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Cotidianul
Televiziunile romanesti cheama CNA in instanta
Posturile OTV si TVR contesta cel mai des in instanta deciziile Consiliului National al Audiovizualului (CNA). Din
totalul de 60 de procese intentate in prezent CNA-ului, jumatate sint actionate de televiziunea lui Dan
Diaconescu. Televiziunea publica cheama Consiliul in instanta in cinci procese, iar societatea Telemobil SA,
operatorul de telefonie mobila Zapp, ii contesta trei dintre hotariri. „OTV si SRTv ne dau in judecata pentru orice,
chiar si pentru somatii publice“, a declarat, pentru NewsIn, seful Serviciului Juridic al CNA, Constanta Mateianu.
Nemultumite de hotaririle lui Ralu Filip sint si canalele Realitatea TV, cu trei procese, DDTV si B1 TV cu cite doua
si Prima TV cu un proces. In schimb, Antena 1 si PRO TV nu au contestat niciodata rezolutiile Consiliului. Lista
proceselor CNA s-ar putea completa cu o noua cauza, invocata de TVR, care contesta decizia Consiliului de a
interzice canalelor publice difuzarea de minispoturi publicitare in timpul meciurilor de fotbal. (D.L.)

Gandul
TVR, in conflict cu CNA pe tema publicitatii de la meciurile de fotbal
TVR ar putea cere instantei sa verifice legalitatea deciziei Consiliului National al Audiovizualului de a interzice
posturilor sale sa difuzeze minispoturi publicitare in timpul meciurilor de fotbal. "TVR a formulat o plangere
prealabila fata de aceasta decizie a CNA si a solicitat, conform Legii audiovizualului 504/2002, sa aiba acelasi
regim juridic ca si celelalte televiziuni. Daca CNA va raspunde negativ la plangere, fara motive intemeiate, TVR
va introduce o actiune in contencios administrativ pentru ca instanta sa verifice legalitatea deciziei CNA in raport
cu prevederile Legii 504/2002", au declarat pentru Mediafax reprezentantii TVR.
CNA a adoptat pe 21 februarie o Decizie prin care posturile publice de televiziune nu vor mai putea difuza
minispoturi publicitare in timpul meciurilor de fotbal.
Conform acestei decizii, posturile apartinand SRTV vor putea difuza publicitate doar in pauza dintre reprize, nu ca
pana acum, cand difuzau spoturi de cateva secunde, profitand de "timpii morti" din desfasurarea unui meci. (D.P.)

Gandul
Senatorul N.V. Popa cere CNA-ului sa ancheteze vanzarea licentelor trustului lui Cancescu
Senatorul peledist Nicolae Vlad Popa va cere CNA-ului sa ancheteze modul in care baronul liberal Aristotel
Cancescu (foto), presedintele C.J. Brasov, a vandut, cu peste 5 milioane de euro, licentele de emisie ale
posturilor de radio si televziune din trustul sau de presa MIX TV. "Joia viitoare, cand CNA-ul va discuta sesizarea
mea privind escrocheria lui Cancescu, care a bagat in buzunar peste 5 milioane de euro vanzand frecventele
statului, obtinute gratis prin presiuni politice pe cand era senator PD, voi cere sa fie anchetat modul in care s-a
facut aceasta manarie. Asta pentru ca, intre timp, am aflat ca o serie de licente fusesera obtinute de Cancescu pe
firme de-ale lui care sunt acum in procedura de faliment, ceea ce inseamna, conform legii, ca singurii care mai
puteau lua decizii cu privire la patrimoniul firmelor respective si a licentelor sunt judecatorul sindic si lichidatorul
numit de acesta.
Or, in aceste conditii, trebuie vazut cum a putut Cancescu sa vanda cu cate 100 de euro licentele de la firmele
astea catre o alta firma de-a lui, Canet SRL, care le-a revandut apoi cu peste 5 milioane de euro unui operator
strain", a declarat N.V. Popa. In chip de "dovada clara ca Aristotel Cancescu si-a obtinut licentele prin presiuni
politice", senatorul peledist a mai dezvaluit ca, imediat dupa depunerea sesizarii sale, "CNA-ul a fost asaltat de
telefoane ale unor parlamentari din toate partidele, inclusiv de la PRM, care i-au luat apararea lui Cancescu si au
cerut ca sesizarea mea sa fie respinsa!"

