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CONCURS-LOCALE-LICENŢE / CNA a acordat 11 noi licenţe locale radio
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 27 iun 2007 / Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a acordat, miercuri, 11
licenţe locale radio, printre reţelele care au primit licenţă numărându-se Pro FM, Radio Guerrilla şi Radio ItsyBitsy.
CNA i-a audiat miercuri pe reprezentanţii societăţilor şi asociaţiilor înscrise la concursul de acordare a
frecvenţelor pentru staţii de radiodifuziune pentru localităţile: Roman, Sighişoara, Sinaia, Sulina, Sînniocolau
Mare, Târgovişte, Târgu Neamţ, Târgu Secuiesc, Victoria şi Zlatna.
În urma audierilor, CNA a acordat licenţe audiovizuale pentru staţii de radiodifuziune următorilor solicitanţi:
Roman – 93.700 Mhz – S.C. Comapania de Radio PRO SRL Bucureşti (PRO FM), Sighişoara – 104,300 Mhz –
S.C. Almo Impex 97 SRL Târgu Mureş (RADIO GAGA), Sighişoara - 105,400 Mhz – S.C. Realitatea Media SA
Bucureşti (RADIO GUERRILLA SIGHIŞOARA), Sinaia – 103,600 Mhz – S.C. Prontos Serv SRL Ploieşti (RADIO
K FM), Sulina – 89,200 Mhz – S.C. Minisat Telecom SRL Târgovişte (RADIO MINISAT), Sânnicolau Mare – 1.584
Khz – S.C. Metropolitan Mediart Group SRL (DEKA), Târgovişte – 104,500 Mhz – S.C. On Air Studio SRL
Bucureşti (ITSY-BITSY), Târgu Neamţ – 97,600 Mhz – S.C. Expert Media SRL Târgu Neamţ (FLASH FM), Târgu
Secuiesc – 88,000 Mhz – S.C. Antal & Tamas SRL Sfântu Gheorghe (REGIO RADIO), Victoria – 92,800 Mhz –
S.C. Radioteleviziunea Transilvania SRL Braşov (RTT FM VICTORIA), Zlatna – 97,300 Mhz – Arhiepiscopia
Ortodoxă Română Alba Iulia (RADIO REÂTREGIREA).
CNA a mai acordat în şedinţa de marţi licenţe radio locale pentru localităţile Agnita, Cugir, Galaţi, Hârlău, Lupeni,
Petroşani, Predeal şi Pârscov. În total, Consiliul a acordat 19 licenţe radio locale.
Cotidianul
PNL a cedat TVR doar dupa ce i s-a garantat sefia CNA
Diana Lazar, Lucian Gheorghiu
Dupa aproape zece ore de negocieri si indepartarea lui Valentin Nicolau de la CNA, PSD a reusit sa-i convinga
pe liberali sa-l voteze pe Alexandru Sassu in fruntea TVR.
Intelegerea dintre PNL si PSD, „parafata“ la inceputul lunii iunie, si anume preluarea conducerii TVR de catre un
reprezentant desemnat de PSD si a sefiei CNA de catre un membru propus de PNL, era sa fie data peste cap in
doua rinduri, marti seara si miercuri dimineata.
Marti seara s-a produs un „declic“ in intelegerea dintre cele doua partide. Valentin Nicolau, propus de PSD in
CNA pe postul ramas vacant in urma decesului lui Ralu Filip, a dat semne ca nu vrea sa renunte la candidatura
pentru sefia organismului. De asemenea, reprezentantii Presedintiei si ai PD din CNA au dat de inteles ca l-ar
sustine pe Nicolau. Surse parlamentare au afirmat marti ca Traian Basescu ar fi fost la originea acestui demers,
pentru a impiedica alegerea „liberalului“ Rasvan Popescu in fruntea CNA.
O aripa a PSD, cea formata din fideli ai lui Adrian Nastase, a luat legatura cu reprezentantii partidului din CNA –
in fapt oameni numiti de Nastase in legislatura trecuta – si s-a creat o majoritate pentru sustinerea lui Nicolau, in
pofida intelegerilor la virf dintre liderii PNL si PSD.
Imediat dupa aflarea „loviturii de teatru“ de la CNA, au reinceput negocierile dintre PNL si PSD, Bogdan Olteanu
si Viorel Hrebenciuc intilnindu-se in biroul sefului Camerei. Marti, la ora 22.00, lucrurile s-au clarificat, liberalii
primind garantii ca vor avea sefia CNA. Ieri-dimineata, in mod deliberat s-a decis in Birourile Permanente
aminarea plenului comun unde trebuia validat Alexandru Sassu in fruntea TVR, pentru a permite si validarea lui
Rasvan Popescu.
Miercuri dimineata, situatia s-a rasturnat inca o data. Printr-o manevra de care se pare ca nu a fost strain nici
Gasparik Attila, reprezentantul UDMR in CNA si seful interimar al institutiei, s-a decis in prima instanta sa se
amine pina la toamna desemnarea presedintelui CNA. Aminarea nu mai garanta liberalilor ca vor avea cistig de
cauza. Imediat a inceput o noua runda de negocieri Olteanu - Hrebenciuc. S-a transmis la CNA decizia de a se
relua sedinta de alegere a presedintelui institutiei.
Consiliul National al Audiovizualului a intrerupt ieri de doua ori sedinta de lucru, pentru a supune la vot alegerea
viitorului presedinte, in persoana lui Rasvan Popescu, numit in CNA de liberali. Numai cinci membri dintre cei
noua prezenti au fost de acord cu alegerea sefului institutiei. Ca sa treaca, decizia ar fi avut nevoie de minimum
sase voturi, drept pentru care o noua incercare se va face in sedinta de astazi.
Surse din Consiliu spun ca, dincolo de usile inchise, au existat certuri aprinse intre membri, care de altfel au
recunoscut aproape in totalitate ca au primit telefoane de la politicieni, ca sa grabeasca demersurile inainte de

inceperea vacantei parlamentare. Gelu Trandafir a refuzat sa voteze, iar Valentin Nicolau a demisionat. El a fost
inlocuit in aceeasi zi de regizorul Ioan Carmazan, propus tot de PSD si avizat rapid de comisiile de cultura. „Avem
indicii privind o intelegere intre PSD si PNL referitoare la votul, la pachet, al sefilor TVR si CNA, care poate duce
la politizarea ambelor institutii“, a declarat pentru NewsIn Trandafir, care a considera ca incercarile partidelor
politice de a accelera totul denota „dispret fata de membrii CNA“.
Geoana neaga orice negociere
Ieri, Mircea Geoana a negat ca ar fi avut loc vreo negociere intre PNL si PSD pentru sefiile TVR si CNA. Un lider
al PNL ne-a declarat insa ca „nu inteleg de ce unii se ascund, mai ales ca la nivelul intregului Parlament s-a
stabilit mai demult ca TVR revine PSD, iar CNA, PNL. Nu inteleg nici de ce PD comenteaza, pentru ca la vremea
respectiva au fost si ei de acord ca, pe baza algoritmului, asa se impart posturile“.
Cronica unei zile pierdute in Parlament
Sute de parlamentari au stat ieri ore intregi degeaba asteptind rezultatul negocierilor dintre liberali si pesedisti.
Lucrurile s-au lamurit abia pe seara. Va prezentam filmul unei zile fierbinti in Parlament.
Ora 9.00: Aula mare a Parlamentului este goala, desi trebuia sa inceapa sedinta comuna.
Ora 9.30: Se decide in sedinta Birourilor Permanente aminarea pina la ora 11.00 a plenului comun, pentru a se
da timp membrilor CNA sa-si aleaga presedintele. Validarea presedintelui CNA este trecuta pe ordinea de zi a
plenului.
Ora 11.00: Sedinta comuna nu incepe conform noii planificari, desi multi parlamentari au semnat condica si se
aflau deja in sala. Circula zvonul ca la CNA s-a decis sa se amine desemnarea presedintelui institutiei.
Ora 11.30: Pe holuri se vorbeste ca „PSD a intors armele“ si vrea sa preia sefia CNA in persoana lui Valentin
Nicolau. Nimeni nu stie nimic in privinta inceperii plenului.
Ora 12.15: Viorel Hrebenciuc intra in cabinetul lui Bogdan Olteanu. Cei aflati pe holuri isi dau seama ca „se
renegociaza situatia de la CNA“.
Ora 13.00: Parlamentul afla ca Valentin Nicolau a demisionat din CNA.
Ora 13.30: Se discuta convocarea in regim de urgenta a senatorilor din Comisia de cultura, pentru ca impreuna
cu deputatii din comisia similara de la Camera (care oricum aveau planificata sedinta ordinara) sa audieze si sa
valideze un inlocuitor al lui Nicolau desemnat de PSD.
Ora 14.00: Se zvoneste ca sedinta comuna se va desfasura la ora 18.00, pentru a se da posibilitatea finalizarii
procedurilor legate de validarea noului membru al CNA.
Ora 14.15: Nicolae Vacaroiu vine si el la cabinetul lui Bogdan Olteanu, unde negocierile continua.
Ora 15.15: Presedintele Senatului, Nicolae Vacaroiu, iese de la Bogdan Olteanu, anunta ca s-a decis ca sedinta
comuna sa inceapa la ora 17.30, dar mentioneaza ca nu va fi votat si presedintele CNA, daca membrii acestei
institutii nu reusesc pina atunci sa isi desemneze un presedinte. Vacaroiu avanseaza, in aceasta situatie,
posibilitatea convocarii unei noi sedinte joi.
Ora 15.20: Mircea Geoana declara public ca spera sa il convinga pe Valentin Nicolau sa renunte la demisie,
mentionind ca PSD va face o alta nominalizare daca tentativa de convingere a lui Nicolau va esua.
Ora 16.10: Comisiile de cultura, reunite in sedinta comuna, incep audierea regizorului Ioan Carmazan,
propunerea PSD pentru locul vacant prin demisia lui Nicolau.
Ora 17.30: Se incheie audierea lui Ioan Carmazan, acesta primind vot favorabil.
Ora 17.50: Incepe sedinta comuna a celor doua Camere.
Ora 18.00: Incepe votarea pentru validarea lui Alexandru Sassu pentru functia de presedinte-director general al
TVR. (Lucian Gheorghiu)
Cotidianul
Editorial - Trocul din troaca PSD-PNL
Ciprian Ranghel
Liberalii n-au vrut sa-l voteze pe Sassu in fruntea TVR pina cind nu s-au asigurat ca omul lor va fi ales in fruntea
CNA. Un troc care ne-a adus aminte in ce troaca evolueaza tandemul guvernamental PNL-PSD.
Ministrul Culturii, liberalul Adrian Iorgulescu, dezmintea categoric, marti seara, in direct la televiziunea publica,
existenta unei intelegeri intre PNL si PSD pentru preluarea functiilor de sefi la TVR si CNA. A mintit. Fara sa
roseasca, fara sa-i tremure vocea, ba chiar cu un soi de mindrie liberala. Aceeasi teza a fost sustinuta in platou si
de reprezentantul partenerilor de troc ai PNL, vicepresedintele PSD Cristian Diaconescu. Pacat. Pentru ca rositul
era in cazul purtatorului de cuvint al social democratilor nuanta care, in opinia mai multor comentatori politici, il

diferentia pe Diaconescu de falcutele groase din Kiseleff. Nici o sansa. Mitomania politica este o boala care se
transmite atit de usor. Dai putin din gura si gata! Te-ai contaminat.
Nu-ti trebuie creier, doare un obraz mai gros. Si ce obraz ne-a aratat Diaconescu atunci cind a spus ca
nominalizarea unui politruc in fruntea TVR este o dovada de „sinceritate politica“.
Exemplarele mentionate mai sus, Iorgulescu si Diaconescu, au avut insa extrem de putina putere de anticipatie.
Trocul PNL-PSD a fost devoalat ieri in toata splendoarea sa. Are minciuna picioare scurte, dar parca niciodata na alergat mai repede prin Parlament ca ieri. Iar minciuna asta, care a defilat dezbracata prin Casa Poporului, le-a
luat mintile si liberalilor, si pesedistilor. In vazul lumii, trocul PNL-PSD s-a transformat in troaca. Apoi iar in troc si
din nou in troaca.
Pe scurt, povestea suna cam asa. Toti parlamentarii au fost convocati ieri, dis-de-dimineata, pentru a-l oficializa in
virful TVR pe secretarul executiv al PSD Alexandru Sassu. Numai ca, potrivit aranjamentului, liberalii votau omul
PSD la TVR cu conditia ca pesedistii sa-l sustina pe „liberalul“ Rasvan Popescu la CNA. Cum operatiunea de la
CNA esuase marti, s-a incercat ieri o noua tentativa de inscaunare liberala la CNA. Intre timp, sedinta
Legislativului a fost aminata citeva ore. Pur si simplu, fara explicatii. Inchisi intr-un birou, Viorel Hrebenciuc si
Bogdan Olteanu negociau. Sute de parlamentari se flendureau pe hol asteptind perfectarea aranjamentului.
Tradare! Omul pe care PSD l-a adus in CNA cu scopul precis de a-l inlocui pe Ralu Filip in fruntea institutiei,
Valentin Nicolau, n-a vrut sa cedeze nici ieri. Asta a dat peste cap toata strategia. Tradare!
Dupa un prim vot in CNA, s-a decis aminarea alegerii presedintelui pentru la toamna.
Tradare! Liberalii au anuntat in Parlament ca se amina, tradare!, si votul pentru Alexandru Sassu. Pesedistii intra
in priza. Ramin ei fara TVR?! Nu se poate! Fac presiuni asupra lui Nicolau. In cele din urma, Nicolau cedeaza.
Nu-l voteaza pe omul PNL, ci isi da demisia din CNA. Tradare! Isteria continua. Olteanu si Hrebenciuc stau inchisi
in birou si negociaza. Ce negociaza? Cauta solutii. Care solutii? Cum astazi este ultima zi in care se pot lua
aceste decizii - urmeaza vacanta parlamentara -, s-a apelat la solutii disperate. Au fost convocate urgent comisiile
de cultura, care l-au audiat, urgent, pe inlocuitorul lui Nicolau in CNA. Nu mai conteaza numele, urgent, persoana
importanta. Apoi urma votul in plen. Apoi votul pentru Rasvan Popescu la CNA. Si abia la urma votul pentru
Sassu. Dupa ce toate acestea aveau sa fie facute, nici Hrebenciuc, nici Olteanu nu aveau habar ce mai urma sa
se intimple. De un lucru erau insa siguri. Si noi, totodata. La final, vor iesi in fata presei si vor declara ritos ca PSD
si PNL nu au facut nici un aranjament. Nici pentru TVR, nici pentru CNA. Nici unul. N-au negociat nimic.
Hrebenciuc? Olteanu? Doua stinci. Au stat muti ca doua lebede. Atit. Natura moarta cu partide. In cazul de fata,
PSD si PNL. Amindoua cotate acum in jur de 10%.
Ev.zilei
Valentin Nicolau, urcat si coborat de jocurile politice
Petrisor Obae
Favorit pana acum la sefia forului din audiovizual, Nicolau si-a dat demisia dupa ce conducerea institutiei
a trecut la PNL, in urma negocierilor dintre partide.
Jocurile politice au bulversat, ieri, atat sedinta Consiliului National al Audiovizualului, cat si plenul parlamentului.
Parlamentul a amanat validarea lui Alexandru Sassu in fruntea TVR pentru ca la CNA nu se votase presedintele.
Pe de alta parte, sedinta CNA a fost intrerupta de doua ori, tocmai pentru a se incerca alegerea presedintelui
(favoritul zilei fiind Rasvan Popescu, membru CNA din partea PNL). Valentin Nicolau, propus de PSD, favorit
pana acum la sefia forului din audiovizual, a demisionat din CNA dupa numai o saptamana.
Cronica unei sedinte cu intreruperi
Ziua de ieri era una de concursuri pentru licente la CNA, dar sedinta a fost intrerupta de doua ori pentru a se
pune in discutie alegerea presedintelui institutiei, punct care nu se afla pe agenda zilei. La prima intrerupere,
Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, i-a informat pe membrii consiliului ca a aflat ca pe ordinea de zi a plenului
parlamentului se afla validarea noului presedinte al CNA. Gasparik a propus, fara succes, alegerea unui nou
presedinte.
Sedinta a continuat cu concursul de licente, dar a mai fost intrerupta inca o data. De data aceasta, Rasvan
Popescu a propus, tot fara rezultat, alegerea presedintelui. Imediat, Valentin Nicolau a anuntat ca demisioneaza
din CNA, for in care avea promis postul de presedinte.
„Consider ca in acest caz este vorba despre o fortare politica”, a declarat Nicolau pentru EVZ. „Nu este problema
daca iesea sau nu Nicolau presedinte. Nu era nicio graba sa alegem presedintele, se stabilise pentru la toamna.
Este vorba despre faptul ca nu se respecta regulile si ca membrii CNA sunt santajabili”, si-a explicat Nicolau
decizia.
El era, de altfel, favorit pentru conducerea CNA in urma cu o saptamana. PSD a propus deja un inlocuitor pentru

Nicolau - regizorul Ioan Carmazan, care a fost rapid audiat si validat de comisiile de cultura.
CEARTA SI IMPACARE
PSD-istii iau TVR-ul, liberalii iau CNA-ul
PNL si PSD au convenit, ieri, impartirea unor posturi importante pentru controlul politic al zonei audiovizualului,
subiect pe care il mai negociasera in urma cu cateva saptamani. Imparteala initiala fusese aceeasi: liberalii iau
CNA, iar PSD-istii TVR.
Hrebenciuc intra in arena
Marti seara, liberalii au avut o surpriza. Presedintele PSD Mircea Geoana i-a anuntat ca partidul sau vrea si sefia
CNA. In aceeasi seara, Bogdan Olteanu si Viorel Hrebenciuc au avut o prima runda de negocieri. Liberalii au
anuntat ca nu vor vota pentru nominalizarea lui Alexandru Sassu in fruntea TVR, iar Viorel Hrebenciuc a promis
ca va rezolva lucrurile.
A doua zi - o noua surpriza, in cadrul CNA s-a decis amanarea pentru septembrie a alegerilor pentru functia de
presedinte - potrivit procedurilor, CNA isi desemneaza candidatul care este, ulterior, votat in parlament.
Amanarea nu mai garanta PNL-ului sefia CNA, pana la toamna negocierile politice putand genera alte rezultate.
PNL si PSD au avut o noua runda de negocieri, ceea ce a dus la amanarea sedintei plenului de ieri-dimineata.
Liberalii i-au reprosat lui Hrebenciuc ca Mircea Geoana nu isi respecta cuvantul dat si i-au atras atentia ca nu au
suficiente voturi sa treaca singuri nominalizarea lui Alexandru Sassu, afirma surse parlamentare.
Liberalii erau convinsi ca in spatele amanarii alegerilor la CNA sta tot PSD. O proba in acest sens ar fi fost
amenintarea reprezentantului PSD Valentin Nicolau ca isi da demisia daca se tin alegerile. Pana la urma, cele
doua parti au convenit ca Alexandru Sassu va lua sefia TVR, iar Rasvan Popescu pe cea a CNA.
Candidati la pachet
O alta negociere a avut loc in cadrul Birourilor Permanente reunite. Majoritatea partidelor, cu exceptia PD, au
decis ca ambii candidati pentru CA al TVR care trebuiau votati ieri sa fie votati la pachet. In acest caz, Catalin
Avramescu (propus de Cotroceni si respins de comisiile de cultura) si Alexandu Lazescu (PD) urmau sa fie votati
in bloc. Dupa o zi dedicata negocierilor, plenul programat pentru ora 9.00 a inceput la ora 18.00. Parlamentul nu la putut insa valida pe Alexandru Sassu ca sef al TVR din lipsa de cvorum. (Romulus Georgescu)
NewsIn
Şedinţa comună a Parlamentului întârzie din cauza negocierilor pentru şefia CNA
Şedinţa comună a Parlamentului de miercuri întârzie din cauza negocierilor care au loc între partide pentru
obţinerea şefiei de la CNA dorită de liberali după ce ar fi promis PSD şefia TVR, au declarat pentru NewsIn surse
parlamentare.
Conform unor parlamentari PSD, PNL ar intenţiona să ceară în schimbul şefiei de la TVR, aflată la un pas de a fi
adjudecată de Alexandru Sassu, şefia CNA, unde PNL îl vrea pe Răzvan Popescu. PSD nu ar fi de acord cu
cedarea acestei funcţii şi ar încearca şi în acest moment prin negocieri să convingă reprezentanţii celorlalte
partide, în special pe liberali, să accepte numirea la preşedinţia CNA a celui propus de social-democraţi, Valentin
Nicolau.
Validarea preşedintelui CNA de către Parlament a fost pusă pe ordinea de zi a plenului în ultimul moment.
Şedinţa a fost amânată de două ori până acum. Reprezentanţii PNL şi PSD nu se află în sală, deşi plenul a fost
anunţat pentru ora 11.00, după ce iniţial mai fusese amânat două ore.
Pe de altă parte, la CNA are loc, la ora transmiterii acestei ştiri, o şedinţă cu uşile închise în care se discută şefia
instituţiei. Sursele parlamentare spun că şedinţa de la Parlament în care va fi validat preşedintele director general
al SRTV nu va începe până când nu se termina cea de la CNA.
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu a acuzat încă de marţi PD că îl susţine, alături de PSD, pe
Valentin Nicolau pentru şefia CNA. Reporter Eliza Olteanu
HotNews.ro
Neintelegerile PSD-PNL pe tema conducerii CNA si TVR intarzie sedinta Parlamentului
Sedinta comuna a Parlamentului, care avea pe ordinea de zi validarea membrilor CA ai SRTv si SRR, precum si
a presedintelui-director general al TVR si a presedintelui CNA, si care era programata sa inceapa miercuri
dimineata, la 9.00, intarzie de mai bine de patru ore.
Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro ca motivul intarzierii este faptul ca negocierile dintre PSD si
PNL pe tema conducerii SRTv si CNA au intrat in impas. Potrivit intelegerilor din culise, PNL-ului i se cuvenea
presedintia CNA, prin Rasvan Popescu, iar PSD primea sefia TVR, prin Alexandru Sassu.
Schimbarea a intervenit atunci cand social-democratii n-au mai vrut sa-l sustina pe Popescu, ci au optat pentru

Valentin Nicolau, propus de PSD. Parlamentarii au refuzat sa inceapa dezbaterile pana la alegerea unui
presedinte la CNA.
Sedinta CNA de azi s-a incheiat la amiaza fara niciun rezultat, amanandu-se alegerea presedintelui acestui for.
Totusi, liberalii si social-democratii se afla inca in negocieri, intarziind sedinta Parlamentului.
Si votul pentru propunerile pentru cele doua mandate inca neocupate in CA al SRTv provoaca discutii pe holurile
legislativului. PSD ar vrea sa-l valideze pe Alexandru Lazescu, propus de PD, dar nu si pe Catalin Avramescu,
propus de Palatul Cotroceni.
Din aceasta cauza, social-democratii vor sa voteze separat cele doua propuneri, desi pana acum s-a votat o
singura data pentru toata lista de candidati.
NewsIn
Gelu Trandafir (CNA): Nu suntem maşinile de vot ale PSD şi PNL
Gelu Trandafir, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a declarat miercuri, pentru NewsIn, că
membrii CNA nu vor vota preşedintele pe care PSD şi PNL îl doresc în fruntea consiliului şi că aceştia sunt trataţi
ca o simplă maşină de vot de către două partide politice.
"Există temeri întemeiate privind politizarea audiovizualului. Avem indici serioşi privind o înţelegere între PSD şi
PNL referitoare la votul, la parchet, al şefilor TVR şi CNA, care poate duce la politizarea ambelor instituţii. Asta
înseamnă dispreţ faţă de membrii Consiliului de Administraţie al TVR şi faţă de membrii CNA. Aceştia sunt astfel
trataţi ca o simplă maşină de vot de către două partide politice", a declarat, pentru NewsIn, Gelu Trandafir.
"Dacă trebuie o înţelegere, la limită, ea trebuie făcută cu consultarea tuturor actorilor politici relevanţi pentru că nu
vorbim despre moşia a două partide politice, iar noi nu suntem maşinile lor de vot", a mai declarat, pentru NewsIn,
Gelu Trandafir, membru CNA.
El a explicat că CNA îşi va alege preşedintele în toamnă, aşa cum consiliul a hotărât zilele trecute, ci nu când se
spune de la Parlament. "Noi, membrii CNA, vrem să votăm preşedintele consiliului când hotărâm noi, nu când
spune Parlamentul numai ca să se respecte o înţelegere politică", a declarat, pentru NewsIn, Gelu Trandafir. El a
mai spus că membrii CNA au decis să nu aleagă un preşedinte pentru consiliu după modelul
preşedintelui Consiliului de Administraţie al SRTv, în sensul că, în momentul în care se fac alegeri, oricare
membru CNA trebuie să aibă dreptul de a alege şi de a fi ales.
Validarea preşedintelui CNA de către Parlament a fost pusă pe ordinea de zi a plenului în ultimul moment.
Şedinţa a fost amânată de două ori pentru că reprezentanţii PNL şi PSD nu s-au aflat în sală, deşi plenul a fost
anunţat, iniţial, pentru ora 9.00, iar, apoi, pentru ora 11.00. Secretarul Camerei Deputaţilor, Ioan Munteanu, a
declarat, miercuri dimineaţă, că este posibil ca plenul Parlamentului să-l voteze în şedinţa de miercuri pe
preşedintele CNA, dacă acesta este ales şi propus de consiliu.
În acelaşi timp, la CNA concursul de acordare a unor licenţe de emisie a fost întrerupt brusc, iar membrii au iniţiat
o şedinţă cu uşile închise. După o discuţie de aproximativ 40 de minute, CNA a reluat concursul de acordare a
licenţelor. Potrivit unor surse, membrii consiliului au votat să nu aleagă miercuri un preşedinte . Alegerea nu a
întrunit decât 5 voturi pentru, din 9 exprimate, în condiţiile în care, pentru a fi validă, era nevoie de minim 6 voturi
pentru.
În cursul zilei de luni, vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, a declarat că CNA va alege un nou preşedinte doar
în luna septembrie, după vacanţa parlamentară, deoarece nu toţi membrii consiliului pot vota în prezent .
Funcţia de preşedinte al CNA a rămas vacantă după moartea fostului preşedinte Ralu Filip, care a decedat în
data de 22 mai în urma unui infarct. În locul de membru CNA rămas liber în consiliu a fost numit, în data de 20
iunie, de plenul Parlamentului, Valentin Nicolau, propus de grupul PSD din Camera Deputaţilor.
Editor Bogdan Oprea
NewsIn
Nicolau demisionează din CNA pentru că nu se simte comod într-o instituţie şantajabilă
Valentin Nicolau, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a declarat miercuri, pentru NewsIn, că
îşi dă demisia din CNA, din care face parte de o săptămână, pentru că nu se simte comod într-o instituţie care
este şantajată sau şantajabilă.
"Nu vreau să particip la lucruri care nu îmi stau în fire. Nu mă simt comod să stau într-o instituţie care este
şantajată sau şantajabilă", a declarat, pentru NewsIn, Valentin Nicolau, membru CNA, care a fost preşedinte al
TVR în perioada 2002 - 2005. Valentin Nicolau a refuzat să precizeze despre ce şantaje este vorba.
Valentin Nicolau a mai spus că decizia lui de a demisiona este irevocabilă. "Nu vreau să fac balet pe aici. Au
forţat lucrurile ca să fie cum vrea Parlamentul", a mai spus Valentin Nicolau.

Miercuri, la CNA, concursul de acordare a unor licenţe de emisie a fost întrerupt brusc, iar membrii au iniţiat o
şedinţă cu uşile închise. După o discuţie de aproximativ 40 de minute, CNA a reluat concursul de acordare a
licenţelor. Potrivit unor surse, membrii consiliului au votat să nu aleagă miercuri un preşedinte . Alegerea nu a
întrunit decât 5 voturi pentru, din 9 exprimate, în condiţiile în care, pentru a fi validă, era nevoie de minim 6 voturi
pentru.
În acelaşi timp, validarea unui preşedinte pentru CNA de către Parlament a fost pusă pe ordinea de zi a plenului
în ultimul moment. Şedinţa a fost amânată de două ori pentru că reprezentanţii PNL şi PSD nu s-au aflat în sală,
deşi plenul a fost anunţat, iniţial, pentru ora 9.00, iar, apoi, pentru ora 11.00. Secretarul Camerei Deputaţilor, Ioan
Munteanu, a declarat, miercuri dimineaţă, că este posibil ca plenul Parlamentului să-l voteze în şedinţa de
miercuri pe preşedintele CNA, dacă acesta este ales şi propus de consiliu.
După încheierea votului de la CNA, Gelu Trandafir, membru în consiliu, a declarat, pentru NewsIn, că membrii
CNA nu vor vota preşedintele pe care PSD şi PNL îl doresc în fruntea consiliului şi că aceştia sunt trataţi ca o
simplă maşină de vot de către două partide politice. "Există temeri întemeiate privind politizarea audiovizualului.
Avem indici serioşi privind o înţelegere între PSD şi PNL referitoare la votul, la parchet, al şefilor TVR şi CNA,
care poate duce la politizarea ambelor instituţii. Asta înseamnă dispreţ faţă de membrii Consiliului de
Administraţie al TVR şi faţă de membrii CNA. Aceştia sunt astfel trataţi ca o simplă maşină de vot de către două
partide politice", a declarat, pentru NewsIn, Gelu Trandafir.
În cursul zilei de luni, vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik, a declarat că CNA va alege un nou preşedinte doar
în luna septembrie, după vacanţa parlamentară, deoarece nu toţi membrii consiliului pot vota în prezent .
Funcţia de preşedinte al CNA a rămas vacantă după moartea fostului preşedinte Ralu Filip, care a decedat în
data de 22 mai în urma unui infarct. În locul de membru CNA rămas liber în consiliu a fost numit, în data de 20
iunie, de plenul Parlamentului, Valentin Nicolau, propus de grupul PSD din Camera Deputaţilor.
Reporter Elena Stancu
Editor Bogdan Oprea
NewsIn
Parlamentarii - nemulţumiţi de întârzierea şedinţei comune şi de negocierile subterane
Aproape patru ore au aşteptat miercuri parlamentarii să înceapă şedinţa comună pentru validarea CA al TVR,
întârzierea fiind cauzată de negocierile politice între PSD şi PNL pentru şefia TVR şi CNA, care nu au dus la
niciun rezultat.
În jurul orei 13.00 nici măcar unii reprezentanţi din Birourile Permanente nu ştiau dacă şedinţa va începe sau va fi
suspendată, iar unii susţineau că oricum chiar dacă va exista voinţa politică pentru a dezbate principalele teme de
pe ordinea de zi, nu va fi cvorum necesar pentru ca măcar preşedintele director general al TVR să fie nominalizat.
Întârzierea şedinţei parlamentare are drept cauză eşecurile negocierilor pe de o parte dintre membrii CNA care au
refuzat să-şi nominalizeze în cursul acestei zile prezidenţiabilul şi pe de altă parte între PNL şi PSD care insistă
fiecare să obţină CNA. În plus, conform unor surse parlamentare, preşedinţii celor două camere, Bogdan Olteanu
şi Nicolae Văcăroiu i-ar fi sunat în cursul serii de marţi şi miercuri pe membrii CNA rugându-i să facă o şedinţă
specială pentru a desemna viitorul preşedinte.
Întrucât înţelegerea iniţială dintre PNL şi PSD-ca primul partid să obţină CNA, iar al doilea TVR- a căzut după
unele surse chiar zilele trecute şi la CNA nu s-a ajuns la o înţelegere, noul consiliu de administraţie al TVR nu a
fost nici el supus votului în plen la fel ca cei doi noi membri în CA-ul SRR. Unii parlamentari s-au arătat
nemulţumiţi de faptul că s-au prezentat pentru această şedinţă încă de dimineaţă, deşi aveau alte planuri. În cele
trei aproape trei ore câte s-au scurs de la stabilirea orei finale pentru şedinţă, aleşii s-au retras prin birouri, au
mers la bufet, iar câţiva dintre ei au rămas chiar în plen. Unii deputaţi şi senatori se plângeau de faptul că
negocierile ce aveau loc între timp între preşedintele Camerei, Bogdan Olteanu, secretarul general al PNL,
Dan Motreanu şi reprezentanţii PSD, printre care Viorel Hrebenciuc, Mircea Geoană sau Titus Corlăţean nu se
mai terminau sau că nu le spunea nimeni dacă să plece sau rămână sau ce se îmtâmplă. La fel de nedumeriţi au
fost şi noii membrii ai CA ai TVR care urmau să fie validaţi.
Parlamentarii care au mai rămas au participat la lansarea unei cărţi de interviuri acordate de Valer Dorneanu.
"Facem şi noi ceva util. Decât să stăm degeaba...", comentau ei. Până la urmă, parlamentarii au fost înştiinţaţi că
plenul se reia la ora 17.30, dar că pe ordinea de zi nu figurează numirea şefilor TVR şi CNA, semn au spus ei că
negocierile nu au avut rezultat.
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au votat, într-o şedinţă de urgenţă, să nu aleagă miercuri un
preşedinte pentru consiliu, potrivit unor persoane apropiate consiliului. Pe de altă parte, Valentin Nicolau, membru
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Gandul
Valentin Nicolau şi-a dat demisia din CNA
de Diana POPESCU
Fostul şef de la TVR invocă presiuni politice şi proceduri „care nu-i stau în fire“
Tocmai când instituţia era pe cale să se aleagă cu un nou preşedinte, s-a trezit cu un membru în minus. Cel mai
nou-venit în Consiliul Naţional al Audiovizualului, Valentin Nicolau, s-a despărţit, ieri, la modul furtunos, de mult
prea vremelnicii săi colegi. Ce a determinat mutarea surprinzătoare a unui om despre care se vorbea că are
şanse la şefia CNA? Nicolau reclamă scurt presiuni politice şi practici „care nu-i stau în fire”.
Totul a început de la şedinţa de ieri a consiliului, în cadrul căreia s-a strecurat subit pe ordinea de zi chestiunea
alegerii noului preşedinte. „Pe ordinea de zi nu exista acest punct. Surpriză, se suspendă concursul pentru
licenţele radio şi se anunţă că Regulamentul a inclus pe ordinea de zi validarea preşedintelui CNA, aşa că e cazul
să-l alegem. Există o procedură de îndeplinit pentru alegerea preşedintelui. Nu e normal să grăbim lucrurile. Dar
aşa se întâmplă când oamenii sunt şantajaţi, când se fac presiuni asupra unei instituţii care se pretinde
independentă”.
Există suspiciunea că Valentin Nicolau, văzând că nu are şanse de a obţine preşedinţia CNA, a ales să
părăsească barca. „Renunţasem la toate funcţiile care ar fi atras incompatibilitatea cu cea de preşedinte al CNA.
Puteam să-mi depun ieri candidatura, dar n-am făcut-o. Eu am venit la CNA având ceva în cap, voiam să continui
proiectele lui Ralu, nu să stau să fac balet”.
Îşi închide sau nu Nicolau uşile consiliului? Îl mai interesează o viitoare carieră în CNA? „Poate în alt context, cu
altă garnitură politică. Atunci mai evaluăm…”
Omul care incriminează amestecul politicului în treburile CNA a fost, el însuşi, perceput ca o persoană aparţinând
unei tabere bine definite din spectrul politic. Valentin Nicolau nu neagă, dar nuanţează: „Nu vreau să zic că eu
sau alţii ca mine suntem călugăriţe. Totuşi, există nişte limite. De pildă, limita bunului simţ”.
Mulţi dintre „civili” ar putea spune că politica şi bunul simţ nu se prea intersectează, dar asta e altă poveste. La fel
ca şi varianta lui Attila Gasparik, vicepreşedintele CNA şi preşedinte interimar, care vede puţin diferit „cazul
Nicolau”: „Nu este o ilegalitate să modifici ordinea de zi, membrii CNA au puterea de a o schimba. Ieri am primit o
solicitare de la Parlament, fără presiuni politice. E mai bine ca, pe perioada vacanţei parlamentare, o autoritatea
autonomă, cum e CNA-ul, să aibă preşedinte. Nu folosea nimănui să stăm fără preşedinte până la toamnă.
Fiecare dintre noi poate găsi în fiecare zi câte 3-4 motive să-şi dea demisia, să-şi părăsească familia şi să plece
în Congo. Important e să ai puterea de a-ţi continua treaba”.
* PSD a găsit rapid un înlocuitor pentru Valentin Nicolau: pe regizorul Ioan Cărmăzan.
* În condiţiile în care CNA reuşeşte să îşi desemneze candidatul la preşedinţie în timp util, preşedintele Senatului,
Nicolae Văcăroiu, promite că astăzi se va convoca o nouă şedinţă comună a Parlamentului, pentru a vota
respectivul candidat.
* Dacă acuzaţiile de troc PSD - PNL se confirmă, numele candidatului la şefia CNA este Răsvan Popescu, omul
liberalilor. Astfel, conform înţelegerilor prealabile care le-au fost puse în cârcă, PSD se alege cu televiziunea
publică, iar PNL - cu Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Articol cu acelasi subiect :
MEDIAFAX
Valentin Nicolau a demisionat din C.N.A.
NewsIn
PSD îl propune pe Ion Cărmăzan la CNA
Regizorul Ion Cărmăzan este alegerea PSD pentru CNA în cazul în care Valentin Nicolau nu revine asupra
deciziei de a demisiona din Consiliul în care fusese validat recent şi în condiţiile în care au existat rezerve
serioase din partea unor membri ai Consiliului în desemnarea sa ca preşedinte CNA.
Surse din PSD au declarat, pentru Agenţia NewsIn, că PSD îl va numi pe regizorul Ion Cărmăzan în cazul în care
liderul formaţiunii, Mircea Geoană, nu-l convinge pe Valentin Nicolau să renunţe la demisie.

Scenaristul şi regizorul Ioan Cărmăzan împlineşte miercuri 59 de ani. Cărmăzan a regizat filme pentru postul
Acasă TV, printre care "Dragoste de mamă" şi "Cu inima îndoită", realizate în 2006 pentru emisiunea "De 3X
femeie", dar şi lungmetrajele "Margo" (2005) şi "Lotus" (2004). A regizat şi "Raport despre starea naţiunii" (2003)
şi a scris scenariul filmului regizat de Sergiu Nicolaescu "Orient Express" (2004).
Editor Sandra Scarlat / Adelina Radulescu
Ziua
Targuiala politica a blocat Parlamentul
Pesedistii coordonati de combinatorul Viorel Hrebenciuc le-au fortat ieri mana liberalilor incercand sa obtina, prin
intermediul unor negocieri fulger, controlul asupra CNA prin nominalizarea lui Valentin Nicolau la carma
Consiliului.
Pana la ora inchiderii editiei, toate negocierile PNL-PSD au fost sortite esecului fapt soldat cu anuntul demisiei
fostului sef al SRTV, Valentin Nicolau. Surse din interiorul CNA ne-au precizat ca liberalilor le-a sarit tandara in
momentul in care au realizat ca PSD vaneaza si sefia CNA desi "trocul" initial se referea doar la acapararea
SRTV de catre social-democrati. Liderii PNL i-au avertizat chiar pe pesedisti ca vor boicota ungerea lui Alexandru
Sasu(PSD) la carma SRTV. La randul lor, au continuat aceleasi surse, pesedistii au invocat faptul ca mandatul lui
Ralu Filip ar continua inca un an si jumatate, fapt care l-ar propulsa pe Nicolau sef la CNA pe aceasta perioada.
In aceste conditii, liberalii l-au acuzat pe Hrebenciuc de nesocotirea intelegerilor subterane parafate intre liberali si
pesedisti. Sursele ne-au explicat ca nemultumirile lui Valentin Nicolau sunt multiple. "Fostul sef al SRTV s-a
prezentat la CNA pozand in viitorul conducator al institutiei. Valentin Nicolau s-a enervat in momentul in care a
realizat ca unul dintre contracandidatii sai la functia suprema, Radu Teodorel, este sprijinit tot de PSD, acesta din
urma fiind cotat cu sanse mari de acaparare a postului. "Teodorel este membru respectat in CNA", ne-au
dezvaluit sursele. Pe de alta parte, Nicolau a realizat ca nominalizarea sa ca sef al Consiliului este destul de
dificila in conditiile in care in consurs a intrat si alt "greu" al CNA, nominalizarea PNL Razvan Popescu.
Carmazan in locul lui Nicolau
PSD l-a propus ieri pe regizorul Ioan Carmazan pentru postul de membru al CNA, in locul lui Valentin Nicolau,
care si-a anuntat demisia, a declarat pentru Mediafax liderul deputatilor PSD, Viorel Hrebenciuc. Carmazan
urmeaza sa fie audit ieri, la Comisiile parlamentare de cultura.
Valentin Nicolau, membru CNA numit de Parlament in urma cu o saptamana, pe locul ramas vacant dupa decesul
lui Ralu Filip, si-a anuntat colegii de Consiliu ca demisioneaza din functie din cauza ca "nu poate face lucruri care
nu-i stau in fire".
Nicolau s-a declarat nemultumit de faptul ca, desi nu era trecut pe ordinea de zi, CNA a discutat, miercuri, despre
alegerea noului presedinte al CNA.
Geoana a spus ca nu au existat negocieri intre PSD si PNL privind un ipotetic sprijin reciproc intre cele doua
formatiuni in vederea impartirii functiilor de presedinte al CNA si presedinte al SRTV. El a mentionat insa ca
discutiile de ieri, din cadrul CNA, pentru alegerea presedintelui Consiliului au dus la amanarea sedintei comune a
Parlamentului in care trebuia votat presedintele CNA. Geoana a apreciat ca gestul lui Nicolau de a-si anunta
demisia este "probabil legat de faptul ca alegerile din CNA nu au dus la alegerea sa ca presedinte".
Negociere la sange
Negocierile dintre PSD si PNL au blocat, de altfel, toata activitatea Parlamentului. Programata initial pentru ieri
dimineata, votarea CNA si conducerii TVR a fost re-reprogramata in functie de ultimele intelegeri intre liberali si
pesedisti. Dezbaterea motiunii simple a PSD privind Sanatatea depusa la Senat a fost si ea reprogramata pentru
astazi la ora 9.30. Ieri dupa-amiaza conducerile celor doua Camere convocasera si o sedinta comuna a
Parlamentului pentru a discuta numirea presedintelui CNA si seful TVR. Initial, sedinta comuna ar fi trebuit sa
aiba loc la 9.00. iar apoi la ora 11, pentru ca inainte de ora inchiderii editiei sa se stabileasca ora 17.30. Toate
aceste amanari s-au datorat situatiei incerte create dupa ce CNA a decis sa amane alegerea unui nou presedinte
al institutiei. Ultima varianta in ceea ce priveste CNA era aceea ca desemnarea noului presedinte al CNA urma sa
fie discutata astazi.
Nemultumirea SPUSTV
Sindicatul pentru Unitatea Salariatilor din Televiziunea Romana (SPUSTV) si-a exprimat de nenumarate ori
dorinta si disponibilitatea de a fi parte activa in procesul de modificare a Legii nr.41/1994, constient fiind ca numai
o noua lege poate duce la depolitizarea conducerilor serviciilor publice de radio si televiziune, se arata intr-un
comunicat remis redactiei. "Ne aflam in situatia in care actualul Consiliu de Administratie al SRTV a fost ales dupa
algoritmul politic dictat de legea in vigoare. In aceste conditii, a fost posibila desemnarea in functia de presedinte-

director general al SRTV a unui om politic aflat in conducerea partidului care l-a propus", se mai spune in
comunicatul SPUSTV. Razvan GHEORGHE, Roxana ANDRONIC
Adevarul
PNL şi PSD s-au bătut crunt pentru preşedinţia CNA
de Bogdan Costache, Marius Vulpe
Liberalii şi pesediştii şi-au disputat, ieri, toată ziua, şefia Consiliului Naţional al Audiovizualului. Din cauza
negocierilor prelungite pentru acest post, şedinţa comună în care trebuia validat noul preşedinte director general
al televiziunii publice - social-democratul Alexandru Sassu - a fost amânată în două rânduri. PNL a cerut
preşedinţia CNA pentru reprezentantul său, Răsvan Popescu, oferindu-şi, în schimb, voturile pentru instalarea lui
Sassu la TVR. PSD nu a cedat, insistând pentru numirea lui Valentin Nicolau în acest post. În timp ce la
parlament negocierile se purtau în biroul preşedintelui Camerei, la CNA, membrii instituţiei au decis, într-o şedinţă
cu uşile închise, să lase pentru astăzi alegerea unui nou conducător. Nicolau şi-a anunţat demisia, forţându-i pe
social-democraţi să desemneze de urgenţă un înlocuitor, în persoana lui Ioan Cărmăzan, regizor şi scenarist.
Cărmăzan s-a prezentat imediat, la Comisiile de cultură, pentru a fi audiat, însă parlamentarii au decis că trebuie
să aştepte mai întâi demisia scrisă a lui Valentin Nicolau. După ce şi această cerinţă procedurală a fost
îndeplinită, regizorul a primit acceptul aleşilor pentru locul din CNA.
Negocieri-maraton
Reprezentanţii celor două tabere - Bogdan Olteanu, Dan Ruşanu (PNL) şi Viorel Hrebenciuc, Nicolae Văcăroiu,
Vasile Dâncu, (PSD) - au căutat, mai bine de patru ore, o soluţie de compromis la situaţia de la CNA şi SRTv. În
cele din urmă, ei au hotărât ca şedinţa comună a celor două Camere, programată iniţial pentru ora 9.00, să se
desfăşoare după-amiază. Potrivit unor surse parlamentare, liberalii au condiţionat înscrierea pe ordinea de zi a
votului pentru numirea lui Alexandru Sassu la TVR de renunţarea PSD la şefia CNA. Sursele amintite vorbeau,
ieri, şi despre faptul că Sassu are probleme în propriul partid, unde mulţi parlamentari ameninţau că nu-l votează.
Romania libera
Targuiala pe TVR si CNA
Adriana Dutulescu, Andreea Nicolae
Joi, 28 Iunie 2007
Mircea Geoana a incurcat ieri socotelile PSD si PNL, plus doua sedinte ale Parlamentului.
» Geoana ii promisese lui Valentin Nicolau ca va ocupa functia de presedinte al CNA, promisa de Hrebenciuc
liberalilor.
» Nicolau si-a dat demisia, PNL a blocat sedinta de validare a CA al TVR, motiunea de la Senat a fost amanata,
iar parlamentarii au asteptat o zi intreaga sa se termine negocierile intre PNL si PSD.
Valentin Nicolau, membru
CNA numit de Parlament in urma cu o saptamana, pe locul ramas vacant
dupa decesul lui Ralu Filip, si-a anuntat, ieri, colegii de Consiliu ca demisioneaza din functie din cauza ca "nu
poate face lucruri care nu-i stau in fire". Nicolau s-a declarat nemultumit de faptul ca, desi nu era trecut pe ordinea
de zi, CNA a discutat, ieri, despre alegerea noului presedinte al CNA. Dupa ce membrii CNA au decis prin vot ca
alegerea unui nou presedinte se va face mai tarziu, Rasvan Popescu a propus sa se discute din nou aceasta
problema, a declarat Nicolau. "Eu le-am spus tuturor colegilor ca nu vreau sa particip la lucruri care nu-mi stau in
fire. E treaba lor ce fac de acum inainte", a declarat Nicolau, precizand ca isi va depune demisia scrisa. Dupa ce
Rasvan Popescu a propus rediscutarea numirii presedintelui CNA, membrii Consiliului au decis ca aceasta
chestiune trebuie amanata deoarece timp de 40 de minute nu s-au putut pune de acord. si Gelu Trandafir,
membru CNA, s-a declarat nemultumit de lucrurile intamplate. "M-a deranjat faptul ca au fost jocuri politice pentru
doua partide politice, daca era sa fie jocuri politice, puteau sa fie pentru toate partidele. (...) Eu nu am vrut sa
candidez. Doua mari institutii, CNA si TVR, au fost tratate la pachet de doua partide: PNL si PSD", a declarat
Gelu Trandafir. Nicolau a fost deranjat de faptul ca, in momentul in care si-a depus candidatura, i se promisese
de catre Mircea Geoana, presedintele PSD, ca va ocupa functia de presedinte al CNA, in locul lui Ralu Filip. Or,
intelegerea, perfectata de Hrebenciuc si Bogdan Olteanu, era ca la sefia TVR sa fie numit reprezentantul PSD,
respectiv Alexandru Sassu, iar la conducerea CNA persoana sustinuta de PNL, adica Rasvan Popescu. Atat
marti seara, cat si ieri dimineata au avut loc negocieri restranse intre PSD si PNL pe aceasta tema, mai ales ca,
dupa ce Nicolau a demisionat, Bogdan Olteanu a blocat sedinta comuna a Parlamentului in care ar fi trebuit sa fie
validati sefii CNA si TVR. sedinta a fost amanata initial de la ora 9 la ora 11, astfel incat Viorel Hrebenciuc si

Bogdan Olteanu sa cada din nou la o intelegere, si apoi de la ora 11 la 17:30 seara. Membrii Comisiilor de
Cultura au fost si ei blocati in sala de sedinte cateva ore bune, asteptand ca "cineva de la PSD" sa faca o
nominalizare in locul lasat vacant prin demisie de Nicolau. "Cineva de la PSD" ar fi trebuit sa fie Mircea Geoana.
Acesta a refuzat insa sa numeasca pe altcineva la CNA, spunand ca asteapta ca Valentin Nicolau sa se
razgandeasca. "In mod firesc, fiecare dintre noi si-ar dori ca cineva care a fost numit de un partid politic sa preia
aceasta functie. Dar intelept este sa fim atenti cu pastrarea integritatii institutiei‘‘, a conchis Geoana.
Adevarul
Băsescu: Trocul SRTv-CNA e inacceptabil
Traian Băsescu atrage atenţia liderilor PNL şi PSD, precum şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului
că este inacceptabil ca, prin jocuri şi trocuri politice, să fie încălcate flagrant legile şi regulamente după care
funcţionează Legislativul, CNA şi SRTv. Preşedintele României îi avertizează pe cei în cauză „să renunţe la
asemenea practici care nu fac decât să şubrezească instituţiile, denaturând procedurile după bunul plac al unor
persoane şi golind de substanţă ordinea democratică".
Jurnalul National
Bulibăşeala TVR şi CNA
Lavinia Dimancea, Dana Piciu
Haos total ieri în Parlamentul României. Deputaţii şi senatorii au aşteptat, cu nervii întinşi la maximum, ore în şir
pentru a începe şedinţa comună în care urmau să se numească şefii TVR şi CNA. Cauza a fost lipsa
nominalizatului pentru postul de preşedinte al CNA.
La 9:00, şedinţa comună a celor două Camere trebuia să înceapă. Pesedistul Alexandru Sassu urma să fie votat
pentru funcţia de preşedinte-director general al TVR, iar alţi patru, între care şi Cătălin Avramescu, pentru
posturile de membri ai consiliilor de administraţie: al televiziunii publice şi al radioului. Singura necunoscută era
propunerea pentru conducerea CNA, aşteptându-se în acest sens o decizie a membrilor Consiliului. Din acest
motiv, şedinţa a fost împinsă la 11:00, dar nu a început nici la această oră, pentru că nu fusese trimisă
nominalizarea.
Şefii Camerelor au rămas aşadar în birourile lor, iar, în sala de plen, deputaţii şi senatorii nu au avut decât să
aştepte. După o oră, au început să-şi piardă răbdarea. Primiseră vestea că membrii CNA nu şi-au desemnat un
preşedinte şi nimeni din conducerea Parlamentului nu le spune nimic. Asta în timp ce, în biroul preşedintelui
Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, aveau loc intense negocieri între liberali şi pesedişti, în frunte cu Viorel
Hrebenciuc. S-a stricat înţelegerea, pesediştii vor şi CNA, liberalii nu îl vor vota pe Sassu până nu au omul lor
stabilit la CNA, se comenta pe holuri. Era vorba despre înţelegerea ca PSD să ia şefia TVR, iar PNL, pe cea a
CNA. Pediştii s-au arătat însă revoltaţi de negocierile dintre cele două partide. "Este o premieră în Parlament. Nam mai văzut aşa ceva. Să stăm să aşteptăm, iar ei să negocieze în timpul ce a fost alocat pentru şedinţa de
plen? E sfidător", vocifera un deputat PD. Nici parlamentarii PNL şi PSD nu s-au putut abţine. "Sunt supărat.
Stăm aici şi nu vine nimeni să ne spună ce se întâmplă. Bătaie de joc", se plângea un pesedist. "Şomăm de la 9
dimineaţa. E anormal ce se întâmplă", se lamenta şi un liberal.
REZULTATUL. Pe la 14:00, preşedintele Nicolae Văcăroiu a ieşit de la negocieri şi a anunţat "soluţia": plenul
comun a fost amânat pentru 17:30, urmând să se voteze doar şeful TVR. Preşedintele CNA a precizat Văcăroiu,
va fi votat într-o altă şedinţă astăzi, probabil, sau chiar într-o sesiune extraordinară. Buimăciţi, deputaţii s-au risipit
care încotro, iar senatorii au plecat la şedinţa de plen în care era programată dezbaterea moţiunii PSD pe
sănătate. Însă, din cauza bulibăşelii de la plenul comun, nu au mai avut timp să o discute şi au amânat-o pentru
astăzi.
TOCMEALĂ. Ultima variantă de sulă în coastă oferită membrilor CNA pentru a-l propulsa pe Răzvan Popescu,
reprezentant al PNL, ca preşedinte este modificarea legii de organizare şi funcţionare a instituţiei. Astfel, dacă
membrii CNA continuă să nu voteze conform dorinţei principalului partid de guvernământ, prin modificarea legii,
mandatele lor ar deveni nule şi fiecare dintre ei ar trebui să obţină din nou nominalizări din partea formaţiunilor
care i-au propus iniţial. Cu o zi înainte, membrilor CNA li se oferise varianta prelungirii duratei mandatelor până la
nouă ani, în schimbul susţinerii lui Răzvan Popescu pentru funcţia de preşedinte al instituţei.
Grabă pentru înlocuirea lui Nicolau
Valentin Nicolau a decis să demisioneze din Consiliul Naţional al Audiovizualului după numai o săptămână de
când a fost numit de Parlament. Decizia a fost determinată de faptul că în timpul şedinţei de ieri de la CNA s-a
discutat despre alegerea unui nou preşedinte chiar dacă această temă nu se afla pe ordinea de zi. După circa o
oră de dezbateri cu uşile închise CNA a decis amânarea numirii unui nou preşedinte. “Când pe agenda de zi a
celor două camere ale Parlamentului se afla validarea preşedintelui CNA, în condiţiile în care acest lucru nu se

găsea şi pe ordinea de zi de la şedinţa Consiliului nu mai sunt multe de spus”, a declarat Nicolau. La scurt timp,
PSD a anunţat că l-a propus pe regizorul Ioan Cărmăzan pentru postul de membru al CNA, în locul lui Nicolau
deşi acesta anunţase că îşi va depune demisia scrisă astăzi. Cărmăzan a fost audiat şi validat de comisiile
parlamentare de cultură numai după ce, la solicitarea PD, grupul PSD a înştiinţat conducerea Camerei că
Valentin Nicolau a demisionat din CNA şi solicită audierea unui nou nominalizat. Cărmăzan nu a fost însă validat
şi de plenul reunit al Parlamentului pentru a-şi putea lua postul în primire din cauza lipsei de cvorum. (G.A., A.V.)
Cotidianul
Tu m-ai facut, eu te omor…
Simona Tache
CNA ar face bine sa fie putin atent si la telenovelele romanesti. Am vazut o scena complet needucativa in „Vocea
inimii“.
Un personaj masculin o ameninta nonsalant pe ma-sa cu bataia. Pai, se poate? Sint o gramada de oameni
ocupati, care isi lasa copiii cu guvernanta.
Ce fac copiii aia toata ziua? Se uita, impreuna cu „tanti“, la telenovele, normal. Pe ce facem pariu ca, in
urmatoarea perioada, se vor umple multinationalele de mamici cu ochii vineti si umflati?
Nici nu mai tin minte de cind n-am mai deschis televizorul fara sa dau peste Silviu Prigoana.
Penultima data cind l-am vazut, adica acum vreo doua zile, ii explica Monicai Stan de la „High Life Confidential“
(B1 TV) ca nevasta-sa, Bahmuteanu, sta cu el pentru bani. Ultima data, acum vreo zece minute adica, evolua ca
invitat al Marinei Almasan la „Ne vedem la TVR“. Pai, domnu' Prigoana, daca tot stati numai pe la televizor, avem
si noi, telespectatorii dumneavoastra fideli, o lista de emisiuni in care ne-ar placea sa va vedem. Aveti un creion
si-o foaie de hirtie? Aveti. Pai, daca aveti, fiti atent aicisa si notati-va: „Nora pentru mama“ de la Kanal D (ati fi
numai bun de ginerica pentru fetele alea si cred ca v-ar placea si soacrele, ca aveti bani), „Iarta-ma!“ de pe
Romantica (n-ati apucat sa cereti scuze pentru pliciurile alea, nu?) , „Zig-zag cu Ion Cristoiu“ de pe Antena 3 si
„Megastar“ de pe Prima TV. Si, dupa ce le terminati p-astea, poate dati o tura si pe la citeva emisiuni fara invitati,
ca ne-ar placea sa va vedem si-acolo.
Va propunem „In gura presei“ (unde puteti sa-i dati ziarele la mina lui Mircea Badea) si rubrica despre vreme a
Romicai Jurca (careia puteti sa-i aprindeti beculetele de pe harta meteo). Pentru viitorul putin mai indepartat, ne
vom gindi si la o schema de aparitii pe Discovery, Mezzo si, desigur, Jetix. Va multumim.
NewsIn
Candidaţii în CA al SRTV şi SRR,ca şi Sassu, nevalidaţi din lipsă de cvorum CONTINUĂ
Candidaţii PD şi ai Administraţiei Prezidenţiale pentru CA al SRTV şi SRR, ca şi preşedintele SRTV şi noul
membru al CNA, nu au fost validaţi, miercuri, de Parlament, după vot constatându-se că nu era cvorum de
şedinţă.
Parlamentarii au votat, miercuri, pe buletine, membrii propuşi de PD şi Administraţia Prezidenţială pentru CA al
SRTV şi SRR, ca şi pentru noul membru al CNA Ion Cărmăzan. Prin vot secret cu bile, ei s-au pronunţat şi
asupra preluării preşedinţiei SRTV de către pesedistul Alexandru Sassu. Parlamentul nu a validat însă niciunul
dintre candidaţi, la numărarea voturilor constatându-se că au lipsit câteva voturi pentru a se întruni cvorumul de
şedinţă.
Nicolae Văcăroiu a dispus, la începutul şedinţei, să se facă apelul nominal al deputaţilor şi senatorilor, fără a se
anunţa însă ulterior prezenţa. Însă în momentul în care plenul Parlamentului s-a pronunţat asupra modul în care
nominalizaţii să fie votaţi, în sală s-au înregistrat 253 de parlamentari prezenţi, în condiţiile în care PD şi PLD se
retrăseseră deja din sală.
În momentul votului, Valeriu Zgonea a citit din nou lista de parlamentari şi i-a marcat pe cei prezenţi şi pe cei
absenţi. După numărătoarea voturilor, conducerea Parlamentului a comunicat că nimeni nu a fost validat, întrucât
nu s-a întrunit cvorumul de şedinţă.
Potrivit procesului verbal de şedinţă, au fost prezenţi 229 de parlamentari, cvorumul fiind de 233. În cazul lui
Alexandru Sassu, "pentru" au votat 222 parlamentari, iar patru s-au împotrivit. În ceea ce îi priveşte pe candidaţii
PD şi ai Preşedinţiei pentru CA al SRTV, Alexandru Lăzescu, respectiv Cătălin Avramescu, s-a înregistrat un
masiv vot împotrivă - 212. Doar 16 s-au declarat de acord cu validarea celor doi, în condiţiile în care cele două
nominalizări au figurat pe acelaşi buletin de vot. Astfel, dacă unul dintre cele două nume era tăiat, ambii candidaţi
erau respinşi, motiv pentru care PD a părăsit sala şi nu a participat la vot.
Cât priveşte CA al SRR, candidaţii PD şi ai Preşedinţiei, Narcisa Iorga, respectiv Marilena Constantinescu, au
primit 210 voturi "pentru" şi 13 "împotrivă". Înlocuitorul lui Valentin Nicolau la CNA, Ion Cărmăzan, a primit 228 de
voturi "pentru" şi unul "împotrivă".

La finalul citirii proceselor verbale, preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a anunţat că joi la ora 13,00 va avea
loc o altă şedinţă comună şi şi-a exprimat speranţa că de această dată va exista cvorum. În prezenţa ziariştilor,
Văcăroiu a deplâns decizia PD de a se retrage din sală, susţinând că dacă ar fi rămas, candidaţii ar fi fost validaţi.
Democratul Costică Canacheu, care a rămas să supravegheze votul, a acuzat nereguli în ceea ce îl priveşte pe
secretarul Camerei Valeriu Zgonea, de la PSD, cel care a făcut prezenţa şi a ţinut evidenţa votului. Potrivit
democratului, pesedistul nu ar fi trecut nici prezent, nici absent la aproape o treime dintre deputaţi.
Secretarul general al democraţilor, Vasile Blaga, a calificat decizia Parlamentului de a vota cu buletine validarea
candidaţilor pentru CA ale televiziunii şi radioului publice drept o încălcare flagrantă a actelor normative, o
demonstraţie că parlamentarii consideră facultativă respectarea legii.
Secretarul general al democraţilor a reacţionat dur la decizia plenului Parlamentului de a-i vota cu buletine, iar nu
cu bile pe membrii consiliilor de administraţie ale TVR şi Radioului public.
Blaga a afirmat că democraţii nu pot fi de acord cu afirmaţii de genul: "Noi facem ce vrem, adică de câte ori dorim
încălcăm legea". "Cetăţenii nu au voie să o încalce, dar în schimb noi, cei dinăuntru, avem voie să o încălcăm", a
spus Blaga. "Este un lucru extrem de grav. Dânşii afirmă că legea este facultativă pentru Birourile Permanente şi
pentru parlmentari şi obligatorie pentru cetăţeni. Noi nu putem fi de acord. N-au decât să-şi facă propriile consilii
de administraţie. Nu avem nimic în plus de adăugat", a criticat Vasile Blaga.
Redactor Adrian Mitrea
Reporter Eliza Olteanu / Madalina Darvaru
Romania libera
Sefia TVR s-ar putea stabili la toamna
TVR merge pe pilot automat pana la toamna
Situatia conducerii Televiziunii publice va fi rezolvata de Parlament abia la toamna. In lipsa de cvorum, plenul
reunit al celor doua Camere nu a reusit sa ia, miercuri seara, o decizie, a anuntat secretarul Camerei Deputatilor,
social-democratul Valeriu Zgonea, citat de Rompres.
Potrivit lui Zgonea, atat in cazul validarii presedintelui SRTv Alexandru Sassu, cat si a celor doua nominalizari din
partea Administratiei Prezidentiale si a Partidului Democrat pentru CA al SRTv nu s-a obtinut numarul suficient de
voturi - jumatate plus 1din totalul senatorilor si deputatilor.
Zgonea a mai spus ca situatia este similara si in cazul celor doi candidati propusi pentru Consiliul de Administratie
al Societatii Romane de Radio.
Cele doua Camere ale Parlamentului se vor reuni, din nou, joi, de la ora 13, pentru a decide in privinta conducerii
SRTv, dar si a celorlalte candidaturi din Consiliile de Administratie ale SRTv, SRR si CNA, a anuntat presedintele
Senatului, Nicolae Vacaroiu.
Potrivit lui Vacaroiu, in situatia in care nici joi nu va fi intrunit cvorumul de lucru, Parlamentul va da o hotarare prin
care Alexandru Sassu va fi numit interimar, pe o perioada de sase luni, in postul de presedinte director general al
SRTv.
'La CNA avem vicepresedinte si poate asigura interimatul', a adaugat Vacaroiu.

