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Gandul
C.V. Tudor îşi lasă fără sprijin omul din CNA
Reprezentantul PRM în Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) Constantin Duţu a rămas fără
sprijin politic de la partid. Anunţul a fost făcut ieri de liderul PRM Corneliu Vadim Tudor, dar
fusese precedat de un avertisment lansat acum două săptămâni în revista România Mare.
Duţu era menţionat printre „prieteni şi colaboratori pierduţi” în ceaţa vacanţei. Potrivit lui C.V.
Tudor, Constantin Duţu ar fi „căzut la pace cu impostorii de acolo (de la CNA - n.red.), îmbătrâniţi
în rele”. Tribunul a menţionat că a luat hotărârea de a-l pedepsi pe Duţu din solidaritate cu ziariştii
Dan Diaconescu şi Luis Lazarus de la OTV şi cu Mircea Badea de la Antena 3. Vadim Tudor s-a
revoltat împotriva CNA, acuzând instituţia că a reintrodus „cenzura de factură stalinistă”:
„PRM va face demersurile necesare în Parlament pentru a scoate în afara legii cenzura brutală
instituită de Consiliul Naţional al Audiovizualului”. Peremistul-şef susţine că a pledat pentru
desfiinţarea CNA şi în faţa premierului Călin Popescu Tăriceanu. (Mediafax)
CNA-FOTBAL-RECOMANDARE / CNA recomandă moderaţie la mediatizarea conflictelor
din fotbal
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 23 aug 2007 / Membrii CNA recomandă radiodifuzorilor să
manifeste moderaţie în mediatizarea conflictelor din lumea sportului şi le solicită să respecte
intervalele orare cerute de reglementările privind protecţia minorilor, potrivit unui comunicat al
autorităţii de reglementare în audiovizual.
Incidentele violente de pe stadioane, limbajul agresiv, vulgar al suporterilor nemulţumiţi, dar şi
replicile, uneori suburbane pe care le schimbă mai marii fotbalului românesc, ocupă spaţii tot mai
largi în rubricile sportive ale jurnalelor de ştiri. În cursa după rating, în care a intrat şi televiziunea
publică, România apare adesea (devine) ca o uriaşă peluză.
Astfel de episoade regretabile de la periferia spectacolului fotbalistic, mediatizate excesiv, tind să
ia locul adevăratelor ştiri sportive şi să monopolizeze spaţiul de difuzare al rubricilor de sport
reduse la fotbal, se mai arată în comunicat.
În conformitate cu art. 27(1) din Codul CNA, “programele de ştiri şi de actualităţi se supun
cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie”. În virtutea acestei reglementări, CNA a
sancţionat, săptămâna trecută, posturile de televiziune cu somaţie publică.
În dorinţa de a evita aplicarea altor sancţiuni mai grave, CNA aminteşte posturilor că televiziunea
are o mare influenţă în educaţia copiilor care învaţă prin imitaţie şi îşi aleg deseori modelele din
rândul fotbaliştilor/sportivilor de succes.
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