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ADEVARUL
CNA vânează gafele de exprimare din radio şi tv
de Dan Boicea, Florina Tecuceanu
Moderatorii şi reporterii ar putea fi sancţionaţi pentru folosirea incorectă a limbii române
Din ce în ce mai poluate cu „noxe" gramaticale - enunţuri incorecte, cacofonii, dezacorduri - micul ecran şi undele radio
au fost luate la puricat de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Instituţia care reglementează activitatea audiovizualului românesc a început monitorizarea posturilor de radio şi tv
pentru a corija frecventele abateri de la folosirea corectă a limbii române. CNA urmează să aplice sancţiuni pentru
moderatorii sau reporterii care sunt consecvenţi în exprimări incorecte.
Grigore Zanc, membru CNA, a declarat pentru "Adevărul" că nu există deocamdată un sistem clar care să pedepsească
derapajele gramaticale: "Am putea introduce în codul de reglementări anumite nuanţări din care să rezulte somaţii şi
amenzi, dar nu ne-am dori să ajungem până acolo. Vizăm remedierea greşelilor, mai ales prin comunicate care să ajute
instituţiile să-şi facă ordine singure în interior".
„Naşul" vrea o lege de bun-simţ
Radu Moraru, realizatorul emisiunii "Naşul" de pe B1TV, consideră că "nu e deloc rău că se ia o asemenea măsură".
"Cred că CNA ar trebui să ţină şi nişte cursuri pentru cei care şi-au făcut un obicei din a vorbi aiurea. Doar să nu fie
exagerată legea respectivă, că dacă se va penaliza orice mică bâlbă, vom ajunge la un război interminabil, or, nu cred
că ăsta este scopul. Să fim serioşi, dacă am lua orice membru CNA şi l-am pune să vorbească live timp de o oră şi
jumătate, tot o va da niţel în bară!
Ideea este să se dea o lege la limita bunului-simţ!". Radu Moraru şi-a pescuit singur o perlă memorabilă, pe care ne-o
redă acum în plina ei strălucire. „În cele câteva mii de emisiuni pe care le fac din ’93 încoace, am mai scăpat câte una.
Cea mai cea a fost când mă gândeam la „catwalk", acel cuvânt care însemnă podium, dar mi-a ieşit „catafalc". În
secunda doi mi-am dat seama ce prostie am spus şi m-am corectat imediat!".
Gabriela Firea dezaprobă excesele
Vedeta Antenei 1 Gabriela Vrânceanu-Firea consideră că "orice măsură venită în sprijinul protejării limbii române este
bine-venită. Cu excesele, de orice fel, nu pot fi însă de acord. Şi mai am o nedumerire: cum va decide CNA că este
vorba despre o eroare umană, scuzabilă, în cadrul emisiunilor în direct, sau o greşeală din necunoaştere a limbii române?"
Jurnalista şi-ar dori ca monitorizarea CNA să fie extinsă: "Aş vrea să văd şi eu un politician amendat pentru că foloseşte
«datorită», în loc de «din cauză», ori că spune «care», în loc de «pe care». Dar această «educaţie» nu cred că trebuie
să i-o facă moderatorul…". Oana Despa, reporter la Antena 3, consideră justă decizia CNA: "Mi se pare o iniţiativă
legală şi foarte bună. E firesc şi normal să nu agresăm limba română. Sunt sigură că am făcut şi eu greşeli, toţi facem,
e uman să nu poţi controla tot, cu atât mai mult când totul se petrece live".
Gafe pe post
"Măcar dacă Colentina (Radio România Actualităţi, 4 iulie); "că chiar şi la această oră" (Realitatea TV, 14 iulie); "au fost
realizate 6 decese" (Antena 3, 22 iulie); "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); "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" (Naţional TV, 15 iulie, 18 iulie, 19 iulie).

