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NewsIn
CNA a decis mandatul lui Ralu Filip în comisia parlamentară "CNA 2"
Membrii CNA au votat, în şedinţa de miercuri, care va fi mandatul preşedintelui CNA, Ralu Filip,
în Comisia parlamentară care va monitoriza timpii de antenă în campania electorală dinaintea
referendumului pe tema suspendării preşedintelui Traian Băsescu, comisie înfiinţată marţi de
Parlament.
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ralu Filip, a făcut mai multe propuneri
pentru reprezentarea CNA în comisie, iar propunerile sale au fost votate de membrii consiliului.
Membrii CNA au decis ca Ralu Filip să ceară comisiei parlamentare "CNA 2" să contorizeze
doar timpii de antenă ai posturilor publice de radio şi televiziune. Ei au spus că, în viziunea lor,
această comisie parlamentară va monitoriza doar posturile publice, care aparţin Societăţii
Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radio (SRR).
Membrii consiliului audiovizual au hotărât, totodată, ca, în perioada campaniei pentru referendum,
să ceară postului public Radio România Actualităţi (RRA) să suspende emisiunile "Antena
partidelor parlamentare" şi "Parlamentul în direct".
Plenul reunit al camerelor Parlamentului a hotărât marţi constituirea unei comisii speciale care va
monitoriza timpii de antenă în campania electorală dinaintea referendumului. Aceasta este
formată din 18 membrii, 15 deputaţi şi senatori, desemnaţi cu respectarea configuraţiei politice a
Parlamentului României, şi din preşedintele CNA, Ralu Filip, preşedintele SRTv, Tudor Giurgiu, şi
un reprezentant al preşedintelui suspendat Traian Băsescu.
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.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş
Editor Bogdan Oprea
Comisia CNA 2 nu i-a alocat lui Băsescu timp de antenă pe posturile publice
NewsIn, 25 aprilie - Comisia parlamentară pentru repartizarea timpilor de antenă a decis miercuri
ca timpii respectivi să se acorde în timpul campaniei dinaintea referendumului pentru demiterea
preşedintelui conform algoritmului partidelor parlamentare, lăsându-l pe Băsescu fără dreptul de
a-şi pleda cauza.
Comisia a stabilit ca timpii de antenă de la posturile publice de radio şi televiziune să fie împărţiţi
între partidele paramentare în funcţie de ponderea acestora în Legislativ, fără a acorda timp
special pentru preşedintele suspendat Traian Băsescu, cel care este, practic, obiectul
referendumului. Băsescu nu va putea să îşi pledeze cauza decât pe spaţiul alocat democraţilor,
în condiţiile în care, din punctul de vedere al ponderii din Parlament, PD este pe locul trei şi va
beneficia de mai puţine minute în raport cu PSD şi PNL.Decizia comisiei parlamentare se aplică
emisiunilor radioi şi tv antena partidelor şi tribuna partidelor.
Deputatul PSD Eugen Nicolicea a arătat că legea referendumului prevede timp de atenă
partidelor şi cetăţenilor. Cum Traian Băsescu este în momentul de faţă un simplu cetăţean,
acesta ar avea dreptul la mai puţin de o secundă în condiţiile în care timpul disponibil este,
teoretic împărţit la numărul de cetăţeni ai ţării. Potrivit acestei logici, pesedistul Nicolicea a propus
ca Băsescu să îşi exprime mesajul în timpii de antenă ai partidelor care îl susţin pe preşedintele
suspendat, adică pe timpul PD.
Soluţia propusă de Eugen Nicolicea a stârnit reacţia democraţilor Valentin Iliescu şi Cristache
Rădulescu. Aceştia, împreună cu reprezentatul lui Traian Băsescu, Marilena Constantinescu au
decis să nu participe la votarea unei astfel de hotărâri.
Reprezentanţii PD au arătat că, în aceste condiţii, PD este pus să aleagă între dreptul partidului
la timp şi dreptul preşedintelui suspendat de a-şi expune punctul de vedere.
Pe de altă parte, comisia a mai stabilit şi faptul că timpii de antenă sunt obligatorii numai la
posturile publice de radio şi televiziune şi numai la anumite emisiuni specializate la care partidele
îşi exprimă mesajele politice, la aceste emisiuni, pe perioada campaniei, urmând ca formaţiunile
politice să-şi exprime mesajele electorale conform algoritmului partidelor.
Pentru celelalte emisiuni, atât la posturile publice cât şi la cele private, comisia va primi rapoarte
de monitorizare de la CNA, rapoarte care vor viza echidistanţa şi echilibrul opinilor exprimate.
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La prima şedinţă a comisiei parlamentare pentru monitorizarea şi repartizarea timpilor de antenă
s-a ales şi o conducere a acestei structuri. Astfel, preşedinte a fost ales senatorul PSD Adrian
Păunescu.
Păunescu este secondat de şase vicepreşedinţi, din partea PNL Emilian Frâncu, din partea PRM,
Mihai Ungheanu, din partea PC, Ioana Popescu şi din partea UDMR, Kelemen Hunor şi Ralu Filip
de la CNA.
Democraţii şi-au oferit locul de vicepreşedinte, reprezentantului lui Traian Băsescu, Marilena
Constantinescu.
Comisia are şi doi secretari, deputatul PSD, Rodica Nassar şi cel al PD, Valentin Iliescu. Acesta
din urmă a anunţat că renunţă la postul de secretar în semn de protest la faptul că lui Traian
Băsescu nu i s-au acordat timpi de antenă.
Reporter Catalin Alexandru / Roxana Preda
Romania libera
Adrian Paunescu, sef peste timpii de antena
Andrei Luca Popescu
Comisia parlamentara de supraveghere a timpilor de antena din timpul campaniei pentru
referendum l-a ales presedinte pe Adrian Paunescu si a negociat cu CNA cum si pe cine
monitorizeaza.
Presedintele CNA, Ralu Filip, a cerut parlamentarilor sa supuna doar posturile publice de radio si
televiziune la supravegherea timpilor de antena acordati formatiunilor politice, pe durata
campaniei electorale pentru referendum. Posturile supravegheate ar urma sa fie doar cele care
apartin Societatii Romane de Televiziune si Societatii
Romane de Radiodifuziune. Alte propuneri ale CNA au fost impartirea in mod egal a timpilor de
antena pentru parerile pro si contra suspendare (nu conform reprezentarii in Parlament a
partidelor politice, asa cum doresc parlamentarii) si suspendarea, pe durata campaniei, a
emisiunilor "Antena partidelor parlamentare" si "Parlamentul in direct", difuzate de Radio
Romania Actualitati.
In urma negocierilor, s-a stabilit ca durata emisiunilor "Agenda electorala" sa se dubleze si sa fie
respectata regula algoritmului politic. La emisiunile-dezbateri timpi de
antena vor fi impartiti in jumatate, pro si contra. Presedintele Centrului pentru Jurnalism
Independent, Ioana Avadani, este de parere ca doar CNA poate face o monitorizare media cu
echipamente si metode stiintifice. "Cred ca Parlamentul isi depaseste competentele cu aceasta
comisie", ne-a declarat Avadani.
In ceea ce-l priveste pe Traian Basescu, comisia parlamentara il considera pe presedintele
suspendat "un simplu cetatean", care se va putea exprima pe timpul de antena destinat PD-ului.
Din comisie, care va fi condusa de senatorul PSD Adrian Paunescu, fac parte 15 parlamentari,
Ralu Filip (CNA), Tudor Giurgiu (SRTV), Maria Toghina (SRR) si Marilena Stancu (Presedintie).
ACUZE
Presedintele CJI crede ca tratarea lui Traian Basescu ca actor politic asimilat PD este "o violare
evidenta a constitutionalitatii. El nu e membru PD. Oficial, presedintele nu este afiliat politic. Daca
privim asa, atunci ce sa mai spunem de Vacaroiu?". Ioana Avadani mai spune ca sursa tuturor
acestor discutii este faptul ca legea nu reglementeaza campania electorala pentru referendum.
Ziua
Campanie impotriva "trei-doi-doi"
Democratii si liberal-democratii vor face campanie comuna, alaturi de presedintele
suspendat Traian Basescu, urmand sa fie elaborata si o strategie comuna pentru
referendum. Liderii PD si cei ai PLD au discutat ieri cu Basescu, la sediul de campanie al
presedintelui suspendat. Una din temele discutiei, au sustinut surse democrate, a vizat
ingrijorarea fata de evolutia comportamentului antidemocratic al coalitiei antiprezidentiale.
Campania la televizor
Senatorul PSD Adrian Paunescu a fost ales, ieri, presedintele Comisiei parlamentare pentru
repartizarea si monitorizarea timpilor de antena in campania pentru referendum. Pesedistul a fost
votat sef cu o larga majoritate, reprezentantii PD, UDMR abtinandu-se. Senatorul PD Valentin
Iliescu a propus ca presedintele Comisiei sa fie presedintele CNA, insa propunerea sa a fost
sprijinita doar de cei doi parlamentari ai PD si de reprezentantul presedintelui suspendat Traian
Basescu, Mariana Constantinescu. Membrii Comisiei au ales, de asemenea, sase vicepresedinti:
Emilian Francu (PNL), Mihai Ungheanu (PRM), Kelemen Hunor (UDMR), Ioana Iova (PC), Ralu
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Filip (presedintele CNA) si Mariana Constantinescu, reprezentantul presedintelui suspendat, care
a beneficiat de locul oferit de PD. (R.I.P.)
Evenimentul zilei
Basescu vorbeste pe timpul PD
Clarice Dinu
Traian Basescu poate vorbi doar pe timpul alocat PD in campania pentru referendum.
Parlamentarii au decis ieri ca timpii de antena sa fie distribuiti pe baza algoritmului politic, iar
presedintele-suspendat sa se poata exprima doar in cadrul duratei prevazute pentru formatiunile
care-l sustin. Pentru ca se ia in calcul configuratia legislativului de la inceputul mandatului, in care
PLD nu exista, ramane doar ca PD sa cedeze timpul de antena.
Prevederea este valabila insa doar pentru emisiunile electorale dedicate referendumului, gen
„Antena partidelor”, de la Radioul Public, sau „Tribuna partidelor parlamentare”, de la TVR, si se
aplica atat posturilor publice, cat si celor private care vor sa faca astfel de programe.
In cazul emisiunilor de stiri sau al dezbaterilor, parlamentarii au fost de acord cu propunerea CNA
ca timpul alocat partilor pro si contra sa fie egal, 50-50 la suta.
Proteste
Parlamentarii PD au protestat fata de modul de impartire al timpilor, deputatul Valentin Iliescu
sustinand ca „i s-a eliminat presedintelui posibilitatea de a se exprima”. PSD-istul Eugen
Nicolicea a precizat ca legea nici macar nu-i oferea aceasta posibilitate, prevazand ca in
campania pentru referendum doar cetatenii si partidele pot sa-si exprime parerile.
Gandul
Presedintele CNA, criticat de un membru al consiliului
Radu Teodorel, membru al Consiliului National al Audiovizualului, l-a criticat pe Ralu Filip, pentru
ca si-a spus parerea despre suspendarea presedintelui intr-o emisiune televizata.
Ralu Filip si Rasvan Popescu au fost invitati, marti seara, in emisiunea "Sinteza Zilei", realizata
de Mihai Gadea la Antena 3, pentru a explica regulile care trebuie respectate de radiodifuzori pe
perioada campaniei pentru referendum. Filip si Popescu si-au spus parerile privind necesitatea
organizarii referendumului, primul pronuntandu-se impotriva suspendarii presedintelui Basescu,
cel de-al doilea fiind rezervat.
"Eu n-as fi facut-o (suspendarea, n.r.). Mie mi se pare ca lucrurile astea sunt si grave, si
profunde. Adica la noi s-au petrecut pe repede inainte.
Exact cum nu trebuie sa tratezi un lucru grav si profund. Macar trebuia sa intervina (Parlamentul n.r.) dupa ce statea de vorba cu publicul si spunea oamenilor cat de cat de ce vrea sa faca
chestia asta, ca sa inteleaga si ei, dar asa, parca s-au rupt cele doua lumi, o lume in Parlament si
o lume in restul tarii", a declarat Ralu Filip marti seara.
Declaratiile acestuia l-au suparat insa pe Radu Teodorel, care i-a reprosat presedintelui
consiliului ca parerile lui personale pot fi interpretate ca ar fi ale CNA. Teodorel a cerut ca
emisiunea respectiva sa fie monitorizata si analizata public intr-o sedinta a CNA: "Vreau sa
monitorizam emisiunea aceasta si sa o discutam in consiliu. Mi-a placut foarte mult de Rasvan
Popescu, pentru ca nu suntem pusi sa ne spunem parerile pe care le avem (...) Eu vreau sa
inlatur orice fel de interpretare", a mai spus Teodorel.
Filip a subliniat ca in emisiunea respectiva si-a spus parerea personala, nu pe cea a membrilor
CNA si nici a consiliului: "Niciun om nu e privat de dreptul la opinie. Nu CNA stabileste daca va fi
sau nu demis presedintele Romaniei. CNA nu este implicat in lupta politica, monitorizeaza ca
posturile de radio si TV sa respecte niste reguli. Am stabilit sa spunem fiecare ce doreste,
important este ceea ce faci aici". (D.P.)
TV5-TRANSMISIE OBLIGATORIE / Guvernul, Parlamentul şi CNA vor să oblige cablul şi
DTH să transmită obligatoriu TV5
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 25 apr 2007 / Guvernul a propus CNA spre consultare o modificare
a legii audiovizualului prin care să fie inclusă obligativitatea preluării programului francofoniei TV5
în girlele operatorilor de cablu şi DTH, la fel ca programele publice TVR1, TVR2 şi TVR Cultural.
România şi-a asumat un angajament la sumitul francofoniei de a susţine francofonia, a spus Ralu
Filip, care s-a arătat favorabil modificării legii. Prevederea ar putea fi introdusă în legea
audioviualului, la Senat, şi nu prin Hotărâre de Guvern, aşa cum a fost propusă spre consultare.
Gasparik Attila, membru CNA, s-a opus iniţiativei, deoarece consideră că TV5 nu ar trebui să
intre cu forţa pe piaţă, ci să vină cu programe şi cu o audienţă mai bune.
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CNA a hotărât prin vot să susţină iniţiativa Guvernului, cu condiţia ca televiziunea să fie liberă la
retransmisie. O altă condiţie pe care o va pune CNA va fi ca distribuţia să fie parţială, numai în
urban. \"Acolo unde sunt reţele rurale mici nu pot fi obligaţi să retransmită, deci o să fie
obligatorie preluarea doar în mediul urban\", a spus Ralu Filip.
Gasparik Attila s-a opus, spunând că ar vota ca CNA să aibă grijă de francofonie ca parte a unor
responsabilităţi culturale, dar nu să oblige cablul să preia un program.
Ralu Filip a mai spus că TV5 va schimba programul şi va apărea subtitrarea în limba română
numai după ce va avea garanţia că nu mai sunt scoşi din grilele de programe.
\"Astfel de obligaţii se pot decide de Parlament, prin lege\", a fost de părere George Chiriţă,
directorul general ARCA. El a declarat pentru Media Expres că “ar trebui însă ca transmisia să fie
peste must carry, altfel se ia locul unui operator român privat, ceea ce nu este corect”.
Propunerea legislativă de modificarea legii audiovizualului are nr. 504/2002 şi a fost iniţiată de 6
parlamentari PSD, UDMR, PC, PD şi ai alianţei DA, potrivit acesteia \"distribuitorii de servicii
televizate din România să prevadă în grila de programe şi să transmită la momentul difuzării, în
integralitatea lor, şi pe cele finanţate din fonduri publice sau stabilite de România prin
angajamente internaţionale\". Guvernul susţine această propunere
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