
"Comisarul" CNA
Adrian Ioan Rusu este inspectorul teritorial al Consiliului National al Audiovizualului din Sibiu de 11
ani. In 2006, singurele amenzi date de CNA in judetul Sibiu au mers la Medias.
  
  Nici o emisiune de radio sau televiziune nu scapa neperiata. Dupa ce aparatul de monitorizare le
inregistreaza secunda cu secunda, ochiul antrenat al sibianului Adrian Ioan Rusu selecteaza rapid
imaginile cu "probleme". SIBIANUL l-a gasit pe inspectorul care semnaleaza Consiliului National al
Audiovizualului toate neregulile din media audio-vizuale sibiene.
  
  CNA la Sibiu
  Nascut in Cisnadie, Adrian Ioan Rusu a absolvit Facultatea de Electronica si Telecomunicatii din
Timisoara in 1985. Dupa terminarea studiilor s-a angajat in domeniu, la Inspectoratul General pentru
Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
  "Am lucrat acolo zece ani, din 1985 pana in 1995, anul in care m-am angajat la CNA. Cativa ani de zile
am fost responsabil pe doua judete, Sibiu si Alba", povesteste Adrian Rusu, care a prins nu mai putin de
trei campanii electorale, "momentele de varf ale activitatii unui inspector CNA". 
  Pe langa munca de supravegherea a statiilor locale, inspectorul este responsabil si cu informarea si
indrumarea radiodifuzorilor in ceea ce priveste noutatile legislative din domeniu.
  
  Monitorizari high tech
  "Printr-un program Phare derulat in ultimii ani, CNA a fost dotat cu statii de monitorizare performante.
Cea de la Sibiu permite inregistrarea a trei programe TV si unul de radio, 24 de ore din 24. Cum, la noi,
posturile locale emit doar cateva ore pe zi, statia este programata sa inregistreze intervalul respectiv de
emisie. Supravegherea unui post se face pe o perioada de o luna, dupa care trec la inregistrarea altuia",
explica Adrian Rusu.
  La inregistrarile automate se adauga si vizionarile pe care inspectorul si le-a introdus demult in
programul cotidian. Pentru Medias se folosesc inregistrarile martor, realizate, conform legii, chiar de
posturile de radio sau televiziune din localitate. Orice post este obligat sa pastreze aceste inregistrari timp
de 30 de zile.
  
  Sanctiuni timide
  Monitorizarile tematice cerute de CNA privesc mai ales respectarea principiului pluralismului politic.
Aici trebuie vegheata respectarea regulii celor trei treimi, respectiv una pentru putere, una pentru opozitie
si una pentru autoritatile publice centrale.
  "In anul 2005, principala sanctiune data la Sibiu a fost motivata, insa, de functionarea fara aviz de
retransmisie eliberat de CNA a unei retele CATV din Merghindeal. Societatea respectiva a primit o
amenda de 50 de milioane de lei. Somatii au fost trimise catre Radio Medias 725, pentru nerespecatrea
pluralismului politic in emisiunile de stiri si publicitate facuta cabinetelor medicale si catre PRO TV
Sibiu, pentru nerespectarea pluralismului politic in emisiunile de stiri", declara Adrian Rusu despre cele
trei sanctiuni notabile date de CNA in 2005.
  In intregul an 2005 au mai fost inregistrate doar 8 adrese de atentionare trimise posturilor locale.
  
  An cu multe sesizari
  Daca in tot anul 2005, la CNA Sibiu s-au primit doar 6 sesizari, in prima jumatate a anului curent s-au
inregistrat deja 19. Mai mult de jumatate dintre acestea se refera la postul Radio Medias 725.
  "Numarul mare de sesizari se datoreaza unor declaratii facute pe post cu privire la un imobil din
Medias, care se afla in litigiu. Este bine de precizat, totusi, ca eu nu am puterea de a da sanctiuni. Treaba
mea este sa fac rapoarte de constatare, Consiliul fiind cel care decide sanctiunile, in functie de gravitatea
abaterilor", explica Adrian Rusu.
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  Dintre cele 3 sanctiuni inregistrate in acest an, doua au fost amenzi primite de acelasi Radio Medias
725, pentru neacordarea dreptului la replica. Ambele au fost anulate, insa, dupa ce postul respectiv a
acordat acest drept. 
  A treia sanctiune a fost o somatie primita de postul de radio Kiss FM Sibiu, pentru ca "nu a avut emisia
locala prevazuta de lege, de minim 30 de minute pe zi".
  Desi au existat sesizari pentru nerespectarea pluralismului politic si publicitatea mascata, anul acesta nu
au fost acordate nici macar avertizari.
  
  Licente sibiene
  In judetul Sibiu exista 18 licente audiovizuale private de radio. 15 dintre posturi sunt in stare de
functionare, iar doua licente au fost luate la concursul din acesta primavara. "Posturile respective au la
dispozitie 11 luni sa inceapa emisia. O alta licenta este data unui post de radio ce va emite in Agnita",
explica Adrian Rusu.
  Licentele TV sunt in numar de opt, respectiv 2 la Medias si 5 la Sibiu. La acestea se adauga 7 licente TV
prin retea de comunicatii (cablu).
  
  CNA
  Consiliul National al Audiovizualului (CNA) este o autoritate publica autonoma sub control parlamentar
si garant al interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale, care trebuie sa asigure respectarea
exprimarii pluraliste de idei si de opinii in programele transmise de radiodifuzori, pluralismul surselor de
informare si libera concurenta in domeniul audiovizual, protejarea culturii si a limbii romane, a culturii si
limbilor minoritatilor nationale, protejarea minorilor si apararea demnitatii umane.
  CNA elibereaza licente audiovizuale, autorizatii de retransmisie si decizii de autorizare audiovizuala,
potrivit conditiilor, criteriilor si procedurilor legale. 
  Consiliul National al Audiovizualului este constituit din 11 membri numiti de Parlament, la propunerea
Presedintiei (2), Guvernului (3), Camerei Deputatilor (3) si Senatului (3). Durata mandatului membrilor
CNA este de 6 ani.
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