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Ziua
Spotul ZIUA macelarit
CNA recunoaste ca nu are dreptul la cenzura, dar cere eliminarea pasajului referitor la Basescu
Consiliul National al Audiovizualului a respins ieri contestatia depusa de reprezentantii ziarului
Ziua cu privire la interzicerea spotului de promovare al cotidianului. Pe ordinea de zi a sedintei
CNA-ului, contestatia ziarului ZIUA a fost discutata ultima, dupa ce a fost audiat Dan Diaconescu
si au fost analizate cateva emisiuni TV si spoturi publicitare. Dupa discutii indelungi decizia de
respingere a fost adoptata cu un vot impotriva (Rasvan Popescu) si o abtinere. Chiar daca
membrii CNA au recunoscut ca nu au dreptul de a cenzura, ei au decis ca spotul incriminat sa nu
mai fie difuzat pana nu se elimina pasajul care face referire la administratia prezidentiala.
Jos degetul de pe Presedinte!
In discutiile purtate in sedinta CNA-ului, in prezenta directorului de Comunicare ZIUA, Andrei
Stoiciu, Ralu Filip (foto), presedintele CNA, a subliniat ca in spot este un mesaj politic negativ. "E
o guvernare foarte buna, oamenii se intorc foarte multumiti, oamenii vor vota iar presedintele are
o problema. Iar serviciile il intreaba: <<Ce sa le facem?>>. Ce sa le faceti? Lasati sa voteze. De
ce sa fie ingrijorat serviciul de paza al presedintelui si prezedintele de votul acestor milioane de
romani?", a spus Ralu Filip. Astfel membrii CNA nu au agreat ideea din spot ca presedintele este
ingrijorat de situatia creata prin intoarcerea romanilor din strainatate si au considerat ca este
transmis un mesaj "politic negativ". "Noi ne-am dat seama ca cineva care place Guvernul arata
cu degetul spre presedinte", a declarat Cristina Trepcea. "Prin acest spot opuneti guvernarea
Presedintiei", a mai afirmat unul din membrii CNA-ului.
"Umorul ZIUA nu este gustat de CNA"
In replica, Stoiciu a afirmat ca spotul publicitar a fost facut intr-o nota umoristica si pe baza unor
studii si analize pe focus-grupuri. "Nu intotdeauna ceea ce inteleg profesionistii este identic cu
ceea ce intelege sau interpreteaza publicul larg. Spotul este o naratiune fantezista. Oamenii isi
doresc sa vada agenti de securitate speriati, asa arata toate sondajele, de aceea am optat pentru
a arata panica unor agenti, alesi si construiti caricatural. Din punctul nostru de vedere este foarte
clar ca totul este construit pe un ton umoristic: Romania cu 30 de milioane de locuitori,
persoanele care se intorc in masa in Romania etc", a afirmat Stoiciu.
Reprezentantul ZIUA a cerut membrilor CNA sa spuna clar ce ar trebui scos din clip pentru a intra
in legalitate, iar in raspunsul CNA-ului sa se precizeze exact ce nu este in regula cu spotul. De
asemenea, a amintit membrilor CNA de cheltuielile facute cu realizarea acestui spot si pierderile
pe care ziarul le are prin intreruperea difuzarii clipului publicitar.
Decizie definitiva
In raspunsul CNA-ului la contestatia ziarului ZIUA se precizeaza ca s-a considerat ca "respectivul
spot promoveaza un mesaj politic care implica administratia prezidentiala, ceea ce contravine
prevederilor legislatiei audiovizuale, cat si Recomandarii CNA din 16 martie 2004.
Conform reglementarilor actuale, prin publicitate politica se intelege orice clip publicitar care
promoveaza un partid, un om politic sau mesaj politic. Publicitatea politica este permisa doar in
perioada campaniilor electorale. Mai mult, in Recomandarea CNA se cere in mod expres
radiodifuzorilor sa evite "transformarea publicitatii comerciale in publicitate politica, pozitiva sau
negativa". Membrii CNA considera ca in spotul publicitar pentru ziarul ZIUA exista mesaj politic
neechivoc, ce foloseste trasaturi recognoscibile ale presedintelui, pus intr-o situatie inconfortabila,
tradusa, printr-o intrebare retorica, cu tinta electorala. In aceste conditii, respectivul spot - in
secventele care il implica pe presedinte - incalca prevederile legale".
MediaSind este alaturi de ZIUA
MediaSind precizeaza ca din spotul publicitar "ZIUA" nu rezulta promovarea unor mesaje politice
si lezarea in vreun fel a imaginii institutiei prezidentiale si implicit a presedintelui Traian Basescu,
asa cum sustine CNA. "Consideram ca nici o institutie cu atributii in reglementarea activitatilor
mass-media, asa cum este CNA, nu trebuie sa emita decizii cu conotatii politice, care pot sugera
implicarea institutiei pe de o parte sau alta a spectrului politic. Libertatea de exprimare este un
drept fundamental ce trebuie respectat de toata lumea. De altfel, US MediaSind a mai constatat
unele decalaje ale CNA in ceea ce priveste respectarea deontologiei profesionale asa cum s-a
intamplat in cazul interzicerii emisiunii "Gandul de seara" de la TV Galati in care erau invitati
liderii Sindicatului de la Mittal Steel Galati. Asa cum am procedat si in cazul TV Galati, US
MediaSind va solicita Comisiilor de Cultura ale Parlamentului sa ancheteze si acest caz", se
arata intr-o scrisoare semanta de Razvan Huzuneanu, secretar general US MediaSind.
Corina Scarlat
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PUBLICITATE-SANCŢIUNI / CNA a somat televiziunile şi radiourile să difuzeze avertizarea
legată de excesul de sare, zahăr şi grăsimi
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 19 apr 2007 / Întruniţi în şedinţă publică la 19 aprilie 2007, Consiliul
Naţional al Audiovizualului a decis să sancţioneze cu somaţie publică TVR 1, TVR 2 şi OTV
pentru nerespectarea prevederilor art. 138 (5) din Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual deoarece nu au inserat, în nici unul din calupurile publicitare difuzate în intervalul orar
06.00 – 22.00, în perioada 3 - 17 aprilie, avertizarea „Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi
excesul de sare, zahăr şi grăsimi”.
CNA a somat public Analog TV Timişoara deoarece a încălcat prevederile referitoare la
publicitatea pentru produsele auto în emisiunea „Auto show room” din data de 12 februarie 2007,
transmisă în reluare în 1 februarie şi emisiunea din data de 19 februarie, transmisă în reluare pe
20 februarie.
CNA a somat public posturile de radio Europa FM, Info Pro, Radio Guerrilla şi Mix FM deoarece
în perioada 2 – 16 aprilie nu au respectat prevederile art. 138 (5) din Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual şi nu au inserat, în nici unul din calupurile publicitare difuzate în intervalul
orar 06.00 – 22.00, avertizarea „Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr
şi grăsimi”.
NewsIn
Dan Diaconescu: Am primit oferte de cumpărare pentru OTV de la Vântu şi Patriciu
Patronul OTV, Dan Diaconescu, a declarat joi, în şedinţa Consiliului Naţional al Audiovizualului
(CNA), că a primit oferte de cumpărare pentru OTV şi DDTV de la oamenii de afaceri Sorin
Ovidiu Vântu şi Dinu Patriciu.
"Problema mea este că toţi cumpărătorii vor să vând şi DDTV. Se gândesc că merg pe DDTV şi
fac un OTV din el", a declarat Dan Diaconescu în faţa membrilor CNA. "Am primit oferte de 5 - 6
milioane de euro de la domnul Vântu, dar nu i-o vând. Patriciu vrea să facă o televiziune de ştiri
de genul celor de la Pro TV, de la ora 5", a mai declarat directorul OTV, Dan Diaconescu.
Oamenii de afaceri Sorin Ovidiu Vântu şi Dinu Patriciu nu au putut fi contactaţi pentru a comenta
aceste afirmaţii.
Potrivit propriilor declaraţii, Sorin Ovidiu Vântu deţine controlul grupului de presă Realitatea Caţavencu. Acesta are în componenţă, printre altele, televiziunile Realitatea TV, The Money
Channel şi Romantica, agenţia de presă NewsIn, publicaţiile "Academia Caţavencu", "Cotidianul",
"Money Express" şi "Idei în Dialog" şi reţeaua Radio Guerilla.
Omul de afaceri Dinu Patriciu controlează Adevărul Holding, trustul de presă care deţine
cotidienele "Adevărul" şi "Averea" şi grupul de presă Satiricon, care cuprinde "Dilema veche",
"Dilemateca" şi "Aspirina".
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a postului OTV este, potrivit CNA, societatea Ocram
Televiziune SRL, al cărei asociat unic este Dan Diaconescu.
Editor Bogdan Oprea
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