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COTIDIANUL
CNA colectioneaza dezacordurile si cacofoniile de la tv
Alexandra Badicioiu
Consiliul National al Audiovizualului si-a propus sa apere limba romana de media autohtone.
Rasvan Popescu a debutat chiar cu limba romana in aplicarea planurilor pe care le-a anuntat ca proaspat venit la sefia
CNA-ului. Consiliul a dat startul la monitorizarea posturilor de radio si televiziune in cautarea greselilor de exprimare.
Abaterile vor fi semnalate intr-o prima etapa si, daca se vor repeta, vor fi sanctionate. Membrii Consiliului au explicat,
intr-un comunicat de presa, ca masura a venit in urma „numeroaselor sesizari cu privire la utilizarea defectuoasa a limbii
romane in audiovizual“ si au mai precizat ca vor beneficia de ajutorul Academiei Romane.
„O problema pe care o avem nerezolvata in momentul de fata este: cit de corect se vorbeste la televizor. Am putea da
inclusiv sanctiuni acolo unde, in mod repetat, un radiodifuzor are aceasta problema“, declara presedintele interimar al
Consiliului, Rasvan Popescu, intr-un interviu pentru NewsIn.
CNA a aratat cu degetul si greselile care au aparut in monitorizarea de pina acum, cum ar fi cacofonia de la Radio
Romania Actualitati („daca Colentina“), enunturi de genul „au fost realizate sase decese“ la Antena 3 sau „complect
exclusa“, la Realitatea TV. Dezacordurile au fost insa cele care au lungit lista, gasite la National TV - „evadatii a fost
interogati de un procuror“, „analiza mostrelor prelevate au indicat cresteri“, la Prima TV - „viteza si neatentia in trafic
face victime“ si la Radio Romania Actualitati - „acoperisuri de pe mai multe blocuri si de pe un magazin a fost smuls de
vint“.
GANDUL
Siluirea limbii române, - monitorizată atent de CNA
Agresarea sistematică a limbii, devenită o practică printre prestatorii de servicii media, dă bătăi de cap CNA-ului. Chiar
şi pe timp de caniculă, Consiliul Naţional al Audiovizualului a judecat la rece evoluţiile de pe tărâmul pe care îl
păstoreşte. Întrucât dispune şi de pârghii normative, CNA le reaminteşte truditorilor în mass media că art. 88 din Codul
audiovizualului specifică foarte clar: „Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice
şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română ”.
Sesizat în repetate rânduri cu privire la utilizarea mai mult decât neinspirată a limbii române în audiovizual, CNA şi-a
propus să acorde o atenţie specială folosirii corecte a graiului neaoş în cadrul emisiunilor de radio şi tv. A început, deci,
monitorizarea unor posturi, pe care, în perioada următoare, îşi propune să o extindă.
Până în prezent, printre „favoritele” posturilor incriminate se numără cacofoniile: „Măcar dacă Colentina” - Radio
România Actualităţi, 4 iulie; „Că chiar şi la această oră” - Realitatea TV, 14 iulie. Deturnările semantice şi enunţurile
incorecte sunt alte abateri frecvente: „Sistemul de vot uninominal pe care lucrează acum Comisia” (Antena 3 , 13 iulie);
„Un avion de tip Airbus 320 a aterizat pe o ploaie torenţială şi nu a reuşit să se frâneze la timp” (Naţional TV, 18 iulie);
„Au fost realizate 6 decese” (Antena 3, 22 iulie ).
În comunicatul CNA privind această monitorizare se mai pomeneşte de numeroase greşeli gramaticale ortoepice sau
dezacorduri de gen, număr şi caz: „Viteza şi neatenţia în trafic face victime” (Prima TV , 15 iulie); „Festivităţile vor
începe cu intonarea imnului de stat a României şi a Franţei” (Antena 3 ,14 iulie); „Este ora doisprezece şi jumătate” (
Realitatea TV , 19 iulie); „Acoperişuri de pe mai multe blocuri şi de pe un magazin a fost smuls de vânt” (Radio
România Actualităţi , 4 iulie). Naţional Tv obţine trofeul categoriei, datorită unei „triplete” de aur: „Evadaţii a fost
interogaţi de un procuror” ; „Analiza mostrelor prelevate au indicat creşteri”; „Este inimaginabil cum au scăpat şoferii
care se aflau exact aici , între aceşti mormani de fiare contorsionate” (15, 18 şi 19 iulie).
CNA mizează pe Academia Română şi profesioniştii din domeniu, pentru ameliorarea stării în care se găseşte limba
română. (D.P.)
EVENIMENTUL ZILEI
CNA pandeste greselile de exprimare
Alexandru Bala
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a inceput monitorizarea posturilor de radio si televiziune pentru a
sesiza abaterile de la folosirea corecta a limbii romane.
Greselile urmeaza sa fie semnalate si, in caz de perpetuare, sanctionate, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit
Consiliului, monitorizarea vizeaza deocamdata doar cateva posturi din audiovizual, dar se va extinde in perioada
urmatoare.
De la cacofonii pana la dezacorduri
CNA citeaza, in sprijinul initiativei sale, art. 88 din Codul Audiovizual, Responsabilitati culturale, care precizeaza ca
„radiodifuzorii au obligatia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice si morfologice ale limbii romane,
stabilite de Academia Romana”.

In comunicatul CNA sunt enumerate cateva dintre cele mai frecvente abateri de la folosirea corecta a limbii romane,
rezultate in urma monitorizarilor realizate de institutie pana acum.
Exemplele de cacofonii, deturnari semantice sau enunturi incorecte sunt elocvente: „macar daca Colentina (Radio
Romania Actualitati, 4 iulie), „Ca chiar si la aceasta ora” (Realitatea TV, 14 iulie), „sistemul de vot uninominal pe care
lucreaza acum Comisia” (Antena 3, 13 iulie), „un avion de tip Airbus 320 a aterizat pe o ploaie torentiala si nu a reusit sa
se franeze la timp” (National TV, 18 iulie).
Sunt evocate, de asemenea, greselile gramaticale ortoepice, precum si dezacordurile de gen, numar si caz: „viteza si
neatentia in trafic face victime” (Prima TV, 15 iulie), „festivitatile vor incepe cu intonarea imnului de stat a Romaniei si a
Frantei” (Antena 3, 14 iulie), „este ora doisprezece si jumatate” (Realitatea TV, 19 iulie), „evadatii a fost interogati de un
procuror”, „analiza mostrelor prelevate au indicat cresteri” (National TV, 15 iulie, 18 iulie), „complect exclusa” (Realitatea
TV, 17 iulie).
HOTNEWS
Radio Deea la Lagardere, completează reţeaua Radio 21
Postat in Radio/TV/YouYube de Iulian Comanescu pe 23 iulie 2007, la ora 2:42 pm
Lagardere a achiziţionat reţeaua Radio Deea, din care va scoate o serie de frecvenţe, pentru a o completa pe cea a
Radio 21.
Povestea lui Iann se confirmă, cu următoarele detalii: reţeaua, care până acum era profilată pe muzică electrounderground, a fost achiziţionată fără nume. O parte din frecvenţe, printre care cea din Iaşi, vor fi folosite pentru lărgirea
portofoliului Radio 21, post fruntaş în clasamente, care printre altele îi are pe Daniel Buzdugan şi Mihai Morar. Restul
frecvenţelor vor fi păstrate pentru un post de asemeni underground-electro, care nu se va numi Deea, fiindcă numele
rămâne la fostul proprietar.
Pentru finalizarea tranzacţiei mai sunt necesare diferite aprobări de la CNA şi Consiliul Concurenţei.
Lagardere (Europa FM şi Radio 21) este unul din cei doi “mari” de pe piaţa de radio, alături de SBS (Kiss şi Magic FM).
COTIDIANUL
TVR-ul renunta la procesul cu Telesport. Si-i mai da si bani grei pe meciurile slabe.
24 Iulie, 2007 (11:57) | comentarii media | de Costi Rogozanu
TVR i-a platit la inceputul anului Telesportului 2 milioane de RON (vreo 850 de mii de dolari) din transa a doua pentru
sezonul 2006-2007. Nicolau trebuia sa primeasca dublu si a rupt contractul suspect de repede, dupa cum toti ne
amintim. Cert e ca acesti bani functioneaza acum ca avans pentru meciuri mult mult mai slabe. TVR ramine, se pare,
prostul satului care lucreaza pentru prosperitatea lui Nicolau si a ligii lui Mitica.
Miscare de geniu in cazul Sassu si al CA-ului. Putem vedea in direct pe postul public lupta pentru retrogradare. tare.
Fragmentul meu preferat din hotarirea Consiliului de Administratie al TVR:
Se aprobă propunerea Direcţiei Economice ca plata acestor drepturi să se facă, parţial, prin compensare cu sumele
achitate Telesport Intermedia SRL de către Societatea Română de Televiziune în baza Contractului de cesiune de
drepturi de televiziune nr. 15/29.06.2004 şi pentru care Societatea Română de Televiziune nu a beneficiat de drepturi
de televiziune.
Pentru restul hotaririi mergeti pe siteul TVR. Asadar, renuntam la proces, va dam si o gramada de bani pe meciuri mult
mai nasoale… Prostia maxima e ca CA-ul a spus ca a achizitionat si drepturile la rezumatele meciurilor. CNA trebuie sa
sara in sus. Pentru ca eram in studio impreuna cu raposatul Ralu Filip cind acesta a declarat clar si raspicat ca
rezumatele NU SE CUMPARA, sint gratis. Ar trebui sa existe declaratia prin arhiva Realitatii pe undeva. De unde
rezulta ca TVR-ul cumpara tot ce prinde, pina si chestii gratis.
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