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NewsIn
CNA a decis întreruperea emisiei postului OTV pentru 10 minute
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis marţi să întrerupă emisia postului OTV pentru
10 minute deoarece a încălcat şase articole din Codul audiovizual referitoare la protecţia copiilor,
aceasta fiind a patra sancţiune de întrerupere a emisiei postului de la începutul anului.
Încălcarea preverilor din Codul audiovizual s-a produs în emisiunea "Dan Diaconescu Direct"
difuzată în data de 6 septembrie şi reluată parţial în data de 13 septembrie. "Două persoane au
reclamat faptul că în emisiunea din 6 septembrie o minoră de 11 ani a fost intervievată în studio
şi nu i-a fost 'blurată' faţa şi că un minor a fost expus public. În această emisiune au fost invitaţi şi
bunicii copilului. Una dintre reclamaţii roagă respectuos CNA să suspende emisiunea de la OTV
şi, dacă se poate, chiar să suspende licenţa audiovizuală a postului OTV", a afirmat, în şedinţa
de marţi a CNA, directorul direcţiei Monitorizare din CNA, Monica Botnaru. Realizatorul emisiunii,
Dan Diaconescu, a sunat-o în direct pe mama fetiţei, care, în urma unei decizii judecătoreşti, este
crescută de bunici, iar aceasta a purtat un dialog telefonic cu fiica ei, aflată în studio. Dan
Diaconescu a afirmat, în timpul emisiunii, că fata a spus că, dacă mama ei mai încearcă să o ia
de la bunici, va încerca să se omoare.
Vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, a propus întreruperea emisiei postul OTV pentru 10
minute, iar un alt membru al consiliului, Ioan Onisei, a propus întreruperea pentru trei ore.
Membrii CNA au supus la vot şi au decis întreruperea emisiei postului OTV pentru 10 minute.
Singurul membru al CNA care nu a fost de acord cu întreruperea emisiei a fost Emanuel Valeriu.
"Nu ştiu, sincer, ce se mai poate face cu OTV, în limitele legale pentru că mie mi se pare că este
o sfidare. Eu sunt foarte îngrijorat, nu ca membru CNA, ci ca cetăţean", a spus Ioan Onisei.
Preşedintele CNA Răsvan Popescu a declarat, în şedinţa CNA de marţi, că ar fi bine ca în
emisiunile de "telejustiţie" să nu fie implicaţi copii. "Cred că am face bine dacă măcar pe copii am
putea să-i scoatem din această telejustiţie", a afirmat preşedintele CNA.
Membrii CNA au decis că în emisiune au fost încălcate Articolul 2, Articolul 3, Articolul 5, Articolul
9, Articolul 10 şi Articolul 11 din Codul audiovizual. Articolul 2 prevede că "ori de câte ori copilul
este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia să respecte principiul
interesului superior al acestuia, iar Articolul 3 spune că un copil "are dreptul la protejarea imaginii
sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale". În aceeaşi emisiune, postul OTV a încălcat
şi Articolul 5 din Codul audiovizual care spune că un copil în vârstă de până la 14 ani "nu poate fi
prezent în emisiuni audiovizuale care reconstituie infracţiuni, abuzuri sau evenimente dramatice"
şi că "radiodifuzorii nu pot difuza interviuri, declaraţii sau relatări luate în mod nemijlocit copilului
în vârstă de până la 14 ani în legătură cu evenimente dramatice, din comunitate sau din familie,
la care acesta a asistat".
Articolul 9 din Codul audiovizual spune că "este interzisă difuzarea emisiunilor în care copilul este
folosit sau expus de către părinte, rudă, reprezentant legal ori avocat în scopul de a obţine
avantaje personale de orice fel", iar Articolul 10 precizează că "interviurile şi declaraţiile copilului
trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să nu fie
chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi
cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de judecată". În aceeaşi emisiune, postul
OTV a încălcat şi Articolul 11 din Codul audiovizual, care spune că "Radiodifuzorii au obligaţia de
a lua toate măsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de
televiziune să nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea
respectivelor emisiuni".
Emisia postului OTV a mai fost întreruptă anul acesta de încă trei ori ca urmare a deciziei CNA.
În data 6 februarie, CNA a decis întreruperea pentru 10 minute a emisiei OTV deoarece, în timpul
unei emisiuni "Dan Diaconescu Direct", Gigi Becali i-a adus injurii lui Dan Voiculescu şi postului
Antena 1, iar moderatorul programului nu a intervenit. Şi în data de 5 iunie CNA a decis
întreruperea, pentru 10 minute, a emisiei OTV deoarece postul a încălcat dreptul la imagine al
persoanelor acuzate în cazul "Corina şi Bogdan". CNA a decis întreruperea emisiei postului OTV,
tot pentru 10 minute, şi în data de 14 august deoarece într-o ediţie a emisiunii "Dan Diaconescu
Direct" au fost făcute mai multe acuzaţii neprobate la adresa Patriarhiei Române. În acest an,
postul OTV a mai fost sancţionat de CNA, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale în vigoare, cu
23 de amenzi, în valoare totală de 305.000 de lei.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş/Editor Bogdan Oprea
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GARDIANUL
Diaconescu amuteste zece minute in prime-time
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis suspendarea emisiei postului OTV miercuri,
intre orele 19.00 si 19.10, pentru ca, in editia din 6 septembrie a emisiunii „Dan Diaconescu
Direct“, au fost incalcate drepturile copilului. Tema emisiunii a constituit-o disputa dintre mama si
bunicii unei fetite asupra custodiei acesteia. Minora de 12 ani a fost prezenta in platou si a
schimbat o serie de replici dure cu mama sa. Potrivit presedintelui CNA, Rasvan Popescu,
emisiunea a incalcat „aproape toate prevederile referitoare la protectia copilului“, motiv pentru
care s-a decis, in paralel, si sesizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului. OTV a mai
fost amendat cu 25.000 de lei pentru editia din 18 septembrie a aceleiasi emisiuni, in care
invitatul Corneliu Vadim Tudor a lansat acuzatii penale impotriva unor persoane publice, fara ca
moderatorul sa intervina.
GANDUL
Pentru OTV de la CNA, încă 25.000 amendă
Postul lui Dan Diaconescu a fost sancţionat ieri de CNA cu o amendă de 25.000 de lei, pentru
încălcarea prevederilor art. 3 (lit. 1 şi 2) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, în cadrul
emisiunii „Dan Diaconescu Direct” difuzate pe 18 septembrie 2007.
Respectivele texte normative prevăd că orice om care apare la televizor e obligat să asigure
pluralismul politic şi social, informarea corectă a publicului şi respectarea drepturilor
fundamentale ale cetăţeanului. Nu e nici pe departe prima abatere a lui Diaconescu, aşa cum nu
trebuie să fii rudă cu Nostradamus ca să-ţi dai seama că va mai recidiva. Amenzile date de CNA
sunt, fireşte, preţul succesului. (D.P.)
GANDUL
Spot social contra violenţei asupra femeii
CNA a decis difuzarea, în regim de campanie socială, a trei spoturi, unul de stopare a violenţei
împotriva femeii, altul pentru prevenirea cancerului de sân şi col uterin şi ultimul pentru
combaterea discriminării persoanelor cu HIV/Sida.
Primul spot autorizat de CNA este „Stop domestic violence against women” şi se va difuza pe TV.
Propunerea de difuzare a spotului a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe, clipul făcând
parte dintr-o campanie a Consiliului Europei, aflată în derulare până în martie 2008.
CNA a aprobat şi difuzarea în regim de campanie socială a spoturilor radio/TV de prevenire şi
depistare precoce a cancerului de sân şi col uterin, propuse de Fundaţia Renaşterea, condusă de
Mihaela Geoană. Consiliul a aprobat spotul, cu condiţia să nu se facă publicitate la un centru de
diagnostic.
Cel de-al treilea spot a cărui difuzare în regim de campanie socială a fost aprobată de CNA este
„O comunitate informată – o comunitate implicată”. El va putea fi difuzat pe posturile de radio şi
televiziune din judeţele: Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Galaţi şi Focşani.
Campania are ca scop prevenirea şi combaterea discriminării persoanelor cu HIV/Sida.
COTIDIANUL
CNA intrerupe iar emisia postului OTV
Pentru a patra oara anul acesta, televiziunea lui Dan Diaconescu a fost sanctionata ieri de
Consiliul National al Audiovizualului cu intreruperea emisiei timp de 10 minute. De data asta, OTV
a incalcat sase articole din Codul audiovizual referitoare la protectia copiilor. In emisiunea din 6
septembrie, o minora de 11 ani a fost intervievata in studio si nu i-a fost blurata fata. Emisia
televiziunii a mai fost intrerupta de trei ori in 2007. In februarie, pentru ca Gigi Becali i-a adus
injurii lui Dan Voiculescu in emisiunea lui Dan Diaconescu si acesta nu a intervenit, in iunie
pentru cazul Ralph si al profesoarei de romana si in august din cauza unor acuzatii neprobate la
adresa Patriarhiei Romane. Tot in acest an, postul a mai primit de la CNA 23 de amenzi, in
valoare totala de 305.000 de lei. (A.B.)
JURNALUL NATIONAL
CNA. Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis suspendarea emisiei postului OTV azi, între
orele 19:00 şi 19:10, pentru emisiunile din 6 şi din 13 septembrie, în care se încalcă drepturile copilului. În emisiunea “Dan Diaconescu direct”, difuzată la 6 septembrie şi reluată parţial la 13
septembrie, în platou s-a aflat o fetiţă de 12 ani, împreună cu bunicii ei, cu care locuieşte în prezent. Emisiunea prezenta un conflict între bunicii şi mama copilului. În timpul programului au apărut mai multe schimburi de replici dure între mamă şi copil, au remarcat membrii CNA. (A.V.)
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