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Gandul
CNA incearca sa limiteze excesele in reflectarea referendumului la TV si radio
Legea asigura, macar in teorie, impartialitatea, corectitudinea si decenta in campanie
Cum principalul subiect al ultimelor zile a fost referendumul privind demiterea Presedintelui Romaniei, Consiliul
National al Audiovizualului a transmis presei un comunicat prin care lamureste chestiunea acoperirii acestei teme
de catre radiodifuzori. Conform prevederilor Legii Audiovizualului si ale Codului de reglementare a continutului
audiovizual, CNA a facut o serie de precizari care sa limiteze, daca nu chiar sa elimine, excesele la care s-ar
putea deda televiziunile si radiourile.
Iata ce se specifica in textul Consiliului:
1. Reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie sa respecte regulile privind informarea corecta,
impartialitatea si pluralismul de opinii din legislatia audiovizuala.
2.In emisiunile informative pot fi reflectate evenimente referitoare la referendum si pot fi prezentate modalitatile
tehnice de organizare si acesuia
3. In cadrul emisiunilor de dezbatere, punctele de vedere pro si contra vor fi reflectate in mod egal.
4. In cazul in care in emisiunile informative si de dezbatere se aduc acuzatii de ordin penal sau moral unor
persoane, sau in cazul in care astfel de acuzatii pot prejudicia imaginea unor institutii se va difuza si punctul de
vedere al celor vizati.
5. In cazul in care radiodifuzorii vor primi cereri pentru dreptul la replica sau rectificare, raspunsul la astfel de
solicitari se va da in maximum 24 de ore de la data primirii lor.
6. In temeiul obligatiei de a informa corect publicul, pana la incheierea referendumului, radiodifuzorii nu pot difuza
consultari ale publicului prin intermediul sms-urilor, e-mail-urilor si al telefoniei fixe.
7. Anchetele facute pe strada nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publica sau pentru un
anumit grup social sau etnic si au obligatia de a reflecta punctele de vedere aflate in divergenta.
8. Pe perioada campaniei pentru referendum nu pot fi difuzate clipuri publicitare care prezinta, in sens negativ sau
pozitiv, un partid, un om politic sau un mesaj politic.
9. Sondajele de opinie realizate de institutiile de specialitate pot fi difuzate in conditiile respectarii regulilor din
Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu exceptia ultimelor 24 de ore de dinaintea zilei de
desfasurare a referendumului.
CNA nu a precizat, deocamdata, la ce sanctiuni se pot astepta posturile care aleg sa "dribleze" prevederile legale.
Dar cum intr-o campanie electorala, fie ea si neoficiala, exista fonduri destinate situatiilor neprevazute, probabil ca
"jucatorii" de pe piata media au pus deoparte ceva bani pentru a achita eventualele amenzi. (D.P.)
Ev.zilei
CNA face reguli pentru referendum
Consiliul National al Audiovizualului (CNA), condus de Ralu Filip, a cerut radiodifuzorilor sa respecte regulile
privind informarea corecta, impartialitatea si pluralismul de opinii in procesul reflectarii evenimentelor legate de
referendum.
CNA a precizat ca, in emisiunile informative, pot fi prezentate modalitatile tehnice de organizare a
referendumului, iar dezbaterile trebuie sa prezinte, in mod egal, puncte de vedere pro sau contra.
Radiodifuzorii au obligatia de a da drept la replica si nu au voie ca, in perioada desfasurarii campaniei pentru
referendum, sa difuzeze clipuri publicitare cu mesaj politic.
Cotidianul
CNA da lectii despre Traian Basescu
Cosmin Popan
Comentatorii si jurnalistii au primit ieri sfaturi despre constitutie, sistem electoral si rolul institutiilor statului de la
membrii CNA.
Anumite persoane care se exprima in emisiuni de radio si de televiziune nu fac nici o diferenta intre institutiile
fundamentale ale statului, rolul acestora si unele persoane care, vremelnic, le reprezinta, arata CNA intr-un
comunicat de presa. „Cind se discuta probleme de sistem electoral sau de drept constitutional, e bine sa-l intrebi
pe unul care se pricepe si numai asta face. De doua luni, in afara domnului Iorgovan, care a fost invitat, dar care

este insa parte implicata, ati vazut vreun constitutionalist pe sticla?“, declara pentru „Cotidianul“ presedintele
CNA, Ralu Filip.
Derapaje cu regim diferit
Una dintre interventiile amendate de Filip este aprecierea „discutabila“ a lui Catalin Avramescu, care a vorbit
despre fascistii din Parlament. „Ramii masca atunci cind vezi cit de usor pleaca niste vorbe.“ Seful CNA noteaza
cu plus, in schimb, prestatia moderatorului Razvan Dumitrescu de la Realitatea TV: „Aici nu sint inghitite si
incurajate derapajele verbale. La alte televiziuni se spera ca astfel se face rating si invitatii sint gidilati si
scarmanati. La acest pol opus se afla Gabriela Vrinceanu Firea“.
Loc si pentru diletanti
Oficialul considera esential ca informatia sa fie corecta, „mai ales in aceste momente“. „E important ca toti actorii
sa aiba posibilitatea sa-si spuna punctul de vedere pentru ca publicul sa-si faca o parere in cunostinta de cauza.
In caz contrar, se pot induce stari, idei, atitudini, intr-un context si asa incarcat de electricitate“, declara Ralu Filip.
Faptul ca unii dintre cei care se exprima la televizor nu sint specialisti in drept constitutional sau nu sint juristi de
meserie nu inseamna ca trebuie sa-i interzicem, este de parere Cristian Tudor Popescu. „Pot sa greseasca sau
sa fie diletanti, iar publicul ii va sanctiona pe masura. O dezbatere de televiziune nu se poate transforma intr-o
sedinta a Curtii Constitutionale sau intr-un seminar juridic“, spune jurnalistul.
Adevarul
CNA interzice clipurile politice negative timp de 30 de zile
de Rompres
Reflectarea evenimentelor legate de referendumul privind demiterea preşedintelui României trebuie să respecte
regulile privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii din legislaţia audiovizuală, a precizat un
comunicat al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Pe perioada campaniei pentru referendum, nu pot fi difuzate
clipuri publicitare care prezintă, în sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic sau un mesaj politic,
precizează Consiliul. Conform CNA, care invocă prevederile Legii audiovizualului şi ale Codului de reglementare
a conţinutului audiovizual, în emisiunile informative pot fi reflectate evenimente referitoare la referendum şi pot fi
prezentate modalităţile tehnice de organizare şi desfăşurare a acestuia.
Jurnalul National
AMENZI. Posturile de televiziune TVR 1, TVR 2 şi OTV, precum şi posturile de radio Europa FM, Radio Guerrilla,
InfoPro şi Mix FM au fost somate public pentru faptul că nu au difuzat la sfârşitul calupurilor publicitare
avertizarea "Consumul excesiv de zahăr, sare şi grăsimi dăunează grav sănătăţii". În plus, CNA a decis să ceară
posturilor Pro TV, Prima TV şi TVR 2 să nu mai difuzeze o serie de spoturi la produsele medicamentoase
Revalid, până la intrarea lor în legalitate. VizitĂ. O echipă de experţi ai Uniunii Europene va derula, în perioada
23-27 aprilie, o misiune de evaluare în România, în domeniul organismelor modificate genetic (OMG), inspecţia
incluzând vizite la fermieri care cultivă OMG sau la unităţi de procesare a furajelor. Agenda misiunii include
deplasări în teritoriu, unde sunt organizate întâlniri cu reprezentanţii direcţiilor judeţene de agricole şi de siguranţă
alimentară, vizite la fermieri care cultivă OMG şi la unităţi de procesare a furajelor care conţin OMG. În acest caz
se va urmări modul în care se face inspecţia şi prelevarea de probe destinate analizelor de laborator.
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