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Gandul
Televizoarele românilor nu rezistă la digitalizare
de Diana POPESCU
Se lucrează la o „politică publică” în domeniu
„Asortarea“ cu normele europene, dificilă şi scumpă
Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Ministerul Culturii lucrează la un proiect de modificare a
Legii audiovizualului, în vederea corelării acesteia cu noua Directivă a audiovizualului Audiovisual Media Services Directive. De adaptarea la cerinţele europene se ocupă un grup de
lucru format din Ioan Onisei şi Laura Frunzeti - de la CNA şi Virgil Niţulescu, Delia Mucică,
Adriana Popp şi Ani Hurduc, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Ministerul Culturii şi Cultelor are drept de iniţiativă legislativă, din partea Guvernului, pentru
modificarea Legii audiovizualului, în cadrul instituţiei conduse de Adrian Iorgulescu funcţionând şi
un Compartiment pentru cinematografie şi strategii audiovizuale. Principalele modificări vizate
sunt legate de trecerea de la analogic la digital şi transferul conţinutului audiovizual în alte medii
decât cele clasice, radio şi TV.
Fără bani şi legi
România nu e una dintre răsfăţatele soartei: pentru digitalizarea preconizată pentru 2012, la ora
actuală nu dispune nici de cadru legislativ, nici de infrastructură, nici de fonduri. În atare situaţie,
cum procedăm?
Virgil Niţulescu, secretar general al MCC, dă asigurări că lucrurile se vor îndrepta, întrucât în
prezent se lucrează la realizarea unei „politici publice” pentru domeniul audiovizualului, care
trebuie aprobată de Guvern. „Nu se pune problema să ne apucăm să redactăm proiectul de
modificare înainte de a realiza o politică publică pentru audiovizual, care nu există în momentul
de faţă. După ce această politică publică va fi adoptată de Guvern, urmează să trecem la
modificările pentru armonizarea Legii cu noua Directivă pentru audiovizual”.
Ioan Onisei, un alt artizan al modificărilor din audiovizual, vorbeşte despre aspectele sociale şi de
siguranţa statului pe care le implică trecerea la digitalizare: „Spre deosebire de ora actuală, când
avem fiecare frecvenţă cu canalul aferent, odată digitalizată televiziunea, pe o frecvenţă vor
exista 4-5 programe. Cetăţeanul român are receptoare care nu vor face faţă acestui tip de emisie.
Introduci digitalizarea, dar cu omul obişnuit ce faci?
Apoi, Ministerul Apărării, ministerul Internelor, SRI-ul etc funcţionează deocamdată tot pe unde
hertziene. Digitalizarea devine o problemă serioasă, trebuie discutat şi cu ei”.
„Modelul“ italian
Silvio Berlusconi, pe vremea când era premier, a rezolvat problema digitalizării pentru posturile la
care era patron, a cumpărat decodoare pentru italienii de rând, drept care Italia a fost dată în
judecată de Comisia UE, pentru practici nu tocmai legale. Cum România nu deţine un primministru posesor de televiziuni, un astfel de pericol nu ne paşte.
Parlamentul European a adoptat, la sfârşitul lui 2007, Directiva privind serviciile media
audiovizuale. Noile prevederi legislative le actualizează pe cele incluse în cadrul Directivei
Televiziunea Fără Frontiere, adoptată în 1997, pentru a lua în calcul dezvoltarea tehnologiilor
audiovizuale. Una dintre noutăţi priveşte product placement-ul, care implică prezenţa anumitor
produse în programe TV, în scopuri comerciale. O alta se referă la pauzele publicitare, care vor fi
autorizate la fiecare 30 minute în timpul filmelor TV, operelor cinematografice şi al programelor de
ştiri.
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