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NewsIn
CNA a acordat licenţa audiovizuală postului Argeş TV, care îl are ca acţionar şi pe Cornel
Penescu
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să acorde licenţa
audiovizuală pentru transmisia prin reţelele de telecomunicaţii postului Argeş TV, o televiziune
generalistă care îi are printre acţionari şi pe patronul echipei de fotbal FC Argeş, Cornel Penescu.
Iustin Angelescu, administratorul societăţii Argeş News SRL Piteşti, care deţine noul post de
televiziune, a declarat, pentru NewsIn, că societatea a investit în noul post 250.000 de euro, iar
acesta va începe să emită în maxim două luni. "Investim aproximativ 250.000 de euro pentru
înfiinţarea postului de televiziune. În maxim două luni de la primirea licenţei vom putea începe
emisia", a declarat pentru NewsIn, administratorul societăţii Argeş News SRL Piteşti, Iustin
Angelescu.
Postul de televiziune este unul generalist şi va emite între orele 9.00 şi 23.00. Postul va difuza în
proporţie de 80% producţie proprie şi va pune accent pe programe sportive, dar va difuza şi ştiri
şi programe din domenii precum politică, economie şi religie. "Vom difuza producţie proprie 80%,
iar 20% vor fi programe realizate de producători independenţi", a mai afirmat administratorul
societăţii care deţine licenţa audiovizuală a postului Argeş TV, Iustin Angelescu.
El a mai spus că postul va acorda un interes sporit echipei de fotbal din Liga a II-a, FC Argeş,
deoarece societatea care deţine licenţa audiovizuală pentru noul post face parte din grupul de
firme Pic, care finanţează clubul de fotbal.
Jurnalistul sportiv Horia Ivanovici va fi consilierul noului post de televiziune şi va produce o
emisiune pentru acesta. "În Piteşti şi împrejurimi nu există o televiziune locală care să răspundă
necesităţilor de informare ale locuitorilor din zonă. Vom pune accentul pe producţie proprie", a
spus în şedinţa CNA de joi, consilierul postului, Horia Ivanovici.
Societatea ArgeşNews SRL, care mai deţine şi cotidianul argeşean "Top", a mai solicitat licenţă
audiovizuală pentru postul Argeş TV şi în şedinţa CNA din data de 11 octombrie, dar membrii
Consiliului au respins cererea fiind nemulţumiţi de grila de programe a postului.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş / Vlad Nichita
HotNews.ro, D.G., 22 noiembrie 2007
TVR, din nou in vizorul Consiliului National al Audiovizualului
CNA cere Departamentului de stiri al TVR sa informeze corect publicul
Consiliul National al Audiovizualului a trimis, joi, o scrisoare TVR prin care ii solicita sa informeze
corect publicul. Luni, 29 octombrie, TVR a difuzat o stire care anunta ca in ziua respectiva
fusesera lansati candidatii Partidului Conservator. Dar evenimentul despre care vorbea TVR
avusese loc duminica, la Sala Palatului.
TVR a comunicat ca reportajul in chestiune "preciza ca evenimentul avusese loc cu o zi in urma",
adica duminica. Insa CNA a constatat ca evenimentul fusese prezentat la jurnalul de seara al
TVR ca si cum s-ar fi desfasurat luni: "Conservatorii si-au lansat astazi candidatii pentru
Parlamentul European."
Prin aceasta TVR 1 a incalcat prevederile Articolului 3 din Legea audiovizualului care precizeaza
ca "toti radiodifuzorii au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea
corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor", se arata in
scrisoarea CNA.
Mai multi membri ai Consiliului, printre care Gelu Trandafir, Ioan Onisei, Radu Teodorel si Dan
Grigore, au cerut somarea publica a TVR 1. Propunerea acestora nu a intrunit numarul necesar
de voturi iar CNA a decis, in cele din urma, doar trimiterea unei scrisori.
CNA a mai trimis TVR o scrisoare in aceasta saptamana dupa ce, in sedinta de marti, Consiliul a
decis sa ceara postului public sa nu mai difuzeze publicitate electorala negativa, in urma unei
reclamatii trimisa la CNA de catre PNL.
CNA a primit o reclamatie de la PNL, referitoare la emisiunea "Info parlamentar", difuzata de TVR
1 in data de 14 noiembrie. In emisiune se precizeaza, potrivit departamentului de monitorizare din
CNA, ca "mesajele electorale difuzate de PD au cuprins informatii false si acuze nefondate la
adresa Guvernului Tariceanu".
In mesajul PD se spune despre Guvernul Tariceanu ca este "Guvernul Caltabos, care este
ocupat cu mutarea banilor dintr-o geanta in alta".
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Madalina Radulescu, noul sef de la stirile TVR si fosta angajata Antena 1 a fost numita interimar
pe 16 octombrie, iar una dintre principalele masuri a fost mutarea mai multor editori responsabili
de Jurnalul de la ora 19.00. Mandatul Madalinei Radulescu a fost prelungit de Alexandru Sassu,
cu mentiunea ca va fi intrerupt de un concurs, daca se decide demararea procedurilor.
Potrivit unor informatii aparute in presa, Madalina Radulescu ar fi incercat de doua ori sa propuna
materiale despre Partidul Conservator. Ea a insistat sa se prezinte lansarea candidatilor PC,
chiar daca TVR nu a avut echipa la eveniment. Materialul a fost difuzat, cu imagini luate de la
Antena 1, la o zi dupa lansare, ca si cum ar fi avut loc atunci.
O alta situatie, in care TVR-ul nu a avut echipa la Harghita, unde avea conferinta Dan Voiculescu,
ar fi fost rezolvata prin primirea unei casete de la Biroul de Presa al PC.
Gandul
Becali îşi motivează cu „prime de joc“ votanţii
de Diana POPESCU
Miercuri seară, Radu Moraru a avut plăcerea de a purta o discuţie, la emisiunea pe care o
moderează, cu Gigi Becali. Discursul preşedintelui PNG a inclus, pe lângă alte aspecte politice, şi
niscaiva promisiuni făcute potenţialilor alegători. Becali s-a angajat să finanţeze biserici pentru
circumscripţiile din care îi vor veni voturi. Cum omul e adeptul cifrelor exacte, a pretins 15% dintre
sufragii, pentru ca sponsorizarea făgăduită să fie pe deplin motivată.
Consiliul Naţional al Audiovizualului a dezbătut, în cadrul şedinţei de ieri, chestiunea delicatelectorală adusă în discuţie la b1. Preşedintele CNA, Răsvan Popescu, ne-a declarat: „Concluzia
a fost că moderatorul şi-a făcut datoria.“ Momentul în care domnul Becali promitea bani pentru
biserici, în circumscripţiile în care ar fi votat, moderatorul l-a criticat, în repetate rânduri. De aici
rezultă că postul de televiziune nu trebuie sancţionat. Am decis, în schimb, să trimitem o sesizare
la Biroul Electoral Central, întrucât legea opreşte candidatul să promită foloase în schimbul
votului. O altă sesizare este adresată Patriarhiei Române, pentru a lua cunoştinţă de cele
întâmplate şi a formula, eventual, un punct de vedere”.
Emisiunea Naşul nu este, totuşi, un mediu aseptic. Şeful CNA a precizat că realizatorul nu a
respectat ponderile stabilite pentru candidaţii la europarlamentare: 75% pentru reprezentanţii
partidelor parlamentare şi 25 de procente pentru formaţiunile neparlamentare. Ponderea
partidelor parlamentare a fost mai mică decât cea prevăzută de lege. O mare parte de vină pare
să o aibă chiar Becali.
Romania libera
CNA o avertizeaza pe noua sefa a stirilor TVR
Rodica Culcer
CNA a decis sa trimita o scrisoare de avertizare catre proaspat unsa sefa a stirilor TVR, Madalina
Radulescu. Televiziunea publica a prezentat la principalul jurnal din 29 octombrie o stire despre
lansarea candidatilor Partidului Conservator. Desi evenimentul avusese loc cu o zi inainte,
duminica, 28 octombrie, TVR a sustinut ca lansarea candidatilor PC ar fi avut loc luni, chiar in
ziua prezentarii stirii, pentru a justifica prezentarea informatiei.
Intr-o adresa catre CNA, TVR a sustinut ca televiziunea publica ar fi precizat
"ca evenimentul avusese loc cu o zi in urma". Monitorizarea CNA a aratat insa ca evenimentul a
fost prezentat la principalul jurnal TVR de de luni seara ca si cum s-ar fi desfasurat in ziua
respectiva: "Conservatorii si-au lansat astazi candidatii pentru Parlamentul European. Cei 45 de
candidati au fost prezentati oficial celor peste 5.000 de membri conservatori prezenti la Sala
Palatului din Bucuresti."
Madalina Radulescu a devenit sefa stirilor la TVR dupa scandalul difuzarii casetei "Spaga pentru
Remes". La data respectiva seful TVR Alexandru Sassu a infiintat un departament de stiri in
cadrul Directiei de stiri conduse de Rodica Culcer. Scopul: reducerea atributiilor editoriale ale
Rodicai Culcer. Madalina Radulescu a fost numita director interimar al Departamentului de stiri la
16 octombrie, iar prima masura a sa a fost mutarea mai multor editori responsabili de principalul
"Jurnal".
Potrivit presei, mandatul Madalinei Radulescu, fosta angajata a Antenei 1, a fost prelungit de
Alexandru Sassu, cu mentiunea ca va fi intrerupt de un concurs, daca se decide demararea
procedurilor.
Potrivit mai multor cotidiane centrale, Madalina Radulescu a incercat de mai multe ori sa propuna
materiale despre Partidul Conservator. A insistat sa se prezinte lansarea candidatilor PC, chiar
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daca TVR nu a avut echipa la eveniment. Materialul a fost difuzat, cu imagini luate de la Antena
1, la o zi dupa lansare, ca si cum ar fi avut loc atunci, la fel cum precizeaza CNA-ul.
NewsIn
CNA a trimis TVR o scrisoare prin care îi solicită să informeze corect publicul
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să trimită o scrisoare TVR
prin care îi solicită să informeze corect publicul, în urma difuzării de către postul TVR 1 a unei ştiri
despre lansarea candidaţilor pentru Parlamentul European ai Partidului Conservator (PC).
Postul TVR 1 a difuzat o ştire, în cadrul jurnalului din data de 29 octombrie, în care se afirma
despre PC că şi-a lansat candidaţii pentru Parlamentul European în cursul acelei zile.
Evenimentul lansării candidaţilor a avut loc, de fapt, cu o zi înainte.
În opinia membrilor CNA, TVR 1 a încălcat prevederile Articolului 3 din Legea audiovizualului
care precizează că "toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor".
Mai mulţi membri ai Consiliului, printre care Gelu Trandafir, Ioan Onisei, Radu Teodorel şi Dan
Grigore, au fost împotriva trimiterii unei scrisori şi au cerut somarea publică a TVR 1. Propunerea
acestora nu a întrunit numărul necesar de voturi iar CNA a decis, în cele din urmă, doar trimiterea
unei scrisori.
CNA a mai trimis TVR o scrisoare în această săptămână după ce, în şedinţa de marţi, Consiliul a
decis să ceară postului public să nu mai difuzeze publicitate electorală negativă, în urma unei
reclamaţii trimisă la CNA de către PNL./Reporter Cătălin Daniel Cocoş / Vlad Nichita
www.cji.ro
Tendinte in audiovizualul european si impactul lor asupra pietei din Romania - Craiova, 26
noiembrie a.c.
Consiliul National al Audiovizualului va invita sa luati parte la cursul Tendinte in audiovizualul
european si impactul lor asupra pietei din Romania care va avea loc luni, 26 noiembrie, orele
12.00 - 16.00 la Craiova, in sala de conferinte a Hotelului Helin, Calea Bucuresti nr. 88, U10 (tel.
0251/ 467 171).
Cursul, sustinut de Ioana Avadani, director executiv al Centrului pentru Jurmalism Independent si
destinat jurnalistilor din Craiova si zonele apropiate, se va bucura de participarea domnului Gelu
Trandafir, membru al Consilului National al Audiovizualului.
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