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NewsIn
Raportul CNA pentru anul 2006 a fost prezentat Camerelor reunite ale Parlamentului
Raportul de activitate al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) pentru anul 2006 a fost prezentat, miercuri,
Camerelor reunite ale Parlamentului de către vicepreşedintele Attila Gasparik, Vicepreşedintele CNA.
Potrivit prevederilor legale, raportul CNA trebuie doar prezentat plenului Parlamentului.
Raportul de activitate al CNA pentru anul 2006 a fost aprobat în data de 8 mai de Comisia de cultură, arte şi
mijloace de informare în masă din Senat şi de Comisia de cultură, arte şi mijloace de informare în masă din
Camera Deputaţilor, într-o şedinţă comună. Raportul CNA a fost votat cu 13 voturi pentru, două abţineri şi un vot
împotrivă.
CNA a depus la Parlament raportul de activitate pe anul 2006 la sfârşitul lunii martie. Potrivit raportului, anul
trecut, bugetul CNA a fost de 8.476.000 de lei.
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este autoritatea publică autonomă, aflată sub control parlamentar,
care reglementează activitatea radiodifuzorilor. CNA eliberează licenţe audiovizuale, autorizaţii de retransmisie şi
decizii de autorizare audiovizuală.
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Ev.zilei
Somatie pentru concursuri interactive
PACALELI TV. CNA a somat postul B1 TV pentru ca, in emisiunea "Suna si castigi", nu a anuntat periodic, in
scris si verbal, regulamentul concursului, precum si pentru ca acesta se deruleaza cu viteza prea mare pe ecran,
informeaza Mediafax.
In urma monitorizarii facute de CNA in perioada 1-12 iunie, s-a constatat ca B1 TV nu informeaza in toate
emisiunile, atat in forma scrisa, cat si verbala, faptul ca „simpla apelare neurmata de convorbire se taxeaza”. Si
Antena 1 va primi o scrisoare de atentionare pentru acest motiv. B1 TV a fost somat si pentru ca regulamentul
curge prea repede pe ecran.
Valentin Nicolau, votat de Parlament in functia de membru al Consiliului National al Audiovizualului
Sursa: Mediafax
Plenul reunit al celor doua Camere ale Parlamentului a votat, miercuri, numirea lui Valentin Nicolau in functia de
membru al Consiliului National al Audiovizualului, pe locul ramas vacant in urma decesului lui Ralu Filip.
Valentin Nicolau a fost votat de senatori si deputati cu 230 de voturi „pentru” si 20 de voturi „impotriva”, conform
Regulamentului sedintelor comune, pentru validarea numirii sale fiind necesar votul majoritatii celor prezenti.
Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, Catalin Micula, a declarat in plenul Parlamentului ca
Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis sa il audieze pe Valentin Nicolau, din partea grupului
parlamentar PSD, in cadrul comisiilor de specialitate, reunite, in vederea numirii sale in functia de membru al
CNA, pe locul devenit vacant in urma decesului presedintelui Ralu Filip.
Comisiile de cultura din Senat si Camera Deputatilor au dat un aviz favorabil propunerii privind numirea lui
Valentin Nicolau la CNA, candidatura sa primind de la membrii comisiei 15 voturi „pentru” si o abtinere.
Pentru postul de membru al CNA au mai facut propuneri Partidul Conservator - Mihai Secuianu si PRM Constantin Dutu.
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Jurnalul National
ATOMIC TV, FĂRĂ LICENŢĂ.
CNA a retras licenţa postului Atomic TV, pentru că a întrerupt emisia mai mult de 45 de zile. Din punctul de
vedere al Legii Audiovizualului, întreruperea emisiei este permisă numai pentru o perioadă de 45 de zile. “În 65
de zile n-aţi putut să puneţi în funcţiune postul. Legea nu ne permite prelungirea cu mai mult de 45 de zile, nu vaţi prezentat la noi ca să ne expuneţi un caz de forţă majoră”, a spus Attila Gasparik. Vicepreşedintele CNA a
adăugat că postul Atomic TV poate să reprimească licenţa dacă va remedia problema. (A.V.)

