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POPESCU-PRESEDINTE / Rasvan Popescu este presedintele CNA
Bucuresti (MEDIA EXPRES) / 28 ian 2007/ Rasvan Popescu a fost ales presedinte al Consiliului
National al Audiovizualului, dupa două tururi de scrutin, primul cu un rezultat de cinci voturi pentru
şi cinci împotriva iar la al doilea cu şase voturi pentru şi patru împotriva.
Popescu a declarat că alegerile s-au desfăşurat în mod democratic şi că va implementa un
program nou, mai colegial, care va întări structura instituţiei.
Potrivit legii, presedintele CNA este numit de Parlament la propunerea institutiei din care face
parte, fiind ales prin votul membrilor CNA.
NewsIn
Societatea civilă protestează faţă de decizia Parlamentului privind şefia TVR şi CNA
Convenţia Organizaţiilor de Media, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism
Independent şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie protestează faţă de politizarea
televiziunii publice şi faţă de presiunile politice făcute asupra CNA, informează joi un comunicat.
"Pentru prima oară în istoria postdecembristă a televiziunii publice o persoană cu funcţie
executivă în partid a fost desemnată drept Preşedinte-Director General al televiziunii publice.
Acest lucru a fost posibil din cauza refuzului partidelor de a reforma legea SRR - SRTv şi a fost
facilitat de negocierile politice între unele partide", mai precizează comunicatul.
Cele patru organizaţii consideră că numirea lui Alexandru Sassu la conducerea Societăţii
Române de Televiziune (SRTv) reprezintă subordonarea politică a televiziunii publice. "Transferul
său (al lui Alexandru Sassu - n.red.) în fruntea televiziunii publice nu înseamnă altceva decât
subordonarea politică a acestei instituţii media. Responsabile de această situaţie sunt toate
partidele politice", se mai spune în comunicat.
"Clasa politică din România nu s-a debarasat încă de mentalitatea comunistă de a ţine sub
control principalele canale de informare în masă. De aceea, televiziunea publică şi autoritatea de
reglementare în audiovizual sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul de a acţiona public",
se mai arată în comunicatul celor patru organizaţii.
Convenţia Organizaţiilor de Media, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism
Independent şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie cer Parlamentului să modifice
legea de funcţionare a posturilor publice de radio şi televiziune pentru ca să se poată produce
depolitizarea lor. "Solicităm partidelor politice să adopte de urgenţă proiectul noii legi de
organizare şi funcţionare a SRR - SRTv, proiect care garantează independenţa reală acestei
instituţii. Proiectul prevede reducerea numărului de membri în Consiliul de Administraţie ce pot fi
numiţi de partide, incompatibilitatea dintre poziţia de membru CA şi funcţia politică, separarea
funcţiilor de preşedinte şi director general (funcţia de decizie de cea de execuţie) şi eliminarea
posibilităţii de revocare a CA prin respingerea raportului anual de către Parlament", mai arată
comunicatul celor patru organizaţii.
"Solicităm domnului Alexandru Sassu să nu se facă părtaş la politizarea TVR şi să refuze postul
de Preşedinte - Director general", cer, în comunicat, Convenţia Organizaţiilor de Media, Agenţia
de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent şi Centrul Român pentru
Jurnalism de Investigaţie.
Plenul Parlamentului l-a numit joi pe Alexandru Sassu ca director general interimar, până în
octombrie, al Societăţii Române de Televiziune (SRTv), şi pe Răsvan Popescu, ca preşedinte
interimar, până în octombrie, al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA).
NewsIn
Alexandru Sassu şi Răsvan Popescu au fost votaţi interimari pentru TVR, respectiv CNA
Parlamentul i-a votat joi pe Alexandru Sassu ca director general interimar al TVR - până în luna
octombrie- şi, pe aceeaşi perioadă, pe Răsvan Popescu în postul de preşedinte interimar al CNA,
reprezentanţii Preşedinţiei şi ai PD rămânând pe dinafara celor două instituţii.
Lipsa cvorumului la şedinţa comună pentru votarea preşedinţilor CNA şi TVR a făcut ca
preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, să-l propună ca Alexandru Sassu, adică cel desemnat
de PSD în CA, să preia funcţia de director general interimar al televiziunii publice. La rândul său,
preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, a propus ca şi pentru CNA să se
adopte o variantă similară, iar Răsvan Popescu, susţinut de PNL, să conducă, tot interimar,
Consiliul.
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Plenul reunit al celor două camere a decis, cu 239 de voturi pentru şi 27 împotrivă, ca Alexandru
Sassu să preia funcţia de director general interimar al TVR până la numirea preşedintelui, dar nu
mai târziu de 1 octombrie. La rândul său, Răsvan Popescu a fost numit preşedinte interimar al
CNA, cu 239 de voturi pentru, tot până la finele lunii septembrie.
Motivaţia lui Văcăroiu şi a lui Olteanu a fost că, din cauza neasigurării cvorumului, nu se pot
alege conducerea TVR ori CNA, aşa cum s-a întâmplat în şedinţa precedentă, de miercuri. Cei
doi nu s-au referit la nemulţumirea PD şi a Preşedinţiei referitoare la alegerea preşedinţilor celor
două instituţii fără ca aceste Consilii de Administraţie să fie completate şi cu reprezentanţii lor.
Alegerea celorlalţi doi membri în CA al TVR şi în CA al SRR, Alexandru Lăzescu şi Cătălin
Avramescu, respectiv Marilena Constantinescu şi Narcisa Iorga, a fost amânată pentru sesiunea
parlamentară următoare.
Pentru alegerea preşedinţilor CNA şi TVR era nevoie de obţinerea a jumătate plus unu din
numărul total al mandatelor ocupate de senatori şi deputaţi, adică 233 de voturi, în timp ce
hotărârile Legislativului, prin care au fost numiţi Sassu şi Popescu, se iau cu majoritatea
parlamentarilor prezenţi la şedinţă.
Toate grupurile parlamentare s-au declarat de acord cu varianta celor doi preşedinţi ai
Parlamentului, mai puţin PD. Liderul grupului PD din Camera Deputaţilor, Cristian Rădulescu, a
afirmat că democraţii sunt de acord cu desemnarea unui preşedinte interimar la TVR, însă trebuie
discutat dacă Alexandru Sassu este persoana care să ocupe această funcţie. Cât priveşte
interimatul la CNA, Rădulescu a afirmat că nu este deloc de acord cu soluţia lui Bogdan Olteanu,
deorece există deja o conducere interimară. Drept urmare, PD nu şi-a exprimat votul în cazul
alegerii lui Răsvan Popescu.
După vot, Rădulescu a afirmat că votul s-a dat în lipsa existenţei unui consens al liderilor tuturor
grupurilor parlamentare, aşa cum era cutuma, iar în replică liderul senatorilor UDMR, Verestoy
Attila a afirmat că hotărârile Legislativului au fost luate în conformitate cu legea.
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 constatânduse 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.
Răsvan Popescu a fost ales joi ca propunere pentru preşedinţia Consiliului Naţional al
Audiovizualului (CNA) în al doilea tur de alegeri, cu 6 voturi pentru şi 4 contra după ce, în primul
tur, a fost înregistrată egalitate de voturi.
28 iunie 2007 15:30:55
Reporter Narcisa Petre
Editor Adelina Radulescu
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NewsIn / Răsvan Popescu a fost ales ca propunere pentru preşedinţia CNA
Răsvan Popescu a fost ales joi ca propunere pentru preşedinţia Consiliului Naţional al
Audiovizualului (CNA) în al doilea tur de alegeri, cu 6 voturi pentru şi 4 contra după ce în primul
tur a fost egalitate de voturi.
Răsvan Popescu a fost singurul candidat înscris la alegeri.
Şedinţa, care s-a desfăşurat cu uşile închise, a durat aproximativ 30 de minute. La alegeri au
participat toţi membrii CNA, printre care şi Dan Grigore care se afla în concediu medical
postoperatoriu şi care a fost convocat. De la şedinţă a lipsit Valentin Nicolau, care şi-a anunţat
demisia în şedinţa de miercuri, el s-a aflat în tot acest timp în biroul preşedintelui CNA. El şi-a
prezentat, în această dimineaţă, şi demisia scrisă.
Membrii CNA au votat, miercuri, într-o şedinţă de urgenţă, să nu aleagă un preşedinte pentru
consiliu. După încheierea votului, Gelu Trandafir, membru în consiliu, a declarat, pentru NewsIn,
că membrii CNA nu vor alege preşedintele pe care PSD şi PNL îl doresc în fruntea consiliului şi
că aceştia sunt trataţi ca o simplă maşină de vot de către cele două partide politice. "Există
temeri întemeiate privind politizarea audiovizualului. Avem indicii serioase privind o înţelegere
între PSD şi PNL referitoare la votul, la parchet, al şefilor TVR şi CNA, care poate duce la
politizarea ambelor instituţii", a declarat Gelu Trandafir.
Pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a plenului Parlamentului, în care trebuia să se avizeze
noul preşedinte şi ultimii membri ai Consiliului de Administraţie al TVR, a fost trecută, în ultimul
moment, şi validarea preşedintelui CNA. Iniţial, şedinţa Parlamentului a fost programată pentru
ora 9.00, dar, după mai multe amânări, aceasta a fost stabilită pentru ora 17.30. Întârzierea
şedinţei parlamentare a fost cauzată de eşecurile negocierilor, pe de o parte, dintre membrii CNA
care au refuzat să-şi nominalizeze miercuri noul preşedinte, şi, pe de altă parte, între PNL şi PSD
care insistă fiecare să obţină preşedinţia CNA.
Consiliul Naţional al Audiovizualului este compus din 11 membri, dintre care trei la propunerea
Senatului, trei la propunerea Camerei Deputaţilor, trei la propunerea Guvernului şi doi la
propunerea Preşedinţiei. În prezent, CNA mai este compus din Attila Gasparik (numit la
propunerea Senatului), vicepreşedinte, Cristina Trepcea (Guvern), Radu Teodorel (Guvern), Dan
Grigore (Guvern), Emanuel Valeriu (Preşedinţie), Gelu Trandafir (Preşedinţie), Grigore Zanc
(Senat), Răsvan Popescu (Senat), Ioan Onisei (Camera Deputaţilor) şi Constantin Duţu (Camera
Deputaţilor).
Reporter Cătălin Daniel Cocoş
Editor Bogdan Oprea
NewsIn / Răsvan Popescu a fost ales ca propunere pentru preşedinţia CNA
Răsvan Popescu a fost ales joi ca propunere pentru preşedinţia Consiliului Naţional al
Audiovizualului (CNA) în al doilea tur de alegeri, cu 6 voturi pentru şi 4 contra după ce, în primul
tur, a fost înregistrată egalitate de voturi.
El a fost singurul candidat înscris în cursă, iar l a alegeri au participat toţi membrii CNA, printre
care şi Dan Grigore care se afla în concediu medical postoperatoriu şi care a fost convocat.
Alegerea s-a făcut la o zi după ce m embrii CNA au votat, în cadrul unei şedinţe de urgenţă, să
nu aleagă un preşedinte pentru consiliu. Din cauza refuzului CNA de a propune un preşedinte
şedinţa plenului Parlamentului de miercuri, pe care fusese trecută, în ultimul moment, validarea
preşedintelui consiliului, a fost amânată de mai multe ori, de la ora 9.00 până la ora 17.30.
După terminarea votului, Răsvan Popescu a vorbit despre planurile lui ca preşedinte CNA. "Am
prezentat un proiect de preşedinte colegial. Un preşedinte colegial în interiorul instituţiei, care
propune un proiect de reformă în care fiecare dintre membri să aibă anumite răspunderi, să
coordoneze un grup de lucru, un atelier, în care să se identifice anumite probleme din audiovizual
şi să se propună rezolvări ale lor", a declarat Răsvan Popescu.
"În toamnă trebuie să intrăm cu o instituţie întărită şi care trebuie să lupte cu provocările venite
din afara ei. Asta, în toamnă, va însemna un nou proiect al audiovizualului, va însemna
adaptarea legislaţiei româneşti la noua directivă pentru media venită de la Bruxelles, care este în
fază de acord politic şi care, probabil, că în toamnă va deveni act obligatoriu", a afirmat Răsvan
Popescu, după votul CNA. "Va trebui să adaptăm şi legea noastră, şi legislaţia secundară, şi
Codul audiovizual la noua directivă, care aduce veşti bune pentru televiziuni. Ea aduce o relaxare
la nivelul publicităţii, ceea ce va însemna că televiziunile pot să adune mai mulţi bani din
publicitate, asta înseamnă programe mai bune", a adăugat Răsvan Popescu.
"În acelaşi timp, odată ce va exista această posibilitate de a aduna mai mulţi bani, sigur că, în
paralel, va trebui să fim mai intransigenţi cu ceea ce înseamnă astăzi mizeria pe micul ecran, şi
acolo noua lege va aduce nişte amenzi mai mari, mergând până la dublarea lor. Nu va mai exista
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scuza: aceste programe 'de pubelă' aduc audienţă, deci bani, pentru că televiziunile vor putea
aduna mult mai mulţi bani din publicitate", a mai spus Răsvan Popescu.
28 iunie 2007 12:13:26
Reporter Cătălin Daniel Cocoş
Editor Bogdan Oprea
Gardianul / Nicolau: Membrii CNA sunt dispusi sa execute comenzi politice
Valentin Nicolau, cel care ar fi trebuit, potrivit intentiilor ascunse ale PSD, sa devina
presedinte al CNA, a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Gardianul“, unde a afirmat
ca membrii CNA au fost, sunt si vor fi dispusi sa execute comenzi politice.
Valentin Nicolau, cel care ar fi trebuit, potrivit intentiilor ascunse ale PSD, sa devina presedintele
Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a acordat un interviu in exclusivitate pentru
„Gardianul“, unde prezinta jocurile de culise din jurul CNA.
R: - Cine din PSD v-a propus sa reprezentati aceasta formatiune in CNA?
V.N.: - Mircea Geoana, personal, m-a rugat in doua randuri. Prima oara i-am cerut un timp de
gandire, apoi i-am spus ca daca ma duc la CNA merg pentru a dezvolta proiecte si raman acolo
doar in functia de presedinte. El a spus ca e in regula, exact asta isi dorea. Si, asa cum ma
cunoaste, el crede ca voi provoca tulburari, in sensul bun al cuvantului, pentru ca stilul meu nu e
comod nici pentru colegi, nici pentru mediul politic.
R: - De ce este importanta functia de presedinte? Doar nu are mai multe voturi!?
V.N.: - Functia implica o pozitie de autoritate fata de colegi, fata de mediul audio-vizual si
partenerii din viata politica ori sociala. Iti ofera deschiderea necesara pentru a putea dezvolta
proiecte, asta daca ai aptitudini si vrei sa le pui in slujba CNA, nu sa le folosesti pentru propriile
interese.
R: -Rasvan Popescu are aceste aptitudini?
V.N.: -Daca a trebuit ca un Parlament intreg sa faca presiuni pentru a fi ales de catre membrii
CNA, inseamna ca nu prea cred in el nici macar colegii sai. A fost votat cu forcepsul politic... si ati
vazut circul din Parlament... Asta spune totul despre aptitudinile si sustinerea lui Rasvan
Popescu.
R: - Dumneavoastra aveati sustinerea PSD-ului pentru functia de presedinte?
V.N.: - Cand s-a discutat cu mine sa accept functia, erau si alti colegi, sustinuti de PSD, care
doreau sa candideze la presedintia CNA: Radu Tudorel sau Ioan Onisei, de exemplu. Era o
confruntare, o competitie cinstita, in care as fi intrat fara rezerve. Ceea ce s-a intamplat a fost,
insa, o executie. Daca au existat intelegeri au fost facute peste capul meu. Eu m-am dus sa fac
treaba si am plecat cand am vazut ce se intampla. Sunt dezamagit ca orice a ajuns
tranzactionabil si ca in acest orice este implicat si PSD. Nu e o Opozitie cinstita, ci o cardasie.
R: - De ce trebuia sa ajungeti presedinte?
V.N.: - Am o cariera care ma recomanda pentru acest post: am condus mari grupuri de presa, TV
si radio, veneam din lumea reala, a performantei, nu de la pian sau din biblioteca. Am mers, am
luat biroul lui Ralu, am cerut documentele, am vorbit cu oamenii, asa cum se face cand intri intr-o
noua institutie. Luni, Rasvan Popescu a ridicat problema alegerii unui presedinte. Toti colegii s-au
opus. Marti, a inceput circul. Lucrurile au fost la limita: sunt proceduri care n-au fost indeplinite.
De exemplu, candidatura trebuia anuntata cu o saptamana inainte. Membrii CNA au fost insa
speriati. Amenintarile concrete le-am auzit si eu, de la telefoanele lor mobile, care sunau in timpul
sedintei si le cereau sa-si schimbe votul, daca mai vor postul.
R: - Daca tin atat de mult la propria pozitie inseamna ca membrii CNA sunt dispusi la orice
concesii solicitate de politicieni?
V.N.: - Au fost, sunt si vor fi dispusi sa execute comenzile politice. Pai, cine a fost cel mai fervent
sustinator al retelei de posturi de radio detinute de liberalul Cancescu? Rasvan Popescu! Unii lau vazut in cabanele din Brasov, din raza de acoperire a acestui domn, altii mi-au spus ca
reteaua a generat 6 milioane de euro, deci pe langa interese politice sunt si interese de afaceri...
In timp, lucrurile acestea vor iesi la suprafata.
Romania libera / Interimat politic la TVR si CNA
Alexandru Sassu si Rasvan Popescu, sefi pana in toamna.
» Legea nu prevede interimari la CNA si Consiliul de administratie de la TVR.
» Presedintele critica situatia, premierul o lauda
Intelegerea politica dintre PNL si PSD asupra sefilor TVR si CNA nu a functionat nici joi, ca
dovada ca solutia aleasa este cea a presedintilor interimari. Alexandru Sassu, reprezentantul
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PSD in Consiliul de administratie al TVR, a fost propus presedinte interimar pana in luna
octombrie, iar Rasvan
Popescu - PNL - interimar la CNA tot pana in octombrie. In prealabil, dupa un vot cu peripetii,
acuze de presiuni politice, SMS-uri si doua tururi de scrutin, Rasvan Popescu a trebuit sa treaca
de votul propriilor colegi din CNA. "Trocurile politice, presiunile si amenintarile la care au fost
supusi unii membri ai CNA decredibilizeaza aceasta institutie publica", a declarat Ioan Onisei
dupa vot. In schimb, Popescu nu parea deranjat de situatia creata si si-a prezentat viziunea
despre viitoarea "forma colegiala a CNA". Cert este ca, in decurs de doar doua zile, CNA a fost
convocat in patru sedinte pentru a se reusi alegerea unui presedinte convenit la negocierile dintre
PSD si PNL.
In plenul Parlamentului, lucrurile au functionat tot cu sincope si s-a ajuns la solutia interimatului,
pe de o parte din cauza lipsei de cvorum, iar pe de alta din cauza suspiciunii ca cei doi nu vor
intruni voturile necesare. Gaselnita interimatului a venit din partea lui Nicolae Vacaroiu si Bogdan
Olteanu, care insa au evitat sa raspunda argumentelor si acuzelor aduse de PD pe aceasta tema.
Problema pe care se pare ca au ignorat-o complet politicienii presati de finalul sesiunii
parlamentare, de nevoia de a nu lasa TVR si CNA fara niste sefi cu mandat politic si de
incertitudinea ca intelegerile vor mai fi valabile in toamna, este ca interimatul se afla undeva la
limita legii. Mai exact, potrivit Legii 504/2002, CNA este condus de un "presedinte numit prin votul
Parlamentului dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora, iar in absenta presedintelui
conducerea este asigurata de vicepresedinte". Categoria "presedinte interimar" nu este
prevazuta de Legea audiovizualului, precizeaza Attila Gasparik, vicepresedinte CNA. Dupa cum
ne-a declarat Gelu Trandafir, mai multi membri ai CNA intentioneaza sa sesizeze ilegalitatea
chiar... Parlamentului.
Si la TVR situatia este la fel de confuza. Legea 41 precizeaza ca este numit un presedinte
director interimar doar atunci cand, "din diferite motive, nu exista consiliu de administratie", ceea
ce nu este cazul. Juristii explica faptul ca Alexandru Sassu trebuia confirmat de Parlament in
functia de presedinte director plin, si nu interimar, pentru ca in aceasta situatie el nu poate fi
presedintele Consiliului de administratie. Ca si la CNA, legea nu prevede functia de presedinte
interimar al Consiliului de administratie. Confuzia in TVR este totala si situatia fara precedent,
pentru ca, pe litera legii, Consiliul de administratie nu are in momentul de fata presedinte.
ONG-urile acuza politizarea
Reprezentantii societatii civile critica politizarea acuta a CNA si TVR. O pozitie vehementa este
cea a Ioanei Avadani de la Centrul pentru Jurnalism Independent. "Propunem o forma de protest:
fotografia unui sul de hartie igienica asezat pe televizor. Am putea sa o trimitem la Parlament
sau, la fel de bine, am putea iesi sa strigam in piata publica. Ar avea acelasi efect. Nu exista
vointa politica. Legea privind organizarea si functionarea SRR si SRTV asteapta sa fie discutata
in Senat de aproape patru luni. Ma intreb daca depolitizarea acestor institutii nu este un razboi
pierdut."
Pe de alta parte, Cristian Parvulescu, presedintele Asociatiei Pro Democratia, este de parere ca
"Sassu la TVR si Popescu la CNA reprezinta un echilibru intre partide. Unul e de la PSD, celalalt
de la PNL, in conditiile in care PSD vroia sa detina ambele functii". Cat despre depolitizarea
mass-media publice si a CNA, si Parvulescu este la fel de pesimist.
ONG-urile pe media au facut un apel la Alexandru Sassu sa nu accepte functia, pentru a nu fi
partas la politizarea TVR.
Ziua / Interimari la CNA si TVR, din lipsa de cvorum
Trocul PNL-PSD s-a perfectat ieri, liberalii obtinand conducerea CNA prin validarea lui Rasvan
Popescu (foto), social-democratii avand sefia postului public de televiziune prin confirmarea lui
Alexandru Sassu. Incercarea PSD de a-i tepui pe liberali si de a-l pune pe Valentin Nicolau in
fruntea CNA a esuat lamentabil, acesta demisionand miercuri din Consiliu. Dar, pentru ca exista
riscul invalidarii celor doi din lipsa de cvorum, Popescu si Sassu au fost numiti interimari in
fruntea celor doua institutii publice, pana la 1 octombrie.
Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, a declarat ieri ca in Legea audiovizualului nu exista
categoria de presedinte interimar al Consiliului si ca va ramane in functie pana cand Parlamentul
va decide sa valideze un nou presedinte, informeaza Mediafax. Afirmatia a fost sustinuta de
Valentin Nicolau, ex-membru CNA si fost presedinte-director general al TVR, si de Ioan Onisei,
membru al Consiliului. Potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002, CNA este condus de un
presedinte, numit prin votul Parlamentului dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora, iar
"in absenta presedintelui conducerea este asigurata de vicepresedinte". Gasparik a adaugat ca,
la ora actuala, CNA are un vicepresedinte care conduce institutia si a precizat ca va ramane in
functie pana cand Parlamentul va decide sa valideze un nou presedinte, fie ca-i vorba de Rasvan
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Popescu sau alta persoana desemnata dintre membrii CNA. Vicepresedintele CNA a mai spus ca
Rasvan Popescu nu poate sa-si intre in functie. Ioan Onisei s-a aratat contrariat de hotararea
Parlamentului care este in contradictie cu Legea audiovizualului, o lege organica. "Decizia
corecta din punct de vedere legal era fie ca cele doua Camere reunite sa voteze propunerea
CNA, fie sa nu o voteze", a declarat Ioan Onisei. (A.H.)
Gandul / Candidaţii la şefia TVR şi CNA - salvaţi ca interimari
de Doroteea VOICU, Diana POPESCU
Jurnaliştii protestează împotriva numirii unui politician în fruntea postului public
Alexandru Sassu şi Răsvan Popescu au obţinut doar şefia interimară a TVR şi CNA după ce
conducerea Parlamentului a făcut tot ce se putea pentru a evita un vot direct al parlamentarilor
care ar fi putut să-i respingă pe cei doi. Pe motiv de “cvorum fragil”, Nicolae Văcăroiu şi Bogdan
Olteanu au propus ca Parlamentul să emită două două hotărrâri prin care Sassu şi Popescu să
devină interimari, până la cel târziu 1 octombrie.
Văcăroiu a explicat că, fiind puţini parlamentari la apelul nominal există riscul ca situaţia de
miercuri seară să se repete iar Sassu să fie respins din lipsă de cvorum: “Aceasta (emiterea unei
hotărâri privind interimatul-n.red.) este singura formulă viabilă. În condiţiile în care toţi vor cădea,
oricum trebuie găsită o formulă până în septembrie.
Am avut două zile grele şi, oricum, funcţia de interimar este prevăzută de lege, cu singura
prevedere că nu trebuie să fie pe o perioadă mai lungă de şase luni”, a explicat Văcăroiu. Imediat
a sărit din bancă şi Bogdan Olteanu, cu propunerea ca procedura să se aplice şi în cazul CNA.
Zis şi făcut.
Mulţumiţi că scapă mai repede de şedinţă şi cu sabia sesiunii extraordinare deasupra capului,
parlamentarii i-au votat pe Sassu cu 239 de voturi pentru şi 27 împotrivă (pediştii) şi pe Popescu
cu acelaşi număr de voturi. În cazul lui Răsvan Popescu, democraţii nu au mai votat invocând
vicii de procedură. Surse parlamentare spun însă că, de fapt, adevărata problemă nu a fost
cvorumul ci teama că înţelegerea dintre PNL şi PSD va cădea.
Vina ar fi aparţinut pesediştilor, unde nu există un consens privind numirea lui Sassu la TVR. “O
să ia mai puţine voturi decât ieri (miercuri - n.red.). Mulţi dintre noi nu-l vrem pe Sassu. A fost
numai ideea lui Geoană!”, comenta, înainte de şedinţă, unul dintre şefii pesedişti fideli lui Ion
Iliescu. Pentru funcţia de preşedinte al TVR şi, respectiv şef al CNA”, Sassu şi Popescu aveau
nevoie de minimum 234 de voturi.
Marian Voicu, membru în Consiliul de Administraţie al TVR, din partea angajaţilor instituţiei,
susţine că în toamnă se va redeschide sezonul negocierilor politice.
Valentin Nicolau, fost preşedinte-director general al TVR, apreciază situaţia actuală drept „ciudată
şi suspectă”, iar hotărârea Parlamentului i se pare „inexplicabilă”.
Asociaţiile jurnaliştilor au reacţionat prompt la „ungerea” lui Sassu. Convenţia Organizaţiilor de
Media, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent şi Centrul Român
pentru Jurnalism de Investigaţie protestează faţă de „politizarea fără precedent a televiziunii
publice şi faţă de încercările de presiuni politice asupra Consiliului Naţional al Audiovizualului”.
Dacă Sassu este secretar executiv al PSD, pe probleme de marketing politic şi cercetarea opiniei
publice, nu există nici un motiv pentru care cineva să creadă că numirea sa la frâiele TVR nu va
aduce cu sine subordonarea politică a postului public.
Semnatarii comunicatului adaugă: „Solicităm partidelor politice să adopte de urgenţă proiectul noii
legi de organizare şi funcţionare a SRR-SRTV, proiect care garantează independenţa reală
acestei instituţii. Proiectul prevede reducerea numărului de membri în Consiliul de Administraţie
ce pot fi numiţi de partide, incompatibilitatea dintre poziţia de membru CA şi funcţia politică,
separarea funcţiilor de preşedinte şi director general şi eliminarea posibilităţii de revocare a CA
prin respingerea raportului anual de către Parlament.
Alexandru Sassu, în 2001:
Numirea unui director interimar la SRTv se face în caz de forţă majoră
Alexandru Sassu, numit joi în funcţia de director general interimar al TVR, declara, în urmă cu
şase ani, în Parlament, că Legea de organizare a SRTv permite numirea unui director interimar
doar dacă nu poate fi numit un consiliu de administraţie în timpul unei legislaturi.
Declaraţia lui Alexandru Sassu, pe atunci deputat PD, a fost făcută în cadrul dezbaterilor din
şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 18 decembrie 2001. Alexandru Sassu
declara atunci: „De ce să numim un director interimar? Pentru că aşa vreţi dumneavoastră? În
pofida legii. Nu.
Parlamentul numeşte un consiliu de administraţie, asta este datoria Parlamentului. Nu un director
interimar. Nu scrie niciunde în lege că se numeşte un director interimar decât în momentul în care
Parlamentul nu poate numi un consiliu de administraţie.
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Datoria Parlamentului este să-şi numească Consiliul de administraţie şi nu directori interimari.
Repet, situaţia normală este numirea unui consiliu de administraţie. În afară de faptul că
dumneavoastră vreţi, aşa cum spuneaţi, să încălcaţi legea cu orice preţ, după încălcarea
regulamentului, nu există nimic care să vă justifice gestul. Îmi pare rău“.
Evenimentul zilei / Interimari la TVR si la CNA
Floriana Scanteie
Parlamentul i-a votat ieri pe Alexandru Sassu, ca director general interimar al TVR pana in
luna octombrie, si pe Rasvan Popescu, pe aceeasi perioada, ca presedinte interimar al
Consiliului National al Audiovizualului (CNA).
Reprezentantii presedintiei si ai PD au ramas pe din afara celor doua institutii, validarile lui
Alexandru Lazescu si a lui Catalin Avramescu in Consiliul de Administratie al TVR fiind
programate la toamna, cand se redeschide sesiunea parlamentara.
Din lipsa de cvorum, Nicolae Vacaroiu, presedintele Senatului, l-a propus pe Alexandru Sassu
interimar la conducerea TVR, iar Bogdan Olteanu, presedintele Camerei Deputatilor, l-a propus
pe Rasvan Popescu interimar in fruntea CNA.
Vacaroiu si-a exprimat nemultumirea fata de lipsa parlamentarilor la dezbaterile din plen, ceea ce
a facut imposibila alegerea conducerii pentru TVR si CNA miercuri. Motivand ca solutia gasita
asigura stabilitatea TVR si CNA printr-o conducere interimara pana in toamna, s-a supus la vot.
Liderul grupului PD din Camera Deputatilor, Cristian Radulescu, a spus ca democratii sunt de
acord cu desemnarea unui presedinte interimar la TVR, desi ar trebui discutat daca Sassu este
persoana cea mai potrivita. In ceea ce priveste interimatul la CNA, Radulescu a afirmat ca nu
este de acord cu solutia lui Bogdan Olteanu deoarece exista deja o conducere interimara.
Jurnalul National / TVR şi CNA, conduse de şefi interimari
Gabriela Antoniu, Lavinia Dimancea
Alexandru Sassu şi Răzvan Popescu au fost numiţi ieri de plenul reunit al celor două Camere în
funcţia de director general interimar al TVR şi, respectiv, de preşedinte interimar al CNA.
Cu 239 de voturi “pentru” şi 27 “împotrivă”, aparţinând PD, Sassu a primit interimatul până la
numirea unui şef al televiziunii, dar nu mai târziu de 1 octombrie. Popescu a fost votat şi el cu 239
de voturi “pentru”, obţinând un mandat ce nu poate fi mai mare de şase luni. Democraţii au
refuzat în acest caz să-şi exprime votul, pe motiv că nu a existat o înţelegere la nivelul liderilor de
grupuri. Desemnarea celor doi ca interimari a avut loc într-o şedinţă în care ar fi trebuit să se
voteze numirea lor pe aceste posturi, plus a altor câţiva membri în consiliile de administraţie.
Preşedintele Senatului, pesedistul Nicolae Văcăroiu, a venit însă cu propunerea să se dea o
hotărâre a Parlamentului privind interimatul TVR, motivând că, în sală, nu există cvorumul
necesar pentru a permite votarea nominalizaţilor, ceea ce însemna ca “toţi să pice”. În
compensaţie, preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, a propus şi el numirea
unui interimar la CNA. Cele două propuneri au venit în contextul în care era nevoie de 233 de
voturi (jumătate plus unu din numărul total al senatorilor şi deputaţilor) pentru a se face numirea
şefilor TVR şi CNA. Deşi în sală erau cel puţin 266 de parlamentari, după cum reiese din voturile
exprimate în cazul lui Sassu, s-a ales soluţia interimatului, pentru nu risca astfel ca numirile să fie
invalidate pentru a doua oară, după eşecul de miercuri.
INTERIMAT ILEGAL. Răsvan Popescu a fost desemnat preşedinte al CNA de membrii
Consiliului, cu şase voturi “pentru” şi patru “împotrivă”. Şedinţa s-a desfăşurat cu uşile închise şi a
durat circa 35 de minute. Au existat două runde de votare, la prima a fost egalitate, cinci voturi
“pentru” şi cinci “împotrivă”, iar la a doua au fost şase voturi “pentru” şi patru “împotrivă”. Numirea
unui interimar la şefia CNA nu este însă prevăzută de lege. Articolul 14 al Legii audiovizualului
prevede că, dacă funcţia de preşedinte devine vacantă, se procedează prin votul Parlamentului la
numirea unui nou preşedinte desemnat dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Şi
Attila Gasparik, vicepreşedintele CNA, a declarat pentru Mediafax că în Legea audiovizualului nu
există categoria de preşedinte interimar al Consiliului şi că va conduce instituţia până când
Parlamentul va decide să valideze un nou preşedinte. “Când nu există preşedinte, CNA este
condus de vicepreşedinte până la numirea unui alt preşedinte”, a spus Gasparik, arătând că
Răsvan Popescu nu poate să-şi intre în funcţie. În cazul şefiei TVR, legea prevede soluţia
interimatului, dar numai în cazuri de forţă majoră. De altfel, Parlamentul a decis recent
desemnarea lui Tudor Giurgiu ca director interimar al TVR, în urma demisiei acestuia, până la
numirea unui nou director de către forul legislativ. Deşi acum TVR are doi directori interimari,
Giurgiu a declarat că nu-i va crea probleme lui Sassu şi îi va preda postul
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Gardianul / PSD si PNL si-au instalat, cu forcepsul, sefii la TVR si CNA
TVR si CNA au sefi interimari. PSD si PNL au profitat, ieri, de un artificiu legislativ
instalandu-l pe Alexandru Sassu sef la TVR, iar pe Rasvan Popescu, la CNA.
Vicepresedintele CNA Attila Gasparik a declarat ca, potrivit legii, Consiliul nu poate avea
un presedinte interimar.
Televiziunea publica si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) au de ieri o conducere
interimara. Pentru ca parlamentarii nu au reusit sa aiba un cvorum confortabil de sedinta, în mare
parte din vina senatorilor care au lipsit pe capete, Camera si Senatul au adoptat doua hotarâri.
Un l-a instalat pe Alexandru Sassu la sefia TVR. Alta l-a instalat pe Rasvan Popescu la
conducerea CNA. S-a optat pentru varianta unor hotarâri, întrucât adoptarea acestora necesita
majoritate simpla, fiind mai usor de obtinut în conditiile de absenteism de dinainte de vacanta
parlamentara.
Presedintele Senatului Nicolae Vacaroiu (PSD) a tinut sa precizeze ca perioada interimatului
noilor presedinti de la TVR si CNA va dura cel târziu pâna pe 1 octombrie, în urmatoarea sesiune
parlamentara alesii trebuind sa transeze situatia de la vârful celor doua institutii. Dupa ce
senatorii si deputatii au pierdut miercuri o zi întreaga chinuindu-se sa voteze conducerea
televiziunii publice si a CNA si sa numeasca noi membri în CA al SRTV si CA al SRR, nici ieri, în
ultima zi a sesiunii parlamentare, alesii nu s-au mobilizat prea mult. Secretarii de sedinta au
pierdut mai mult de o ora ca sa strige catalogul cu prezenta la vot, concluzia fiind cea asteptata.
„Nu avem cvorum“, a anuntat presedintele Senatului, propunând parlamentarilor sa fie de acord
cu rezolvarea pe moment a crizei de la CNA si TVR, recurgând la varianta unor Hotarâri.
PNL si PSD îsi salveaza candidatii
Initial, Vacaroiu a propus ca doar Sassu sa fie propus prin hotarâre, dar presedintele Camerei,
Bogdan Olteanu (PNL), a cerut imediat aceeasi procedura si pentru Popescu, ambii beneficiind
de o perioada de gratie. Asa ca s-a trecut la votarea unor hotarâri ale Parlamentului, care se
adopta cu majoritatea celor prezenti în sala. Hotarârea care-l instaleaza pe Alexandru Sassu
(candidatul PSD) în scaunul de presedinte-director general al TVR a trecut cu 239 voturi pentru si
27 contra (ale parlamentarilor PD). Propunerea liberalilor ca Rasvan Popescu sa fie presedinte la
CNA a fost si ea validata, tot prin hotarâre a Parlamentului, cu 239 de voturi. PD nu a votat de
data aceasta, liderul deputatilor democrati Cristian Radulescu explicând refuzul de a participa la
vot prin faptul ca nu s-a respectat o întelegere luata la nivelul liderilor grupurilor parlamentare.
Cvorum nesigur
În sala au fost prezenti în total 310 senatori si deputati, în conditiile în care cvorumul necesar
pentru sedintele comune este de 235. Cu toate astea, PSD si PNL nu au vrut sa riste supunândusi candidatii la vot si au invocat lipsa cvorumului. Mai precis s-a spus ca nu sunt prezenti în sala
suficienti senatori si ca cvorumul comun nu se poate face cu un senator la patru deputati. Ca
sedinta sa fi fost declarata în cvorumul legal ar fi fost nevoie ca ambele Camere sa fie în cvorum.
Vacaroiu a explicat ca nefiind suficienti parlamentari, exista riscul ca Sassu si Popescu sa nu fie
validati iar Camera si Senatul sa mai piarda câteva ore cu procedura de vot.
Numiri în aer
Parlamentul nu i-a mai validat pe candidatii PD si ai Presedintiei pentru Consiliile de Administratie
ale SRR si SRTV, locurile acestora fiind vacante înca din 2005 pentru ca atât presedintele
Basescu, cât si democratii au refuzat sa-si plaseze oamenii în posturile respective pâna ce Legea
de functionare a radioului si televiziunii publice nu va fi modificata. La comisiile de cultura,
singurul care a primit aviz negativ a fost reprezentantul Presedintiei, Catalin Avramescu. Soarta
acestor posturi se va decide tot în toamna.
Luminita Castali
Gardianul / Rasvan Popescu, contestat din interiorul Consiliului
Presedintele validat interimar la Consiliul National al Audiovizualului, Rasvan Popescu, a
declarat, ieri, ca a propus colegilor sai din CNA o formula de colaborare în care presedintele sa
fie un coordonator de echipa, astfel încât fiecare sa joace un rol principal în acest for, pe un
anumit domeniu. „Am propus colegilor mei un proiect al unui consiliu cât se poate de colegial în
care presedintele sa fie un coordonator de echipa si fiecare dintre membrii consiliului sa grupeze
în jurul lui o serie de experti care sa se ocupe distinct de fiecare problema din audiovizual“, a
afirmat Popescu. Potrivit acestuia, prin formula propusa de el, fiecare membru va avea un rol
important în consiliu, astfel încât, din toamna, institutia sa fie pregatita pentru modificari la Legea
audiovizualului. „Sunt colegi poate mai înclinati, sa spunem, catre etica programelor sau altii, care
sunt jurnalisti, catre informarea corecta. Avem nevoie ca unul din colegi sa se ocupe de relatia cu
televiziunile si radiourile locale, altul care sa înceapa sa promoveze trecerea la digital. Fiecare va
putea sa joace un rol principal în aceasta echipa pe care încerc sa o coordonez, sper ca aceasta
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reforma interna sa poata fi asimilata de institutie pâna la toamna“, a mai spus Popescu. El a
anuntat ca Legea audiovizualului se va modifica, inclusiv la capitolul care se refera la reflectarea
campaniilor electorale, precum si la capitolul referitor la „sanctiunile, gradarea si înasprirea
sanctiunilor în audiovizual“. Seful interimar al CNA a refuzat sa comenteze informatiile conform
carora a obtinut aceasta functie printr-un troc politic PSD-PNL si a spus ca el este interesat, strict
tehnic, sa gestioneze problemele consiliului.
Attila Gasparik: «Presedintele interimar», in afara legii
Vicepresedintele CNA, Attila Gasparik, a declarat ieri ca potrivit Legii audiovizualului, presedintia
consilului nu poate fi asigurata de un presedinte interimar, ci doar de vicepresedinte, transmite
NewsIn. Potrivit Legii 504/2002, Articolul 14, „Consiliul este condus de un presedinte, asimilat
functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea
acestora. (...) În absenta presedintelui, conducerea Consiliului este asigurata de vicepresedinte“.
Pe de alta parte, Ioan Onisei, membru CNA, a trimis ieri presei un SMS, pe care si l-a asumat, în
care a spus ca alegerea presedintelui CNA este un troc politic ./L.C.
Cotidianul / PSD s-a instalat oficial la TVR
Lucian Gheorghiu
Cvorumul fragil inregistrat joi in Parlament i-a obligat pe liberali si pe pesedisti sa aleaga varianta
„interimatelor“ in fruntea TVR si a CAN.
Trocul PNL-PSD pentru preluarea sefiilor TVR si CNA a fost confirmat, joi, prin vot in Parlament.
Insa problemele nu au fost rezolvate definitiv. Din cauza prezentei scazute a senatorilor si
deputatilor in plen (era totusi ultima zi de lucru din aceasta sesiune) s-a ales o varianta
intermediara. Mai exact, Alexandru Sassu si Rasvan Popescu nu au fost validati de Parlament
pentru functiile de director general al TVR, respectiv presedinte al CNA, ci au fost desemnati
drept sefi interimari ai celor doua institutii printr-o hotarire a Parlamentului. Presedintele
Senatului, Nicolae Vacaroiu, nu a vrut sa riste joi supunerea la vot a celor doua candidaturi, desi
exista cvorum de sedinta si se putea estima ca, la limita, candidatii ar fi putut fi validati. Pentru
alegerea celor doi erau necesare 233 de voturi pentru. Vacaroiu a propus din start sa se voteze
joi doar hotariri privind desemnarea de interimari, in acest caz votul fiind exercitat prin ridicarea
miinii, majoritatea necesara fiind cea simpla. Alexandru Sassu a primit 239 voturi pentru si 27
contra (PD si PLD), iar Rasvan Popescu, 239 pentru. La cel de-al doilea vot parlamentarii PD si
PLD au parasit sala, ei nefiind de acord decit cu votarea interimatului la TVR, nu si la CNA.
Alegerea definitiva a sefilor TVR si CNA, precum si validarea candidaturilor pentru posturile
vacante din CA al TVR, CA al SRR se vor face in luna septembrie. Interimatul celor doi va dura,
conform hotaririi Parlamentului, pina cel tirziu la 1 octombrie 2007. Reamintim ca miercuri
Parlamentul a fost scena unor negocieri intense intre liberali si pesedisti. PNL nu a vrut sa dea
voturile pentru Sassu pina nu era rezolvata alegerea lui Rasvan Popescu in fruntea CNA. Desi sau dat peste cap toate sedintele din cele doua Camere, iar alesii au fost tinuti la lucru pina dupa
ora 18.00, nu s-a reusit oficializarea lui Sassu in fruntea TVR. Toate voturile date miercuri pentru
CA-ul televiziunii publice si CNA, precum si cel pentru validarea lui Sassu au fost declarate nule
dupa ce s-a constatat, la numaratoare, ca nu a existat cvorumul de sedinta.
Rasvan Popescu mai asteapta pentru CNA
Attila Gasparik, vicepresedintele Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a declarat pentru
MEDIAFAX ca in Legea audiovizualului nu exista categoria de presedinte interimar al Consiliului
si ca va ramane in functie pina cind Parlamentul va decide sa valideze un nou presedinte.
Rasvan Popescu se vede astfel impiedicat sa se instaleze in fotoliul de sef al CNA, in ciuda
eforturilor uriase pe care le-a depus in ultimele zile o armata de politicieni. Rasvan Popescu a fost
ales joi in functia de presedinte al CNA cu sase voturi pentru si patru impotriva, dupa ce in primul
tur fusese egalitate de voturi. Lipseste insa validarea in Parlament. Surse apropiate membrilor
Consiliului spun ca votul lui Gasparik a fost decisiv in al doilea tur, cind s-a razgindit si a votat
pentru Rasvan Popescu. Potrivit acelorasi surse, mandatul unora dintre membrii CNA expira in
citeva luni. Lor li s-a promis din Parlament prelungirea sederii in Consiliu contra votului proPopescu. Gelu Trandafir, Ioan Onisei, Cristina Trepcea si Radu Tudorel au votat negativ in
ambele tururi. Trandafir sustine ca votul sau nu a fost impotriva omului Rasvan Popescu, ci
impotriva intelegerii politice dintre PNL si PSD, care au negociat pachetul CNA-TVR. „Este un vot
impotriva unei intelegeri parafate intre doua partide, intre doi oameni, Hrebenciuc si Bogdan
Olteanu, care trateaza TVR si CNA ca un fel de proprietate personala“, a explicat Trandafir. De
aceeasi parere este si Ioan Onisei.
„Au fost niste alegeri cu pistolul la timpla“, ne-a declarat Onisei. (Diana Lazar)
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Adevarul/Sassu şi Popescu, interimari contestaţi
de Bogdan Costache, George Rădulescu
Alexandru Sassu
Cei doi au fost învestiţi ca preşedinţi provizorii la TVR şi CNA, stârnind protestele
organizaţiilor civice, care acuză trocul politic PSD-PNL
O înţelegere de ultimă oră între PNL şi PSD a permis numirea interimară a lui Alexandru Sassu şi
Răsvan Popescu la conducerea a două instituţii importante pentru desfăşurarea campaniilor
electorale. Modalitatea numirii celor doi este puternic contestată de organizaţii profesionale şi ale
societăţii civile.
Parlamentarii nu au reuşit, ieri, pentru a doua oară, să-l valideze pe pesedistul Alexandru Sassu
în funcţia de preşedinte director general al SRTv din lipsă de cvorum. În aceeaşi situaţie s-a aflat
şi Răsvan Popescu, care, deşi ales în cursul dimineţii drept preşedinte al Consiliului, nu a putut
primi confirmarea plenului celor două Camere. Propunerea de numire a celor doi ca interimari a
venit de la Nicolae Văcăroiu şi Bogdan Olteanu. Varianta a fost agreată de senatori şi deputaţi,
cu excepţia celor de la PD. Liderul deputaţilor democraţi, Cristian Rădulescu, a afirmat că ei sunt
de acord cu desemnarea unui preşedinte interimar la postul public de televiziune, dar că nu
Alexandru Sassu este persoana potrivită. Cele două Camere au amânat până în sesiunea
viitoare votul pentru completarea Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR.
Alexandru Sassu a refuzat să comenteze rezultatul votului, iar Răsvan Popescu s-a ferit să facă
aprecieri cu privire la negocierile politice în urma cărora a obţinut şefia CNA. „Eu nu intru în
consideraţii politice. Privesc acest mandat strict ca pe o funcţie cât se poate de tehnică. Gândiţivă câte rânduri de alegeri ne aşteaptă şi cât de important este ca această instituţie să poată să le
gestioneze fără să se facă de râs. Noi am mai făcut acest lucru în ultimii şase ani, nu s-a plâns
nimeni şi cred că o să reuşim şi de aici înainte", a spus Popescu.
CNA şi societatea civilă protestează
Attila Gasparik, vicepreşedinte al CNA, a declarat că în Legea audiovizualului nu există categoria
de preşedinte interimar şi că va rămâne în funcţie până când parlamentul va decide să valideze
din nou preşedintele.
"Este un dispreţ total faţă de lege, manifestat de PSD şi PNL. Ori îl numeau pe Răsvan Popescu
preşedinte la CNA, ori nu se atingeau de această problemă", a spus Gelu Trandafir, membru al
CNA.
Convenţia Organizaţiilor de Media, Agenţia de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism
Independent şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie protestează faţă de politizarea
televiziunii publice.
Profil: Alexandru Sassu - un veteran al politicii
Deputat PD în legislaturile 1992-1996 şi 1996-2000, Alexandru Sassu este printre puţinii
politicieni activi dintre cei care au intrat în sistem la începutul anilor ‘90. În 1998 a fost ministru
pentru relaţia cu parlamentul, în Cabinetul lui Radu Vasile. În acelaşi an, Sassu a fost şi
candidatul democraţilor pentru postul de primar al Bucureştiului, dar la alegeri nu reuşeşte să
obţină decât 3 la sută. În 2000 a fost ales deputat de Timiş pe listele PD, dar în ianuarie 2003 i-a
părăsit pe democraţi pentru PSD. S-a făcut remarcat şi pentru că a criticat, în calitate de ministru
pentru relaţia cu parlamentul, procedurile greoaie prin care trebuie să treacă, în Camera
Deputaţilor şi Senat, actele normative adoptate de guvern, spunând că "parlamentul lucrează ca
o fabrică, după program". De profesie este inginer.
Profil: Răsvan Popescu - „ucenic" în Valea Jiului
Având studii de geologie şi experienţă trăită în bazinele miniere din Valea Jiului, timp de trei ani
(1987-1990), Răsvan Popescu s-a angajat la săptămânalul „Expres", imediat după Revoluţie. Din
1992 şi până în 1996 a fost corespondent al radio BBC, iar după câştigarea alegerilor de către
CDR şi Emil Constantinescu ajunge redactor-şef la TVR, coordonator al emisiunii „Ediţie
specială". Este „promovat" şef al Departamentului de Informaţii Publice şi purtător de cuvânt al
Guvernului României, cu rang de secretar de stat (1998), dar numai după un an schimbă Palatul
Victoria cu Palatul Cotroceni. În perioada 1999-2000 îndeplineşte funcţia de purtător de cuvânt al
preşedintelui României, cu rang de consilier de stat. Din 15 septembrie 2000 devine membru al
Consiliului Naţional al Audiovizualului.
7 Plus/PSD si PNL au inhatat TVR si CNA
Degringolada in care a intrat politica dimboviteana a marcat si ultimele doua zile ale sesiunii
parlamentare proaspat incheiate. Incapabili, dupa negocieri prelungite, sa aleaga sefii SRTV si
CNA, parlamentarii au recurs la o solutie de avarie, votind doi interimari pina in toamna:
Alexandru Sassu la TVR si Razvan Popescu la CNA. Dupa cum se vede, chiar daca numai
interimar deocamdata, PSD si PNL si-au facut pofta si au pus mina pe cele doua institutii cheie in
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orice campanie electorala - TVR, respectiv CNA. Dupa ce au negociat de zor si degeaba toata
ziua de miercuri, presedintii celor doua Camere parlamentare au realizat joi ca este prea riscant
sa supuna la vot alegerea candidatilor doriti de PSD si PNL in fruntea celor doua institutii
deoarece cvorumul la limita putea aduce neplacute surprize. Pentru a nu ramine PSD si PNL
repetenti inca o data, "mamitica" Olteanu si "ma-mare" Vacaroiu au scos repede o hotarire a
Parlamentului, prin care cei doi alesi - Sassu si Popescu - deveneau interimari. Conform
Regulamentelor celor doua Camere, o astfel de hotarire este adoptata doar cu majoritatea
parlamentarilor prezenti - ceea ce s-a si intimplat. Chiar daca si-au proptit favoritii in scaunele
mult rivnite, pesedistii si liberalii tot s-au facut de bafta, teapa pregatita initial de PSD PNL-ului
devenind de notorietate inca de miercuri in urechile politicienilor de rind si ziaristilor. Concret,
considerindu-se indreptatiti sa ia ei totul daca tot tin in circa guvernul Tariceanu, pesedistii lui
Geoana au incercat sa-l impuna, pe linga deja negociatul Sassu, si pe Valentin Nicolau la CNA.
Odata cu liberalii, s-au prins si democratii, care s-au apucat sa sanctioneze in gura mare lacomia
partidului lui Geoana. Cert este ca negociatorii de serviciu - Viorel Hrebenciuc si Bogdan Olteanu
au discutat miercuri ore intregi, timp in care parlamentarii de rind se plictiseau in asteptarea
convocarii plenului aminat de la o ora la alta. In fine, la ceas de seara si dupa votul regulamentar
cu bile, PSD si PNL au constatat cu neplacuta surpriza ca Alexandru Sassu nu a intrunit numarul
necesar de voturi "pentru" (233) - situatie in care s-a impus varianta interimatului. Prilejul nu a
fost ratat de PD, care a acuzat "trocul politic" la care s-au dedat PSD si PNL. "Alegerea
presedintelui CNA: un troc politic, un presedinte scos cu forcepsul politic! Trocul politic, presiunile
si amenintarile la care au fost supusi unii membri ai CNA decredibilizeaza aceasta institutie
publica, care, sub presedintia lui Ralu Filip, isi cistigase independenta ceruta de lege si de
normele europene privind domeniul audiovizualului!". Textul prezentat a fost trimis, prin SMS, de
PD-istul Ioan Onisei (membru in CNA) presei, acesta asumindu-l in mod public si completindu-l
ulterior: "Mi se parea corect sa aminam alegerile pina la toamna. Dupa contextul in care totul a
fost negociat la pachet, este clar ca a fost o alegere cu pistolul la timpla". Cu forcepsul, pistolul
sau doar datorita abilitatii cuplului Hrebenciuc - Olteanu, cert este ca Alexandru Sassu si Razvan
Popescu vor conduce - pina la 1 octombrie, in formula interimatului, TVR si CNA. Concomitent cu
"ingineria" parlamentara prin care cei doi au fost totusi numiti, motiunea simpla referitoare la
sanatate depusa de PSD la Senat a cazut - fapt mai mult decit curios din moment ce este de
notorietate pozitia dominanta a opozitiei in aceasta Camera. Esecul motiunii in cauza a surprins
suficient de multa lume astfel incit, la scurt timp, au aparut comentarii referitoare la o negociere
pe tema intre aceiasi Hrebenciuc si Olteanu.
Politica ramine cea mai veche meserie din lume
Chiar daca doar putini avizati stiu, concret, ce au discutat cele doua eminente aflate in serviciul
PSD si PNL, oricine din asistenta a realizat jocurile de culise practicate de cele doua partide care
incearca altfel sa se delimiteze cit se poate de clar unul de altul. Din pacate pentru PSD, chiar
daca actuala sa pondere ii permite sa joace un rol major in Parlament, statutul sau de partid de
opozitie s-a sifonat si mai rau in ultimele doua saptamini, dupa miuta penibila cu "uite motiunea
de cenzura, nu e motiunea" si proptirea omului sau la TVR - apanaj rezervat celor aflati la putere.
Pe de alta parte, pesedistii ne obisnuisera cu jocuri de culise elegante si nu derulate in vitrina, ca
in cartierele rau famate din marile metropole. O singura bucurie mai putem avea noi, contrinuabili
de rind: la cele 40 de grade anuntate, politicienii nu pot sta cu burta la umbra in aceasta vara din
cauza alegerilor europarlamentare. O singura parte buna are scrutinul care pluteste amenintator
asupra politicienilor care au fugit ca dracul de tamiie de intilnirea cu alegatorii: fiorii reci pe care ii
da, taman buni in actualele schimbari climaterice./Simona Badulescu
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