
PSD critica Televiziunea publica pentru deviationism de dreapta
Partidul Social Democrat critica, pentru a doua oara, in mai putin de o luna, postul national de
televiziune, pe care il acuza ca abdica de la statutul de post de interes public. Motivul supararii pesediste
este acelasi emisiunea "Masina de tocat" - realizator Stelian Tanase. Partidul de guvernamant considera
ca ea are o tenta politica de dreapta, fiind "o propaganda mascata pentru tezele politice si liderii
opozitiei". Nemultumirea a pornit de la felul in care Stelian Tanase si-a conceput emisiunea de 1
Decembrie, PSD apreciind ca s-a ales "un mod derizoriu de tratare" a Zilei nationale. Partidul lui Adrian
Nastase crede ca emisiunea sufera de "un grav dezechilibru politic", datorita felului in care realizatorul isi
alege invitatii. La ultima aparitie, Stelian Tanase i-a avut alaturi pe istoricul Adrian Cioroianu si pe
filozoful Horia Roman Patapievici, la care se face trimitere in acest fel "In studio s-au aflat, marti seara,
nu istorici consacrati, ci consilierul politic al presedintelui PNL, Adrian Cioroianu, si Horia Roman
Patapievici, binecunoscut pentru pozitiile sale de dreapta". Invitatii lui Stelian Tanase sunt tinuti sub
observatie de mai multa vreme. In 12 noiembrie, PSD cerea demisia directorului general al TVR, pentru
ca, la aceeasi emisiune, Stelian Tanase "cunoscut ca avand afinitati liberale", a avut ca invitati doar
reprezentanti ai PD si PNL, fara a invita si un ziarist care sa le tina piept acestora. In comunicatul de ieri,
se mai spune ca la alte posturi de televiziune reflectarea Zilei Nationale s-a facut "intr-o nota umoristica",
datorita unor "ratiuni legate de afilierea politica a patronilor lor", acuzati de partidul de guvernamant de
"iresponsabilitate si lipsa evidenta de patriotism". Putin mai lipseste ca semnatarul celor doua proteste,
Dan Matei Agathon, sa nu ceara, in finalul scrisorilor sale, reintoarcerea la cenzura de stat, careia PSD ii
duce atat de mult dorul.
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