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Gardianul
Ralu Filip: «Sa fie pedepsiti si ofiterii SRI, nu doar ziaristii!»
In interviul pe care ni l-a acordat, Ralu Filip a atins si problema noului proiect pentru
Codul Penal al ministrului Monica Macovei. Filip a declarat ca ar crede in acest proiect
daca s-ar adresa si ofiterilor SRI, nu doar jurnalistilor.
Intr-un interviu acordat ziarului nostru, presedintele Consiliului National al Audiovizualului,
Ralu Filip, vorbeste despre proiectul Ministerului Justitiei prin care se specifica faptul ca
oricine înregistreaza sau difuzeaza imagini, sunete sau convorbiri de pe o proprietate privata
e pasibil de inchisoare de la doi pana la sapte ani, despre emisiunea „Tradati in dragoste“,
despre subiectele cele mai fierbinti care vor fi dezbatute in urmatoarele sedinte ale CNA, dar
si despre nevoia urgenta de a se debloca activitatea institutiei pe care o conduce.
Parlamentul trebuie sa voteze macar trei noi membri propusi pentru a completa componenta
CNA. Cu cei trei noi membri aprobati de Parlament, CNA va putea întruni cvorumul legal,
adica opt membri, orice decizie a Consiliului neputand fi luata decat în prezenta a minimum
opt membri si cu votul a sase dintre ei. Pana atunci, CNA nu isi poate relua activitatea.
- Care sunt cele mai presante probleme pe care le veti dezbate odata cu reluarea
activitatii CNA?
- Subiectul principal este emisiunea „Tradati in dragoste“, de la Prima TV. Si de aici se
desprind alte doua probleme majore: acel act sexual real care a aparut in editia de pe data de
27 noiembrie si incadrarea pe care postul a facut-o emisiunii. In vizorul nostru se mai afla si
emisiunile cu farse de la OTV sau National TV, dar si atitudinea fata de minoritatea maghiara
a realizatorului emisiunii „Nasul“ de la B1 TV.
- Emisiunea „Tradati in dragoste“ nu s-a conformat nici acum cerintelor CNA pentru a
nu fi acuzata ca incalca drepturi fundamentale ale omului. Mai trebuie facute concesii
in acest caz?
- Nu, de ce sa facem concesii? Poti face o emisiune indoielnica din punct de vedere moral,
dar care sa fie difuzata dupa ora 22.00, pentru a-i proteja pe cei mici. Nici macar
angajamentul de a rula genericul de prezentare a celor care au interpretat rolurile nu a fost
respectat; postul are tot interesul de a intretine aceasta confuzie.
- Se misca lucrurile in Parlament? Cand credeti ca se va debloca activitatea CNA?
- Daca nu se renunta la proiectul cu 13 membri, cred ca pana in martie nu vom functiona.
Parlamentul este raspunzator pentru situatia creata. Ultimul lucru la care se gandesc
parlamentarii este ca lucrurile sa mearga bine in CNA. Ar trebui sa se cunoasca foarte bine
legislatia si sa se actioneaze in consecinta.
- Se vor schimba mult lucrurile in audiovizualul romanesc o data cu intrarea tarii
noastre in Uniunea Europeana?
- In acest moment, nu vad sa fie cineva preocupat de faptul ca, dupa 1 ianuarie, lucrurile
trebuie facute mult mai bine. Vom intra pe un teren in care lucrurile nu se mai rezolva cu
„lasa-ma sa te las“, pentru orice neregula, Romania putand fi actionata in instanta mult mai
usor decat pana acum. Acestea sunt probleme pe care institutia noastra nu reuseste sa le
impuna in atentia Parlamentului si a publicului.
- In ultimul timp, in emisiunile televizate, tonul pe care se adreseaza intre ei oamenii de
fotbal este mult mai dur. Ce masuri s-au luat in acest sens?
- Nu avem ce face mai mult decat am facut. Exista obligatia clara a moderatorilor de a veghea
sa nu existe un astfel de comportament.
- Ce parere aveti despre emisiunile-concurs in cazul carora au existat atatea reclamatii
ca premiile nu se dau?
- Noi nu am mai primit reclamatii pentru acest gen de emisiuni, datorita faptului ca sunt destul
de reglementate. Comparativ cu Europa, la noi legile sunt mult mai clare pentru emisiunileconcurs. Ne-am asigurat ca publicul primeste informatiile complete si corecte. Spre exemplu,
tariful cu care se taxeaza convorbirea este afisat cu caractere la fel de mari ca acelea ale
numarului de telefon. CNA nu este raspunzator pentru naivitatea oamenilor. Singura
problema pe care o mai avem in aceasta privinta o constituie apelurile mincinoase, cele prin
intermediul carora prezentatorul le induce telespectatorilor senzatia ca nimeni nu suna,
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lucrurile stand exact invers.
- Cand vom afla care va fi compania care se va ocupa cu masurarea, din 2008, a
audientei TV din Romania?
- Pe data de 8 ianuarie va fi votul final.
- Care este pozitia dvs. fata de noul proiect pentru codul penal care prevede pedeapa
cu inchisoarea, pana la sapte ani, pentru toti cei care înregistreaza sau difuzeaza
imagini de pe o proprietate privata?
- Reglementarile CNA sunt foarte bune si pot fi aplicate foarte bine. Sunt de acord ca
drepturile si libertatile fundamentale ale omului trebuie protejate, dar se face o confuzie:
spatiul privat nu inseamna viata privata si invers. E total nepotrivit ce propune doamna
Macovei, si anume o protectie absoluta a persoanelor publice din Romania. Ideea proiectului
despre care vorbim este de a pune la adapost anumite persoane publice de dezvaluiri care
le-ar putea cauza neplaceri dintre cele mai grave. Acest proiect este inacceptabil din punctul
meu de vedere si as fi crezut in el daca doamna Macovei ar fi cerut acest lucru si SRI-ului.
Daca ar fi fost sanctionati si ofiterii SRI care fac filmari de acest gen, nu doar ziaristii, altfel ar
fi stat lucrurile. Pedeapsa cu pana la sapte ani de inchisoare pentru cei care incalca aceasta
lege e mult prea exagerata, parca ai viola persoana respectiva, nu ai filma-o.
Anamaria Preda
Gardianul/7 decembrie 2006
Bancile care fac reclama mincinoasa la TV, amendate de CNA
Bancile nu mai au voie sa-si faca publicitate prin reclame „inselatoare“, care scot in
evidenta doar dobanzile foarte mici si avantajele produselor bancare, iar comisioanele
si costurile foarte mari nu sunt specificate, au anuntat, ieri, reprezentantii CNA.
Radiourile si televiziunile nu mai au voie sa difuzeze reclame ale diverselor banci in care nu
sunt specificate absolut toate costurile, implicit avantajele si dezavantajele fiecarui produs
bancar, au declarat, ieri, membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA). De asemenea,
fiecare banca, potrivit Normei 20 a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), va fi obligata sa
afiseze dobanda anuala efectiva (DAE), care include, pe langa dobanzi, toate costurile si
comisioanele percepute. Pe de alta parte, Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorului (ANPC), acuza BNR ca nu controleaza si nu amendeaza institutiile de
creditare, asa cum este stipulat in Legea protectiei consumatorului.
Bancile nu mai au voie sa-si faca publicitate prin reclame „inselatoare“, care scot in evidenta
doar dobanzile foarte mici si avantajele produselor bancare, iar comisioanele si costurile
foarte mari nu sunt specificate, au afirmat, ieri, reprezentantii CNA. „Majoritatea bancilor din
Romania au reclame la radio si televiziune, in care se spune cat de avantajoasa este oferta
respectiva, iar dezavantajele apar doar intr-o fractiune de secunda, scrise foarte mic sau citite
foarte repede“, a declarat Serban Pretor, membru CNA, in cadrul seminarului „DAE, costul
unui produs numit credit“, organizat de Finzoom, Curierul National si Camera de Comert si
Industrie a Romaniei (CCIR). „Aceasta situatie creata de reclamele bancilor si a institutiilor de
creditare ne-a determinat sa modificam Codul Audiovizualului, in care se stipuleaza
interzicerea «reclamelor inselatoare»“, a adaugat Pretor.
De asemenea, reprezentantii CNA si ai ANPC s-au aratat consternati de multitudinea de
comisioane, unele nejustificate, impuse de banci clientilor. „Sunt unele banci, ale caror nume
chiar mi-e rusine sa le pronunt, care isi fac reclama in care anunta ca ofera dobanzi foarte
bune pentru depozitele de economisire. De fapt, aceste banci percep diverse comisioane
lunare, de intretinere de cont, prin care pacalesc clientii“, este de parere reprezentantul CNA.
„De exemplu, daca iti faci un depozit de 10 euro la banca, ti se ia lunar cate un euro pentru
intretinere de cont si te poti trezi, la un moment dat, ca nu mai ai nici un ban in cont“, a
adaugat Pretor.
Bancile sunt obligate sa afiseze toate costurile
Toate bancile din Romania sunt obligate prin lege sa calculeze si sa afiseze dobanda anuala
efectiva (DAE). Aceasta reprezinta costul total al unui credit si include, pe langa rata dobanzii,
si celelalte comisioane si taxe asociate care sunt platite de beneficiarul creditului pe toata
durata perioadei de rambursare. „Afisarea tuturor costurilor si a comisioanelor bancare este
un lucru foarte bun, deoarece orice om trebuie sa stie cat va plati exact si nu se va mai pacali.
Important este, totusi, ca oamenii sa fie foarte atenti si sa citeasca foarte atent intreg
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contractul incheiat cu banca“, este de parere Sorin Mierlea, presedintele Federatiei
Asociatiilor pentru Apararea Drepturilor Legitime ale Consumatorului.
Cu toate acestea, DAE nu reprezinta intocmai costul total al unui credit bancar si difera la
fiecare tip de credit si la fiecare client in parte. „Fiecare combinatie de diferite valori ale
creditului si a perioadei de rambursare rezulta in valori diferite ale DAE, chiar pentru acelasi
produs bancar. Pentru a fi 100% corect, DAE trebuie calculata dinamic, adica personalizata in
functie de perioada si valoarea creditului pentru fiecare client in parte“, sunt de parere
reprezentantii Finzoom.
ANPC vrea sa modifice Legea protectiei consumatorului
Legea protectiei consumatorului este ambigua la ora actuala, deoarece da dreptul atat BNR,
cat si ANPC sa cerceteze institutiile si intermediarii de credit, a declarat Irina Vasile, consilier
in ANPC. „Autoritatea pentru Protectia Consumatorului verifica pliantele, reclamele radio si
TV si contractele bancare, unde DAE trebuie specificata obligatoriu“, a spus Irina Vasile.
Aceasta a dat de inteles ca BNR nu-si face suficient de bine treaba. „Desi este prevazut in
lege faptul ca BNR trebuie sa controleze institutiile de credit, nu o face. Momentan, ANPC
poate amenda bancile numai pe partea de informare sau de clauze contractuale“, a declarat
oficialul ANPC.
Otilia Caloian
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