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ADEVARUL
DDTV, pârât la Parchet
Postul de televiziune DDTV ar putea intra în atenţia Parchetului General pentru că nu a raportat
Consiliul Naţional al Audiovizualului că şi-a schimbat sediul, ceea ce este o încălcare a legii
audiovizualului. "Conform legii, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei ar trebui să confişte aparatura de la adresa de la care emite în prezent", a declarat
vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik.

GARDIANUL
Dan Diaconescu se târguieste cu Ralu Filip sa nu ii inchida DDTV-ul
Astfel, postul DDTV emite, în acest moment, din punctul de vedere al Consiliului, ilegal, fara
autorizatie tehnica de functionare si fara decizie de autorizare. Televiziunea lui Diaconescu,
DDTV, si-a mutat sediul în Bd. Magheru, în aceeasi cladire cu celalalt post detinut de acelasi Dan
Diaconescu, OTV, fara a anunta în prealabil CNA-ul de acest lucru.
«DDTV nu mai are nimic legal»
Pretinzand ca a aflat intamplator toate aceste lucruri, Ralu Filip, presedintele Consiliului National
al Audiovizualului, a spus: „S-au mutat pe sest dintr-un loc în altul. Acest post nu mai are nimic
legal. (...) Nu i-a împiedicat nimeni sa ne anunte. Si-au schimbat studioul, sediul social, datele de
contact. Vreau sa anuntam si Parchetul, e infractiune“, a decretat Filip.
Reprezentantii postului sustin ca au trimis instiintarea
CNA nu se va opri aici si va sesiza si Inspectoratul General al Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei cu privire la situatia postului DDTV. In sedinta de maine a Consiliului va fi invitat
directorul executiv al postului DDTV pentru discutii cu privire la actionariatul companiei. Pe de
alta parte, reprezentantii postului spun cu mâna pe inima ca au trimis, în urma cu câteva zile,
Consiliului National al Audiovizualului, o scrisoare în care mentioneaza ca DDTV ar fi anuntat
CNA de schimbarea sediului, fapt considerat de membrii Consiliului fals. „Ne-au trimis o scrisoare
ca ne-ar fi anuntat ca s-au mutat în b-dul Magheru de la 1 februarie. Afirmatia este o minciuna“,
au spus membrii CNA.
Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei
In sedinta CNA de ieri, postul Antena 3 a primit o amenda de 5.000 de lei pentru difuzarea
emisiunii „Stirea Zilei“, avandu-l ca invitat pe Corneliu Vadim Tudor. Acesta a facut o serie de
acuzatii la adresa mai multor personalitati ale vietii politice si sociale românesti, fara a fi oprit de
moderator. Liderul PRM a declarat în respectiva emisiune ca sursele sale l-au informat ca
presedintele Basescu are în bancile din Anglia peste un miliard de euro, iar moderatoarea
Gabriela Vrânceanu Firea, în loc sa îi ceara dovezi pentru aceasta informatie, l-a întrebat ce ar
face presedintele cu atâtia bani. Printre altele, senatorul a acuzat trustul de media Dogan, care a
lansat pe piata româneasca postul de televiziune Kanal D, ca „a dat spaga“ companiei UPC
pentru ca postul lansat sa fie retransmis în reteaua acesteia.
DDTV si Cosmos TV nu au scapat nici ele de «furia» CNA
În aceeasi sedinta, CNA a decis sa sanctioneze cu câte o somatie publica posturile DDTV si
Cosmos TV, primul pentru niste emisiuni în care nu a fost acordat punctul de vedere al
persoanelor acuzate, iar al doilea pentru acuzatiile pe care Corneliu Vadim Tudor le-a adus la
adresa unor politicieni precum Traian Basescu si Monica Macovei.
De asemenea, National TV a primit si el o somatie publica, pentru publicitate mascata la o scoala
de dresaj canin, în cadrul emisiunii „Pet zone“, difuzata pe 10 februarie.
Anamaria Preda
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COTIDIANUL
CNA e dur cu Vadim Tudor
Cosmin Popan
DDTV, mutat cu sediul pe Magheru, e pe cale sa piarda emisia, iar gura sloboda a lui Vadim lasa
amenzi la Antena 3. CNA a mai interzis ieri prezenta invitatilor permanenti pe posturi.
Presedintele CNA, Ralu Filip (foto), vrea sa sesizeze Parchetul in privinta postului DDTV, care
emite pirat de cind si-a mutat sediul din locatia initiala. Stabilit pe Bulevardul Magheru, in aceeasi
cladire cu fratele OTV, postul lui Dan Diaconescu nu a anuntat in prealabil Consiliul si, potrivit
acestuia, difuzeaza programe fara autorizatie tehnica de functionare si fara decizie de autorizare.
Situatia postului va fi clarificata in sedinta de miine a CNA.
Vadim lasa amenzi in urma
Antena 3 a primit o sanctiune de 5.000 de lei, dupa ce Corneliu Vadim Tudor l-a acuzat pe
presedintele Basescu ca are conturi de un milion de euro in banci din strainatate, iar
moderatoarea emisiunii, Gabriela Vrinceanu-Firea, in loc sa ceara dovezi, a intrebat ce ar face
seful statului cu atitia bani. Tot ieri, Consiliul a mai decis ca parlamentarii nu vor mai putea fi
invitati permanenti in emisiunile difuzate de posturile de radio si de televiziune, cu ocazia discutiei
premergatoare modificarii Codului de reglementare in audiovizual. Regula celor trei treimi a fost
modificata de asemenea, iar noii timpi de antena stabiliti de CNA pentru informatiile politice arata
astfel: 30% pentru autoritatile publice, 30% pentru majoritatea parlamentara, 30% pentru opozitie
si 10% pentru partidele neparlamentare si parlamentarii independenti.

GANDUL
DDTV ajunge la Parchet
CNA sesizeaza autoritatile in legatura cu emisia ilegala a "mezinului" lui Dan Diaconescu
Televiziunea de buzunar din Magheru a fost cat pe ce sa se aleaga cu licenta retrasa
Consiliul National al Audiovizualului a hotarat sa sesizeze Parchetul in ceea ce priveste postul
DDTV. Motivele sunt clare: CNA considera, la momentul de fata, ca DDTV este o televiziune
pirat, intrucat nu a anuntat Consiliul ca si-a schimbat sediul.
Postul si-a mutat sediul in Bd. Magheru, in aceeasi cladire cu OTV, fara a anunta in prealabil
Consiliul de aceasta schimbare. Din punctul de vedere al CNA, DDTV emite ilegal in acest
moment, fara autorizatie tehnica de functionare si fara decizie de autorizare. "S-a mutat pe sest
dintr-un loc in altul. Nu l-a impiedicat nimeni sa ne anunte. Si-a schimbat studioul, sediul social,
datele de contact.
Vreau sa anuntam si Parchetul, e infractiune", a spus Ralu Filip, presedintele Consiliului, care a
precizat ca a obtinut aceste informatii cu totul intamplator.
Reprezentantii postului au trimis, in urma cu cateva zile, Consiliului National al Audiovizualului o
scrisoare in care mentioneaza ca DDTV ar fi anuntat CNA de schimbarea sediului, fapt
considerat de membrii Consiliului neadevarat. "Ne-au trimis o scrisoare ca ne-ar fi anuntat ca sau mutat in b-dul Magheru de la 1 februarie. Afirmatia este o minciuna", au spus membrii CNA.
Consiliul va sesiza si Inspectoratul General al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu privire
la situatia postului DDTV, iar in sedinta de joi il va invita pe directorul executiv al postului, pentru
discutii cu privire la actionariatul companiei.
Initial, membrii Consiliului au vrut sa ridice licenta postului, insa ulterior, ca urmare a mai multor
discutii, au renuntat la aceasta masura. (D.P.)
Alte articole cu acelasi subiect:
7 PLUS – C.N.A. il rade pe Vadim de la Cosmos TV
GANDUL - Antena 3 scoate din buzunar 5.000 de lei din cauza lui Vadim
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