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Ziua
ZIUA cenzurata abuziv de CNA
Membrii Consiliului au interzis clipul publicitar pe motiv ca este reclama politica, desi nici un
politician nu s-a simtit lezat sau favorizat * ZIUA va ataca decizia CNA
Grupul de Presa ZIUA contesta decizia Consiliului National al Audiovizualului de a suspenda
difuzarea spotului ZIUA denumit "Intoarcerea" si a depus o contestatie ce va fi analizata astazi la
ora 10.00. In sedinta de marti, CNA a hotarat oprirea spotului publicitar pentru ca ar promova
mesaje politice.
Potrivit opiniei unui specialist din mediul juridic, CNA incalca legislatia care-i reglementeaza
activitatea. "Sunt doua legi pe care Ralu Filip ar trebui sa le respecte: Legea 504/2002 a CNAului si cealalta Ordonanta 2 cu privire la regimul contraventiilor. Potrivit Legii 504/2002 el poate sa
ia masuri impotriva radiodifuzorilor doar cu emiterea unei somatii prealabile, lucru pe care nu-l
face niciodata. Aceasta somatie prealabila trebuie sa prevada termene si conditii de intrare in
legalitate. Ralu Filp incalca prevederile Ordonantei 2 pentru ca nu poate sa constate decat
existenta unei publicitati inselatoare. El trebuie sa intocmeasca proces verbal iar daca ar face asa
ceva, eu pot sa fac plangere care suspenda executarea". In aceeasi sedinta doua spoturi
publicitare ale ziarului Cancan au fost suspendate "pana la intrarea in legalitate".
ZIUA face recurs
Directorul General al ziarului ZIUA, Sorin Rosca Stanescu, ne-a facut urmatoarea declaratie:
"Miercuri la ora 15.00 nu aveam decat o informatie vaga si anume ca spotul nostru a fost interzis
intrucat l-ar leza pe presedintele Romaniei. Am avut o discutie telefonica cu Ralu Filip,
presedintele CNA, care a confirmat ca s-a creat supozitia ca spotul ziua ar avea un caracter
politic. In mod oficial, nu am primit nimic. Este uluitor. Am cheltuit zeci de mii de euro pentru a
concepe spotul publicitar si peste un milion de euro pentru a-l difuza. Prejudiciile aduse Grupului
de presa ZIUA sunt uriase. Daca am incalcat cumva vreo prevedere ar fi corect sa fim si noi
informati. Vom actiona pe toate caile pentru a obtine satisfactie. Acest spot nu a incalcat nici o
lege. Nu exista vreun om politic care sa fi fost lezat prin continutul acestuia, sau vreun om politic
sau partid care sa fi fost favorizat. Spotul a fost difuzat timp de o luna, iar la CNA nu a fost oficial
inregistrata nici o plangere in acest sens. Astazi, la ora 10.00, atacam prin recurs decizia CNA.
Dar, probabil CNA se va tine tare pe pozitii asa cum a facut si in alte ocazii. Anunt public ca vom
intreprinde toate demersurile necesare pentru ca vinovatii sa plateasca pentru prejudiciile morale
si financiare aduse ziarului ZIUA si nu vom ezita sa ne adresam, solicitand sprijin, si organismelor
internationale".
Horia Tabacu : "Abuz provocat de niste slugarnici marunti"
CNA a suspendat si trei spoturi publicitare care promovau ziarul Cancan. Horia Tabacu, directorul
acestui ziar, apreciaza ca aceasta decizie este un abuz, provocat de niste slugarnici marunti fara
a fi macar solicitati de cineva de la Cotroceni sau de cineva din zona presedintelui. Cred ca vom
contesta decizia, dar noi ne vom lua masuri sa punem spoturile pe panouri stradale prin zona
Dorobanti. Spoturile respective vor fi pe site-ul ziarului si pe panourile stradale. Fata de alte
publicatii, noi am facut mai multe spoturi publicitare pentru ca noi ne asteptam sa fie oprite. Ne
asteptam sa le opreasca din considerente politice. Pe de alta parte, cei de la CNA ne-au facut un
serviciu destul de mare pentru ca ziarul este la inceput si este inca un motiv sa se vorbeasca
despre noi.
Reclama, bagata la publicitate politica
"Consiliul National al Audiovizualului, intrunit in sedinta publica in data de 17.04.2007, a decis sa
va solicite intrarea de indata in legalitate in legatura cu spotul de promovare a ziarului ZIUA, care,
in varianta actuala, incalca prevederile art. 155 (2) din Codul de reglementare a continutului
audiovizual si Recomandarea nr. 2 a CNA din 16 martie 2004 cu privire la publicitatea politica,
pozitiva sau negativa - care este interzisa - cu exceptia perioadelor de campanie electorala. In
respectivul spot exista conotatii politice legate de prezenta recognoscibila a presedintelui tarii,
ceea ce contravine prevederilor legislative mentionate mai sus" se arata in instiintarea transmisa
posturilor de televiziune.
Abuz si lipsa de informare
"In opinia noastra, spotul nu are nimic de a face cu campania electorala, iar suspendarea difuzarii
lui este un abuz pe care speram ca CNA l-a comis din lipsa de informare si nu cu buna stiinta",
ne-a declarat Andrei Stoiciu director de comunicare al ziarului ZIUA.
"Am aflat cu surprindere de decizia CNA de a recomanda suspendarea difuzarii spotului ziarului
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ZIUA numit <<Intoarcerea>>. Din punctul nostru de vedere, spotul ZIUA nu poate fi interpretat ca
o aluzie la o decizie politica in favoarea sau in detrimentul unui candidat cu atat mai putin poate fi
considerat ca propaganda electorala. Asa cum este conceput, spotul este o constructie narativa
alternand intre fantezie si ironie, cu o tonalitate pozitiva. Personajul ipoteticului presedinte nu este
nominalizat, nu apare filmat de aproape, si nu poate fi in nici un caz confundat cu un personaj
politic real, fiind profund diferit in ceea ce priveste inaltimea si fizionomia sa de presedintele in
functie sau de contracandidatii sai. In acelasi sens, spotul insista pe nota de umor, aratand un
personaj de origine africana care pretinde ca s-a intors in tara, evocand acceptarea Romaniei in
Consiliul de Securitate ca membru permanent si mentionand ca Romania are peste 30 de
milioane de locuitori. Aceste exagerari au ca scop de a induce de la inceput tonalitatea de ironie
si de a face clar telespectatorilor ca suntem intr-un registru al umorului de buna credinta. In
saptamana in care Institutul National de Statistica ne anunta ca Romania se afla intr-un declin
demografic, in care stim ca avem un deficit de forta de munca, o Romanie de 30 milioane de
locuitori nu poate exista decat in acest registru al umorului si al fanteziei narative, registru in care
cotidianul ZIUA isi propune sa capteze atentia unui public saturat de vesti rele. Spotul ZIUA a fost
testat in focus grup (studii calitative) inainte de a fi difuzat si nici unul dintre participanti nu a
interpretat mesajul spotului intr-un registru de competitie politica. El este perceput de public ca o
fantezie, mai mult sau mai putin reusita, in ton cu zeci de alte emisiuni de umor televizate care se
difuzeaza permanent. In acest sens, consideram ca recomandand suspendarea spotului, CNA sa aflat intr-o confuzie si va solicitam o intrevedere, pentru a va prezenta pe larg argumentele care
stau la baza acestei convingeri. De asemenea va stam la dispozitie cu materialele obtinute din
focus-grupuri si studii calitative, care dovedesc fara tagada ca publicul nu percepe acest spot ca
fiind de natura a influenta un comportament politic. Intelegem contextul politic in care ne aflam
dar, totodata, fiind in plina campanie de relansare a cotidianului nostru, nu dorim ca eforturile
noastre sa fie interpretate gresit iar fantezia noastra creativa sa fie deturnata de sensul ei, pentru
a deveni miza unei competitii politice. Spotul ZIUA nu are nici o legatura cu propaganda politica.
In acest sens, contestam decizia CNA, considerand ca nu ati avut la dispozitie toate informatiile
necesare pentru a lua o decizie bine fundamentata si va solicitam respectuos o noua discutie pe
aceasta tema" se arata in scrisoarea transmisa CNA-ului, de directorul de comunicare al ziarului
ZIUA.
Persoana presedintelui era recognoscibila
Gabriela Stoica (foto) - purtator de cuvant CNA ne-a declarat ca decizia s-a luat pornind de la
analiza rapoartelor de monitorizare si a spotului publicitar referitor la ziarul ZIUA unde s-au
constatat mesaje politice si conotatii politice, lucru interzis de legislatia audiovizualului.
"Noi nu permitem, conform legii, difuzarea de publicitate politica decat in timpul campaniilor
electorale. Prin publicitate politica se inteleg si mesaje subliminale, mesaje politice publicitate
politica pozitiva sau negativa. In acest sens, CNA-ul are o mai veche recomandare care spune
clar ca radio difuzorii vor evita transformarea publicitatii comerciale in publicitate politica pozitiva
sau negativa, vor verifica anterior difuzarii daca prin continut spotul publicitar are un caracter
politic si radiodifuzorii se vor asigura ca spoturile publicitare contin informatii corecte, respecta
prezumtia de nevinovatie etc. Am citat din recomandarea CNA-ului care se refera la obligatiile
radiodifuzorilor in ceea ce priveste publicitatea care incazul publicitatii comerciale nu trebuie sa
interfereze niciodata cu ceea ce s-ar putea chema publicitate politica. Acest lucru este definit prin
lege si prin asta deci se inteleg si mesajele politice si publicitate cu conotatiile politice, intelesurile
politice chiar difuze care rezulta din difuzarea unui spot publicitar de orice natura ar fi el. Asa ca
in privinta asta rigorile sunt stipulate chiar de prevederile legii si chiar la ele ne-am referit". Ea a
precizat ca spotul publicitar al ziarului ZIUA are conotatii politice. "Persoana presedintelui era
recognoscibila si cum presedintele este personaj politic, folosindu-se trasaturi ale presedintelui
tarii, evident ca referirile la el si mesajele transmise de un asemenea spot intra sub incidenta
interzicerii publicitatii politice in afara campaniei electorale", a mai spus Stoica, precizand ca
CNA-ul nu are nici o obligatie, in cazul in care se decide interzicerea unui spot, sa se consulte cu
radiodifuzorii sau cu beneficiarul spotului. "Asta ar insemna ca toate aceste chestii sa intarzie
foarte mult o decizie a Consiliului iar in cazul unui spot publicitar isi termina perioada de rulare
pana facem noi toate consultarile acestea", a adaugat puratorul de cuvant al CNA. Ea a mai spus
ca decizia s-a transmis imediat radiodifuzorilor, entitati cu care CNA-ul are relatii prin lege.
Cum s-a luat decizia
Pe site-ul CNA se arata, in ceea ce priveste spoturile publicitare pentru ziarele Cancan si ZIUA:
"Consiliul a hotarat cu 6 voturi pentru, urmatorii membri: Radu Teodorel, Emanuel Valeriu, Ioan
Onisei, Cristina Trepcea, Grigore Zanc, Constantin Dutu sa se trimita adrese la posturi, spoturile
pentru Cancan care imita vocea domnilor Traian Basescu si Gigi Becali sa intre in legalitate.
Domnii Ralu Filip, Rasvan Popescu si Attila Gasparik au votat pentru solicitarea punctului de
vedere de la Romanian Advertising Company (RAC)". Mentionam ca membrii CNA sunt
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urmatorii: Ralu Filip, Attila Gasparik, Constantin Dutu, Dan Grigore, Ioan Onisei, Rasvan
Popescu, Radu Teodorel, Gelu Marian Trandafir, Cristina Trepcea, Emanuel Valeriu si Grigore
Zanc.
Ralu Filip: Mesaj politic negativ
Ralu Filip, presedintele CNA, considera ca in "interiorul spotului de publicitate pentru ziarul ZIUA
este si un mesaj politic negativ. Acela ar fi, ingrijorarea celui care-i comunica presedintelui tarii ca
se intorc niste romani si ca <<ce le facem ca ei or sa voteze>>. Din punctul nostru de vedere nare nici o legatura, nici cu ziarul ZIUA, nici cu spotul in general. Este o ingrijorare fata de dreptul
de vot al unor oameni. De ce ai o asemenea ingrijorare? Ideea este: <<Sefu' ei or sa voteze. Ce
le facem?>>. Pai ce sa le faceti. Nu le faceti nimic. Ii lasati sa voteze ca e dreptul lor. Este
evident, din spot, ca presedintele Basescu are o problema cu cei care vor vota. Si repet, nu se
lipeste de restul. E o promovare la o publicatie. Deci, trebuie sa recunoasteti, ca acest lucru n-are
nici o legatura cu promovarea ziarului ZIUA, un ziar altfel, foarte bun. Numai pe cuvintele
acestea, pe scena aceasta se cere intrarea in legalitate. Nu cu altceava din spot. In mod normal,
sunt cateva frame-uri, in 30 de secunde se scot, si dupa aceea campania poate sa continue fara
nici o problema. Pe aceleasi rationament am cerut sa se opreasca trei spoturi publicitare la
Cancan, vizandu-i pe Petre Roman, Gigi Becali si presedintele Basescu".
Gelu Trandafir: Mesaj politic
Gelu Trandafir, membru in Consiliul National al Audiovizualului, ne-a declarat ca a la sedinta
CNA-ului a votat pentru intrarea in legalitate a spotului ZIUA. "Consider ca in spot era un mesaj
politic care era dincolo de promovarea ziarului", a afirmat Gelu Trandafir. El ne-a mai spus ca au
fost doua voturi impotriva, ale lui Rasvan Popescu si Attila Gasparik, acestia avand oarecare
dubii au solicitat si punctul de vedere de la RAC.
Corina SCARLAT
NewsIn
CNA şi CRP vor să semneze un protocol de colaborare
Membrii CNA şi CRP au decis, la întâlnirea pe care au avut-o miercuri, să încheie un protocol
prin care cele două organisme vor colabora în chestiunile care ţin de reglementările audiovizuale,
aflate în responsabilitatea CNA, şi chestiunile deontologice, care ţin de obiectul de activitate al
CRP.
Printre propunerile din protocolul care va fi încheiat între cele două organisme se numără şi
aceea că cele două organisme, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Clubul Român de
Presă (CRP), se vor consulta reciproc în elaborarea normelor şi reglementărilor care privesc
activitatea radiodifuzorilor şi conţinutul editorial în audiovizual. "Noi ne întâlnim cu probleme de
încălcare a deontologiei profesionale dar nu este treaba noastră. Aceste cazuri vrem să vi le
trimitem dumneavoastră. Noi avem relaţii doar cu radiodifuzorii", a declarat preşedintele CNA,
Ralu Filip.
Potrivit variantei protocolului care a fost discutată miercuri, cele două organisme se vor sesiza
reciproc în cazul în care radiodifuzorii încalcă Legea audiovizuală. De asemenea, documentul
mai precizează că un reprezentant al CRP va putea fi prezent, ca observator, în şedinţele CNA.
Printre propunerile din protocolul care va fi încheiat între cele două organisme se numără şi
aceea că CRP va analiza, în baza Codului Deontologic al Ziaristului, plângerile şi sesizările
primite de la CNA, dar se poate şi autosesiza în diferite situaţii care ţin de activitatea
radiodifuzorilor şi conţinutul editorial în audiovizual.
De asemenea, cele două organisme au propus să aibă o întâlnire lunară la care să se discute
despre probleme cu care s-au confruntat în materie de deontolgie profesională şi încălcări ale
reglementărilor audiovizuale.
Preşedintele CNA, Ralu Filip, a propus ca acest protocol să nu se refere doar la membrii CRP, ci
la toţi radiodifuzorii din România. El a mai ridicat şi problema staţiilor de radio locale care transmit
şedinţele consiliilor locale şi ale primăriilor şi despre care preşedintele CNA spune că fac astfel
publicitate politică, ci nu emisiuni.
Cristian Tudor Popescu, preşedintele CRP, a subliniat, în cadrul întâlnirii, că există trei situaţii
în cazul sesizărilor primite de la CNA: cele care nu privesc CRP (reglementările audiovizuale),
cele care privesc numai CRP (chestiunile deontologice) şi situaţiile care privesc ambele
organisme.
Cristian Tudor Popescu a mai spus că CRP va supune la vot în consiliu varianta finală a
protocolului discutat miercuri cu CNA şi că, în termen de o săptămână sau două, protocolul va fi
semnat.
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Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este o autoritate publică autonomă, aflată sub control
parlamentar, care reglementează activitatea radiodifuzorilor. CNA eliberează licenţe audiovizuale,
autorizaţii de retransmisie şi decizii de autorizare audiovizuală.
Clubul Român de Presă (CRP) este o organizaţie de presă neguvernamentală care îşi propune
să participe la îmbunătăţirea calitativă a presei româneşti şi la crearea unui mediu de afaceri
favorabil companiilor mass-media.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş
Editor Bogdan Oprea
Cotidianul
Silviu Prigoana lanseaza postul Becali TV
Alexandra Badicioiu, Cosmin Popan, Dan Duca
Viitoarea televiziune a lui Gigi Becali are in plan transmisiuni de la slujbe religioase si de la
antrenamentele echipei Steaua.
Becali TV este numele televiziunii pentru care Silviu Prigoana a depus saptamina aceasta
dosarul la Consiliul National al Audiovizualului, in vederea obtinerii unei licente. Postul este
detinut de FC Steaua, iar proiectul sau a fost realizat de Silviu Prigoana, care ii va asigura si
suportul tehnic. Dosarul a fost respins insa, din cauza unor documente lipsa, dar va fi rediscutat
miercurea viitoare.
Ralu Filip, presedintele CNA, ne-a declarat ca o problema o va reprezenta si numele canalului,
Becali TV. „I-am spus domnului Prigoana ca e o problema cu denumirea, pentru ca e numele
unui lider de partid si nu cred ca vom fi de acord cu el“, a mai spus Filip. „Clientul meu mi-a dat o
denumire, eu am facut proiectul cu el. De nume se ocupa patronul, domnul Becali“, a replicat
pentru „Cotidianul“ Silviu Prigoana, cel care a oferit consultanta si pentru „Cosmos“-ul lui Vadim
Tudor.
El a adaugat ca „asociatul unic este FC Steaua“ si ca „nu s-a discutat inca partea cu bugetele,
dar exista doua variante, in digital sau in high definition. Prima ar ajunge la 1,5 milioane de euro,
iar a doua pina la doua milioane de euro“.
In ceea ce priveste grila de programe, Ralu Filip ne-a povestit ca „in program vor fi in principal
slujbe religioase, goluri, antrenamentele echipei Steaua“. Becali nu este la prima tentativa de a
avea o televiziune, in urma cu citiva ani el incercind sa obtina licenta pentru Becali TV, cu ajutorul
lui Aristide Buhoiu. Attila Gasparik, vicepresedintele CNA-ului, considera proiectul benefic, pentru
ca, „in acest fel, ca si in cazul lui Vadim Tudor, Becali va fi mai putin prezent la celelalte
televiziuni“. (Alexandra Badicioiu, Cosmin Popan)
Gigi Becali: “Il dau in judecata pe Ralu Filip!”
Patronul Stelei sustine ca il va chema in instanta pe seful CNA daca acesta nu ii va permite sa-si
numeasca postul Becali TV. Promo-urile viitoarei televiziuni vor fi pe acorduri religioase.
“Daca Ralu Filip nu imi permite sa ii spun Becali TV, am sa-l dau in judecata. Un brand e un
brand, nu are nicio legatura cu politica. Nu poate el sa faca legi, Cine e el, Dumnezeu? Ce sa fac
acum sa imi schimb numele?
Becali TV o sa dea programe culturale, religioase si sport. Numai programe educative,
antrenamentele Stelei, interviuri cu jucatorii, materiale despre cum isi petrec timpul liber, daca vor
desigur, ca nu ii pot eu obliga. Dinamo si Rapid nu vor fi mediatizate decit la stiri, eventual. Nu imi
inchipui ca vor dori sa fie filmati la antrenamente de televiziunea mea.
Partea de cultura va fi realizata de o serie de intelectuali, pe partea de religie, vom avea promouri cu muzica religioasa. Asta voi cere eu, ramine de vazut cum va fi.
Nu am sa investesc foarte multi bani. Nu o sa iau probabil publicitate, nu va avea mare rating. Eu
sunt cu constiinta impacata, fac o televiziune pentru a educa populatia. Sigur, o sa ma coste 2-3
milioane pe ani, dar lansarea ei, maxim 1,5-2 milioane de dolari. In 3-4 luni va fi gata!
O sa fac o televiziune de top. Si am sa incerc sa aduc citeva nume cunoscute din televiziune,
ramine de vazut cit vor fi ei dispusi sa vina. Prin alte parti salariile sunt destul de mari.
Eu nu voi fi mai prezent la televiziunea mea decit la altele. Sigur am sa apar si eu, dar interesul
meu e sa apar mai mult pe la celelalte televiziuni. Politica nu va fi pe Becali TV. Eu am spus de
mult ca vreau sa imi fac televiziune, Vadim s-a luat dupa mine. O sa vedeti ca nu e adevarat
faptul ca va fi politica pe post, doar cultura, religie si sport.” (Dan DUCA)
Articol cu acelasi subiect:
Cotidianul
Bahmuteanu & Prigoana - impreuna la Antena 1, separati la Romantica
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7 Plus
Televiziune generalista pentru Clubul Steaua

Evenimentul zilei
Bref
Stiri pe scurt.
PROTEST. Cotidianul „Ziua” a facut publica o scrisoare adresata presedintelui Consiliului
National al Audiovizualului (CNA) Ralu Filip, prin care contesta cererea formulata de aceasta
institutie de a se opri spotul publicitar „Intoarcerea”, ce face parte dintr-o campanie de promovare
a ziarului, relateaza Mediafax. Clipul a fost oprit de CNA in sedinta de marti, pentru ca face
referire la presedintele Traian Basescu.
DECIZIE. Reprezentantii Asociatiei pentru Radio Audienta (ARA) si membrii Consiliului National
al Audiovizualului au aprobat ieri, in cadrul unei intalniri la sediul CNA, caietul de sarcini pentru
licitatia ce va desemna noul masurator exclusiv al audientei radio in Romania, potrivit Mediafax.
Reprezentantii ARA nu au facut public continutul caietului de sarcini. In urma licitatiei va fi aleasa
compania sau companiile care vor masura audienta radio in perioada 2008-2011.
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