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Pentru dezinformare - CNA a somat NewsIn şi Realitatea TV
Dana Piciu
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Ralu Filip, a declarat ieri că postul Realitatea TV şi agenţia de presă
NewsIn au dezinformat publicul transmiţând că Traian Băsescu nu poate să se exprime la SRR şi SRTv în perioada
campaniei pentru referendum, iar Consiliul a decis să someze Realitatea TV pentru dezinformarea publicului. Realitatea
TV a dat miercuri informaţia, preluată de la agenţia NewsIn, potrivit căreia CNA a dat timpi de antenă şi Traian Băsescu
"nu poate să se exprime la posturile publice".
Această informaţie l-a "siderat", potrivit lui Ralu Filip, chiar pe Traian Băsescu, care i-a cerut preşedintelui CNA informaţii.
"Comisia parlamentară a stabilit că cele două emisiuni ale posturilor publice (Antena partidelor şi Tribuna partidelor) sunt
puse la dispoziţia partidelor.
Oricum, Traian Băsescu nu ar fi putut intra în aceste emisiuni, pentru că nu este reprezentantul nici unui partid, dar poate
să intre la dezbaterile posturilor publice fără nici o problemă. Le spui treaba asta şi ei spun tot «I s-a pus botniţă»", a
declarat Ralu Filip ieri în cadrul şedinţei CNA la care a participat şi Cătălin Popa, director de programe la Realitatea TV.
Popa a precizat că problema va fi rezolvată, dar Filip a susţinut că miercuri, după ce a vorbit cu doi oameni de la
Realitatea TV, totuşi a fost lăsat crawl-ul cu ştirea respectivă de la NewsIn.
Comisia specială a Parlamentului constituită în vederea repartizării şi monitorizării timpilor de antenă în cadrul campaniei
pentru referendum, şi nu CNA, a stabilit că timpii de antenă din cadrul emisiunilor specifice ale posturilor publice de radio
şi televiziune vor fi alocaţi conform algoritmului politic. În aceste condiţii, Băsescu ar putea fi mediatizat, în emisiunile
specifice dedicate partidelor de către posturile publice, doar în măsura în partidele vor ceda proprii timpi de antenă.
NewsIn
CNA a explicat care sunt atribuţiile Comisiei parlamentare şi ale CNA în campanie
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a clarificat joi, într-o conferinţă de presă extraordinară, care sunt atribuţiile
Comisiei parlamentare pentru monitorizarea timpilor de antenă în campania pentru referendumul pe tema suspendării
preşedintelui Traian Băsescu şi atribuţiile CNA în campanie.
Comisia parlamentară pentru timpii de antenă, "CNA 2", întrunită miercuri, va monitoriza timpul alocat partidelor
parlamentare în emisiunile "Tribuna partidelor parlamentare" de la TVR 2 şi "Antena partidelor parlamentare" de la Radio
România Actualităţi (RRA).
"Această comisie a stabilit ca pe acest timp al celor două emisiuni să se vorbească despre referendum, ceea ce s-ar fi
putut întâmpla şi fără decizia comisiei", a declarat Ralu Filip, preşedinte al CNA şi vicepreşedinte al Comisiei
parlamentare pentru timpii de antenă.
El a mai spus că această comisie se va ocupa doar de monitorizarea timpilor de antenă de la cele două emisiuni ale
posturilor publice de radio şi TV, ci nu şi a posturilor private. Ralu Filip a subliniat că de monitorizarea radiourilor şi
televiziunilor private şi a celor publice, în general, se va ocupa, aşa cum cere legea, Consiliului Naţional al
Audiovizualului.
O altă decizie luată miercuri de Comisia parlamentară pentru timpii de antenă este, potrivit vicepreşedintelui acestei
comisii şi preşedinte al CNA, Ralu Filip, ca timpul de emisie alocat celor două programe să fie dublat pe perioada
campaniei pentru referendum.
Tot miercuri, Comisia parlamentară pentru timpii de antenă, "CNA 2", şi-a ales biroul de conducere. Astfel, pentru funcţia
de preşedinte a fost ales senatorul Adrian Păunescu (PSD), iar pentru funcţiile de vicepreşedinţi, Emilian Frâncu (PNL),
Mihai Ungheanu (PRM), Ioana Popescu (PC) şi Kelemen Hunor (UDMR), Ralu Filip, preşdintele CNA şi Marilena
Constantinescu (reprezentantă a preşedintelui Traian Băsescu, pe locul destinat PD şi care i-a fost cedat de către
democraţii). Comisia a ales şi doi secretari, deputatul Rodica Nassar (PSD) şi Valentin Iliescu (PD).
Emisiunile "Tribuna partidelor parlamentare", transmisă de TVR 2, şi "Antena partidelor parlamentare", transmisă de
Radio România Actualităţi, sunt difuzate în baza Legii privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (Legea 41/1994, modificată în 2003). "Emisiunile sunt realizate cu
materiale trimise de partidele parlamentare", a declarat joi, în conferinţa de presă, preşedintele CNA Ralu Filip.
Legea stabileşte că partidele parlamentare ocupă, ca durată în emisiunile respective, un procent direct proporţional cu
reprezentarea lor în Parlament. "Traian Băsescu nu ar fi putut intra în aceaste emisiuni, deoarece sunt ale partidelor
parlamentare nu ale preşedintelui", a precizat, Ralu Filip, preşedintele CNA şi vicepreşedinte al Comisiei parlamentare
pentru timpii de antenă.

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
Ev.zilei
CNA: e-n regula ca lui Basescu nu i s-a dat timp de antena
Florin Ciornei
Presedintele CNA, Ralu Filip, nu vede nimic in neregula in faptul ca parlamentul nu i-a acordat presedintelui
suspendat Traian Basescu timp de antena la posturile publice de radio si televiziune.
In plus, el a anuntat sanctionarea cu somatie pentru postul Realitatea TV deoarece a difuzat stirea ca Basescu nu a primit
timp de antena.
„Nu cred ca este o greseala ideea ca presedintele Basescu nu are timpi de antena. Comisia parlamentara a stabilit ca
cele doua emisiuni ale posturilor publice sunt puse la dispozitia partidelor. Oricum Traian Basescu nu ar fi putut intra in
aceste emisiuni, pentru ca nu este reprezentantul niciunui partid, dar poate sa intre la dezbaterile posturilor publice fara
nicio problema. Le spui treaba asta si ei spun tot „i s-a pus botnita””, a spus Filip ieri, in cadrul sedintei CNA.
Filip a relatat ca a fost sunat de Traian Basescu care l-a intrebat „siderat” ce se intampla si ca a trebuit sa-l asigure ca nu
a fost corect felul in care mass-media a redat informatia.
In realitate, Basescu nu a primit timp de antena la posturile publice, ci doar partidele - conform ponderii parlamentare.
Presedintele suspendat a primit insa dreptul sa-si sustina cauza in spatiul de 10-15% acordat PD-ului. Decizie
Decizia a fost luata miercuri de comisia parlamentara condusa de senatorul PSD Adrian Paunescu. Singurii care s-au
opus si au protestat fata de aceasta decizie au fost parlamentarii PD si reprezentantul presedintelui, Marilena
Constantinescu.
Aceasta a acuzat PSD, PNL, PRM si PC ca incearca „sa-l reduca la tacere pe Traian Basescu”. Ea a adaugat ca
reprezentantii partidelor mentionate au incercat sa impuna aceeasi reglementare si la posturile private de radio si
televiziune. „A existat si aceasta tentativa. S-au oprit la timp, dar nu stim ce va urma in sedintele viitoare”, a declarat
Marilena Constantinescu.
Protestele au venit si din partea PD. Deputatul democrat Valentin Iliescu a declarat ca decizia privind impartirea timpilor
de antena este „aberanta si incalca legea” si a anuntat ca va face o informare catre Parlamentul European. „El este
presedintele Romaniei, subiectul referendumului, iar ei l-au exclus. Cel care nu are un cuvant de spus este chiar
persoana incriminata”, s-a declarat stupefiat Valentin Iliescu.
Lista parlamentarilor anti-Basescu
Cei 10 parlamentari care au decis ca lui Basescu nu trebuie sa i se acorde timp de antena, au fost:
Eugen Nicolicea (PSD)
Rodica Nassar (PSD)
Bogdan Niculescu Duvaz (PSD)
Adrian Paunescu (PSD)
Catalin Micula (PNL)
Emilian Francu (PNL)
Mihai Ungheanu (PRM)
Lia Olguta Vasilescu (PRM)
Kelemen Hunor (UDMR)
Ioana Popescu (PC)
Cotidianul
CNA-ul lui Paunescu, pirit in Europa
Lucian Gheorghiu
Reprezentantii PD si ai lui Basescu in comisia „CNA 2“ protesteaza pentru nealocarea de timpi de antena pe posturile
publice pentru subiectul principal al referendumului.
Deputatul PD Valentin Iliescu a atentionat ieri, in cadrul unei conferinte de presa, ca partidul din care face parte va sesiza
PPE pentru „abuzurile“ prin care se incearca „reducerea la tacere“ pe posturile publice a lui Traian Basescu. El a
mentionat ca membrii comisiei parlamentare care s-a ocupat de acordarea tim-pilor de antena trebuie sa tina cont de
propunerile CNA de a se acorda spatiu egal in emisiunile informative atit partidelor care il sustin pe Traian Basescu,
acestuia, cit si celorlalte partide care se pronunta pentru suspendare.
Pe de alta parte, reprezentantul presedintelui sus-pendat in comisia parlamentara pentru alocarea timpilor de antena,
Marilena Constantinescu, a precizat: „La referendum, nu avem de-a face cu o campanie electorala. Nu este o competitie
intre programe politice, in care oamenii trebuie sa aleaga intre mai multi candidati. Chestiunea in dezbatere este daca

populatia este de acord sau nu cu demiterea presedintelui. PSD, PRM si PC intentionat incearca sa pastreze o stare de
confuzie sustinind ca este vorba de campanie electorala“.
Basescu - o secunda
Miercuri seara, comisia parlamentara condusa de Adrian Paunescu a stabilit ca timpii de antena de la posturile publice de
radio si televiziune sa fie impartiti intre partidele parlamentare in functie de ponderea acestora in Legislativ, fara a acorda
timp special pentru presedintele suspendat Traian Basescu. Deputatul PSD Eugen Nicolicea (membru al comisiei) a
precizat ca Legea referendumului prevede timp de antena partidelor si cetatenilor. „Cum Traian Basescu este in
momentul de fata un simplu cetatean, acesta ar avea dreptul la mai putin de o secunda in conditiile in care timpul
disponibil este, teoretic, impartit la numarul de cetateni ai tarii“. Nicolicea a mai spus ca PD ii poate ceda din propriul
spatiu lui Traian Basescu, si a mentionat ca PLD nu are drept la timpi de antena, parlamentarii acestui partid intrind pe
spatiul afectat independentilor, acesta fiind statutul lor in Parlament.
Ziua
ZIUA cere sprijin impotriva cenzurii CNA
La data de 17.04.2007, CNA a cerut posturilor de televiziune din Romania sa nu mai difuzeze spotul de promovare
al ziarului ZIUA "Intoarcerea" si sa intre in "legalitate".
CNA sustine ca acest spot incalca reglementarile cu privire la publicitatea politica, interzisa cu exceptia perioadelor de
campanie electorala.
Spotul ZIUA a fost insa difuzat o luna, timp in care nici un partid politic sau politician nu a facut nici o sesizare cu privire la
asa-zisele mesaje politice din interiorul spotului. Potrivit CNA, spotul respectiv contine conotatii politice legate de prezenta
recognoscibila a presedintelui tarii. Nici macar Presedintia nu a facut vreo sesizare, dupa cum s-a intamplat in trecut, cu
un alt caz. Grupul de Presa ZIUA a contestat decizia CNA, afirmand la audierile de la CNA ca spotul nu are nimic de a
face cu campania electorala, iar suspendarea difuzarii lui este un abuz. Uniunea Sindicala MediaSind a anuntat ca va
solicita Comisiilor de Cultura ale Parlamentului sa ancheteze acest caz. Spotul publicitar al ziarului ZIUA a fost modificat
asa cum a cerut Consiliul, insa marti, 24.04.2007, CNA a decis sa solicite din nou televiziunilor sa nu mai difuzeze spotul
pe motiv ca incalca o alta Decizie, legata de Referendum. Tinand cont de faptul ca avem de a face cu un tip de persecutie
si cenzura, ZIUA solicita ajutorul organizatiilor media din Romania si va sesiza acest caz organizatiilor europene si
internationale in materie pentru ca CNA sa revina asupra deciziei sale, si sa intre imediat in legalitate. (L.I.)
SBS-LICENŢE-PRELUARE / CNA a aprobat preluarea de către SBS a 18 licenţe din reţeaua Mix FM
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 26 apr 2007 / CNA a aprobat joi, 26 aprilie, cedarea a 18 licenţe din reţeaua Mix FM către
SBS Broadcasting Media, operatorul reţelelor Kiss FM şi Magic FM.
CNA a discutat în şedinţa publică solicitarea de cedare licenţe audiovizuale a Canet Radio SRL Braşov către S.C. SBS
Broadcasting Media SRL (18 staţii) şi prezentarea unui punct de vedere cu privire la reclamaţia nr. 5874/23.04.2007 de la
Radio 21.
Biroul juridic al CNA a formulat o opinie conform căreia potrivit art. 18 din Decizia 403, licenţele nu pot fi cedate decât
după operarea licenţelor timp de şase luni. La data depunerii dosarului de preluare Canet, acesta nu era complet, nu
conţinea toate deciziile de autorizare şi biroul juridic nu a acordat viza pentru cedarea licenţelor.
Canaris a cedat licenţele Mix FM către Canet la începutul anului, În prezent la dosar sunt doar licenţele audiovizuale, nu
şi deciziile de autorizare.
Reprezentantul SBS susţine că postul funcţionează, deciziile de autorizare ar trebui să fie emise direct cel care cumpără
licenţele, SBS Broadcasting. Licenţele se pot prelua cu totul, nu s-au schimbat ca locaţie sau studiouri.
Ralu Filip nu a mai formulat o opinie contrară aprobării tranzacţiei, menţionând totuşi că ar putea să apară probleme în
momentul în care Parchetul ar considera că Aristotel Căncescu a făcut o declaraţie falsă cu privire la acţionariatul în alte
companii de media, în momentul reorganizării licenţelor pe noua companie Canet.
CNA nu a primit încă un răspuns de la Parchet în legătură cu declaraţia lui Aristotel Căncescu cu privire la acţionariatul în
alte companii de media, pe care Ralu Filip o bănuieşte ca fiind falsă la data la care a fost dată.
Ralu Filip a mai spus că între părţi trebuie să existe un “contract de simulaţie” care nu a fost însă comunicat public.
Reprezentantul SBS a spus că nu există un asemenea contract.
Gelu Trandafir, membru CNA, a spus că “licenţele au fost rostogolite” timp de şase luni. “Ne-am grăbit când am acceptat
transferul către Canet”. Ioan Onisei, membru CNA, a spus la rândul său că “am autorizat o vânzare mascată care a avut
loc mai de mult”.

