care cere
nerespectarea legii", spune si Attila Gasparik, vicepresedinte CNA.
"Noi nu taxam opiniile politicienilor, nici o institutie nu are acest drept. Dar moderatorul trebuie sasi faca datoria de jurnalist si sa intervina, sa ceara dovezi cand se aduc acuze grave sau jigniri.
Sa ceara un punct de vedere al persoanei acuzate", explica Gelu Trandafir, membru CNA, de ce
OTV este sanctionata atat de des.
Evenimentul zilei
Mircea Badea, drept la replica de la CNA
REACTIE. Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis solicitarea unui drept la replica
postului Antena 3 referitor la editia de marti a emisiunii „In gura presei”, in care Mircea Badea a
contestat amenda de 25.000 de lei primita in aceeasi zi din partea CNA.
Potrivit Mediafax, dreptul la replica va fi formulat de presedintele interimar, Rasvan Popescu, si
se va filma la sediul Consiliului, urmand ca inregistrarea sa fie difuzata la Antena 3. In emisiunea
„In gura presei”, difuzata pe 14 august, Mircea Badea a sustinut ca amenda pe care postul a
primit-o pentru emisiunea anterioara „In gura presei” nu este justificata si ca postul a fost
sanctionat pe criterii politice.
Articol cu acelasi subiect :
7 Plus
Mircea Badea a enervat la culme CNA-ul
Cotidianul
CNA someaza televiziunile pentru stirile din fotbal
Alexandra Badicioiu
Sapte posturi TV au fost somate pentru transmiterea injuraturilor dintre Mitica Dragomir si galeria
dinamovista, iar OTV a primit amenda maxima din cauza lui Vadim Tudor.
TVR 1, Pro TV, Antena 1, Antena 3, Realitatea TV, Kanal D si National TV au fost atentionate de
CNA pentru relatarea certurilor violente dintre presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru
Dragomir, si un grup de suporteri dinamovisti, in cadrul jurnalelor difuzate inainte de ora 22.00.
Somatia vine in contextul in care, marti, presedintele interimar al Consiliului, Rasvan Popescu, a
cerut o monitorizare mai atenta a stirilor sportive, tocmai din cauza limbajului folosit.
Nici OTV nu a scapat din vizorul Consiliului. Postul lui Dan Diaconescu a primit miercuri amenda
maxima de 25.000 de lei, din cauza unei emisiuni in care l-a avut invitat pe Vadim Tudor. De
asemenea, postul a fost amenintat cu o viitoare pedeapsa maxima, pentru ca nu a intrerupt
emisia timp de 10 minute, asa cum i s-a cerut in sedinta trecuta a CNA.
Marti, OTV a mai fusese sanctionat cu 5.000 de lei, pentru publicitate mascata, si obligatia de a
intrerupe timp de zece minute transmisia, ca pedepsa pentru o emisiune in care era acuzata
Biserica Ortodoxa Romana. Membrii Consiliului au dat miercuri amenda maxima pentru ca Vadim
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Tudor a afirmat, fara probe, la OTV, ca jurnalista Marie Jeanne Ion stia ca va fi rapita in Irak sau
ca UDMR este o organizatie de spionaj. De asemenea, liderul PRM l-a indemnat pe Dan
Diaconescu sa nu plateasca amenzile de la CNA: "Nu platesti, domnule. Lasa, domnule, vorbesc
eu cu ei. Am mai multe voturi (in CNA - n.r.)".
10.000 de lei a primit amenda si MTV Romania, pentru publicitate mascata, iar Antena 3 s-a ales
cu un drept la replica, dupa ce Mircea Badea a contestat, in emisiunea lui, o sanctiune de 25.000
lei primita si a declarat ca CNA-ul este constituit politic.
Gandul
CNA nu vrea să mai audă înjurături în ştirile sportive
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de ieri, somarea publică a mai
multor posturi de televiziune pentru folosirea unui limbaj violent în emisiunile de ştiri sportive.
Posturile de televiziune somate sunt: TVR 1, Naţional TV, Kanal D, Pro TV, Antena 1, Antena 3,
Realitatea TV.
Conform normelor CNA, în emisiunile de ştiri nu ar trebui să fie folosit un limbaj violent. În ştirea
potrivit căreia şeful LPF a fost înjurat de fanii dinamovişti la plecarea spre Roma, pentru meciul
cu Lazio, televiziunile au difuzat totuşi secvenţe în care suporterii strigau: “Dragomir, la puşcărie”,
“Gunoierule”, “Barbugiule” sau “Pe nevasta lui Mitică, să o luăm la caterincă”, precum şi pe cele
în care Dragomir a răspuns: “Derbedeule, o să intri tu la puşcărie” şi “Derbedeule, marş de-aici”.
Vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, crede că emisiunile sportive de ştiri cu un astfel de limbaj
ar trebui să fie difuzate după ora 22.00, pentru că transmiterea lor mai devreme de această oră
poate influenţa negativ copiii.
“Propunerea mea este să dăm un semnal că nu putem accepta difuzarea unor astfel de
programe la ora la care copiii sunt la televizor, nu putem să transformăm publicul într-o peluză
(...) Termeni de genul «gunoier», «barbugiu», «dobitoc», «animal» aduc atingere şi demnităţii
persoanelor”, a spus Attila Gasparik. (D.R.)
HITS TV-LICENŢĂ / HITS TV a primit licenţa de televiziune prin satelit
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 16 aug 2007 / Programul de televiziune de format muzical dedicat
producţiilor româneşti Hits TV a primit joi, 16 august, licenţa de satelit.
Radu Baron, reprezentantul Hits TV SRL, s-a aflat pentru a treia oară în faţa CNA. El a spus că
peste 100 de formaţii nu-şi găsesc locul pe televiziunile muzicale, posturile existente favorizează
muzica străină. \"Pe vremea MTV, UTV şi TV K Lumea ultimul avea cea mai mare audienţă
pentru că dădea muzică românească.\"
Televiziunea funcţionează în prezent “la perete”. Investiţia în studio s-a ridicat la câteva sute de
mii de euro, investiţia totală pentru lansare s-a ridicat la aproximativ un milion de euro. Aceasta
nu are încă distribuţie pe cablu sau DTH, nici nu a stabilit satelitul prin care va emite. Baron a
declarat că televiziunea va începe emisia în luna septembrie 2007.
Baron este şi patronul casei de discuri RBA. El a mai susţinut că 80% din muzica vândută prin
casa de discuri este românească. Vânzările de discuri au scăzut cu 50% în 2007 faţă de 2006,
Din cauza posturilor de muzică care promovează muzică străină dar şi a pirateriei.
Membrii CNA au avut discuţii contradictorii privind acordarea licenţei, în condiţiile în care mai sunt
două televiziuni licenţiate şi nepornite (printre care şi VH1 România). Ultimul intrat pe această
piaţă este Party TV, televiziune în care este implicat cunoscutul cântăreţ Costi Ioniţă.
În final licenţa a fost votată de 7 din cei 10 membri ai CNA prezenţi la şedinţă. Argumentul
principal a fost că piaţa trebuie să decidă care televiziune rezistă şi care nu.
Evenimentul zilei
MTV, amenda pentru publicitate mascata
SANCTIUNE. Postul muzical MTV a fost sanctionat cu 10.000 de lei pentru publicitate mascata.
In emisiunea „MTV Club Zone”, moderata de Mircea Zara, au fost mai multe cluburi si s-a facut
reclama mascata pentru Red Bull, Corona, Ursus si Peroni.
Potrivit unei reclamatii primite de CNA, „exista un numar de telefon unde sunt invitati sa sune toti
cei care doresc sa-si prezinte clubul in cadrul emisiunii, in schimbul unei sume de bani”.
Totodata, Dan Diaconescu s-a ales cu o noua amenda, de 25.000 de lei. Motivul: moderatorul nu
a intervenit intr-o emisiune in care Corneliu Vadim Tudor a facut acuzatii la adresa CNA pentru
care nu a adus probe.
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