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Cotidianul/CNA interzice un clip pro-vot
Membrii CNA au respins joi difuzarea, in regim de campanie sociala, a unui clip care indemna la participarea la
referendumul din 19 mai.
Reclama video, realizata de agentia de publicitate GMP, care se ocupa si de campania pentru referendum a
presedintelui Traian Basescu, prezinta imagini din timpul Revolutiei din 1989, din timpul manifestarilor
anticomuniste din 1989 din Piata Tien an Men din China si de la darimarea Zidului Berlinului. In final, apare
mesajul: „Imagineaza-ti ca acesti oameni nu s-ar fi deranjat sa plece de acasa. Exista ceva mai rau decit oamenii
rai: indiferenta oamenilor buni. Voteaza. Simbata 19 mai“.
„Noi nu ne decidem simbata regimul si nici una dintre cele doua forte nu au rasturnat regimul comunist. Nu vine
sa ceara difuzarea unui spot in regim de campanie sociala cineva care este angajat de o parte sau de cealalta,
asa cum este angajat domnul Tataru in campania domnului Basescu“, a explicat presedintele CNA, Ralu Filip,
motivul pentru care a interzis difuzarea clipului.
Felix Tataru, director la agentia GMP, a declarat ca este surprins de decizia CNA: „Ne pare rau ca in acest caz au
vazut doar jumatatea goala a paharului si s-au concentrat pe faptul ca imaginile faceau referire la schimbari de
regim politic. Intentia noastra a fost sa mobilizam lumea sa mearga la vot, reamintindu-le luptele pentru
democratie care le-au oferit acest drept“, a spus Felix Tataru.
Gardianul/Felix Tataru a cheltuit bani degeaba. CNA s-a opus clipului pro-vot
Felix Tataru, cel care a realizat campania pentru referendum a presedintelui Traian Basescu, a iesit ieri la atac. El
a declarat ca este surprins de decizia CNA de a respinge difuzarea pe televizor, în regim de campanie sociala, a
unui spot care îndeamna populatia sa mearga sa voteze în 19 mai. Felix Tataru a explicat ca intentia agentiei
GMP a fost de a crea un spot care sa încurajeze populatia sa se prezinte la vot. „Intentia noastra nu a fost sa
facem o paralela cu ce se întâmpla astazi în România, ci sa trezim constiinta românilor si sa-i mobilizam sa
mearga la vot, reamintindu-le luptele istorice pentru democratie care le-au oferit acest drept“, a mai spus Felix
Tataru, managing director la agentia GMP. Presedintele CNA, Ralu Filip, a declarat, pentru NewsIn, ca votul a
fost corect pentru ca spotul a fost realizat de o agentie care lucreaza pentru una dintre partile implicate în aceasta
campanie. „Decizia a fost luata printr-un vot foarte clar, cu 10 împotriva si 1 pentru. Era un vot previzibil deoarece
nicaieri nu vine sa ceara difuzarea unui spot în regim de campanie sociala cineva care este angajat de o parte
sau de cealalta, asa cum este angajat domnul Tataru în campania domnului Basescu“, a declarat presedintele
CNA, Ralu Filip.
NewsIn/Ralu Filip: Băsescu va fi deseară la TVR pentru a compensa emisiunea cu Tăriceanu
Preşedintele Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), Ralu Filip, a declarat joi, pentru NewsIn, că a fost
informat de preşedintele director general al SRTv Tudor Giurgiu că preşedintele Băsescu va fi invitat joi seară la
TVR pentru a compensa emisiunea de miercuri cu premierul Tăriceanu.
Potrivit site-ului oficial al postului Societăţii Române de Televiziune (SRTv), www.tvr.ro , preşedintele suspendat
Traian Băsescu va fi invitat joi seară la TVR 1, de la ora 20.20, într-o emisiune difuzată în direct, pentru a vorbi
despre actualitatea politică şi relaţia preşedinte - premier. Emisiunea va fi moderată de Marian Voicu, cel care a
moderat şi emisiunea "Ediţia specială", care a fost difuzată miercuri seară şi în care a fost invitat premierul Călin
Popescu Tăriceanu.Preşedintele CNA, Ralu Filip, a declarat joi, pentru NewsIn, că prin prezenţa preşedintelui
Traian Băsescu la TVR 1, în aceleaşi condiţii cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, se creează un echilibru de
păreri pro şi contra demiterii, iar legislaţia CNA nu este încălcată.
Secretarul general al PD, Vasile Blaga, a anunţat că a sesizat CNA în privinţa emisiunii de miercuri seară de la
TVR 1 în care a fost invitat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Un comunicat PD, semnat de Vasile
Blaga, transmis miercuri agenţiei NewsIn, îl acuză pe premierul Tăriceanu că, în calitate de lider al PNL, a cerut o
emisiune specială, la oră de maximă audienţă pe canalul public TVR 1, pentru a-şi putea lansa mesajele antiprezidenţiale.Societatea Română de Televiziune (SRTv) este serviciul public de televiziune din România şi are în
componenţă posturile publice TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional şi TVR Cultural şi studiourile teritoriale TVR Cluj,
TVR Iaşi, TVR Timişoara, TVR Craiova şi TVR Bucureşti./Reporter Vlad Nichita/Editor Bogdan Oprea

