
Consiliul Naţional al
Audiovizualului (CNA) a discutat
în şedinţa de marţi cererea de
prelungire a valabilităţii licenţei
audiovizuale Realitatea TV,
votul membrilor autorităţii
audiovizuale stabilind că legea
nu permite continuarea activităţii
postului. Potrivit documentelor
depuse de Realitatea Media la
dosarul de la CNA, compania
înregistra restanţe fiscale de
peste 10 milioane de lei iar
planul de reorganizare al
societăţii era infirmat.
Societatea mai deţine şi
licenţele Realitatea Fm
Bucureşti satelit, Realitatea FM terestru, Realitatea FM
Cluj Napoca satelit Sulina terestru, Galaţi-Brăila.
Reprezentanţii companiei au cerut să fie judecată
situaţia în ansamblu. “Noi am făcut tot ce se putea face
ca să reparăm ceea ce au stricat alţii”, au explicat
reprezentanţii Realitatea Media prezenţi în faţa
Consiliului. “Realitatea va rămâne. Am condus câteva
sute de oameni şi pot să vă spun cu certitudine că
indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea. Noi nu avem
cum să umplem vidul legislativ din Legea Audio-
vizualului”, au pledat cei reprezentanţii companiei care
au susţinut că din punctul lor de vedere planul de
restructurare ar fi viabil. Consiliul a avut pe ordinea de
zi o informare privind cererea nr. 11068/18.10.2019
formulată de S.C. Realitatea Media SA în vederea
prelungirii valabilităţii licenţei audiovizuale Realitatea

TV din Bucureşti. Pentru prelungirea
licenţei Realitatea TV au votat 4
dintre membrii, iar 6 au fost
împotrivă. Consiliul emite decizii,
instrucţiuni şi recomandări, în
prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu
votul a cel puţin 6 membri. “Dezbateri
româneşti despre prelungirea licenţei
Realitatea TV, pe sistemul «merge și
așa, sunt băieți buni». Eu mi-aş fi
dorit ca legea audiovizualului să nu
încarce CNA cu responsabilitatea
evaluării situaţiei financiare a unei
televiziuni. Cu alte cuvinte, decizia
Consiliului de acordare, modificare
sau prelungire de licenţă nu ar trebui
legată de starea de insolvenţă, de

datoriile curente sau de cele menţionate într-un
certificat de atestare fiscală, sau de un plan de
reorganizare. Alte criterii ar trebui aplicate de membrii
CNA, nu existenţa sau absenţa unui document
justificativ, solicitat de legea audiovizualului. Daaaar...
din păcate, legea mă obligă să verific existenţa
“ştampiluţelor”! Şi nu sunt îndeplinite două condiţii: au
datorii curente şi le-a fost infirmat planul de
reorganizare. Dacă legea mi-ar fi permis, aş fi votat
acordarea unei licenţe până în momentul în care
instanţa ar fi decis definitiv dacă postul intră sau nu în
faliment! Dar nu se poate nici asta! Nu se poate să
ignor prevederile legii, pe ideea că eu sunt tare şi mare
şi eu decid, şi, în fond, trăim în România...!”, a explicat
Radu Herjeu. Postul poate contesta decizia, dar a
aceasta intră în vigoare miercuri seara, la 23.59.
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CCR a lămurit 
ce se înțelege prin
„câini cu potențăal

agresiv“
Prevederea care interzice accesului câinilor cu

potențial agresiv în spaţii publice fără botniţă şi fără
lesă este constituţională în măsura în care definiția
de „agresiv“ este cea dată într-un articol al
ordonanței de guvern care reglementează regimul
de deținere al acestor patrupezi, a decis, marţi,
Curtea Constituțională. CCR a luat în dezbatere
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.6
alin.(4) fraza întâi din OUG 55/2002 privind regimul
de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, care
prevede că „accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b),
precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în
localurile publice, în mijloacele de transport în
comun și în locurile publice este permis doar dacă
aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o
persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art. 3 alin. (1)“. CCR a admis excepţia de
neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „al
exemplarelor cu potenţial agresiv“ din cuprinsul
dispoziţiilor art.6 alin.(4) fraza întâi din OUG nr.
55/2002 este constituţională în măsura în care
vizează câinii prevăzuţi la art.2 alin.(1) din acelaşi
act normativ“. Potrivit art.2 alin.(1) din actul normativ
vizat, prin câini agresivi se înţelege “orice câine
care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă
persoane ori animale domestice în locuri publice sau
private“, dar şi „orice câine care participă la lupte
între câini sau care a fost antrenat în acest scop“.

Pe scurt. De miercuri seară

Realitatea TV pierde licenţa
audiovizuală şi îşi încheie emisia

Prima navă militară a României care acostează în Egipt

Fregata „Regele Ferdinand“,
ambasador al artei dobrogene

Fregata „Regele Ferdinand“ a
făcut o escală în portul egiptean
Alexandria în zilele de 28 şi 29
octombrie, fiind prima navă militară a
României care acostează în acest
port, potrivit Statului Major al Forţelor
Navale. Delegaţia condusă de
comandantul
navei, comandorul
Marian Ioan, a
fost primită, luni,
de către
guvernatorul
municipalităţii
regionale
Alexandria şi de
către oficialii
forţelor navale
egiptene. „Forţele
Navale Române,
cu sprijinul
Ministerului
Afacerilor Externe,
Ministerului Turismului şi cel al
Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni, au organizat, în
premieră, marţi, la bordul fregatei
‘Regele Ferdinand’ o întâlnire cu
membrii comunităţii românilor
domiciliaţi în Egipt, prilej cu care a
fost prezentată o parte din activitatea
culturală desfăşurată la Cercul Militar
Mangalia“, se arată în comunicatul
SMFN. În acest context, au fost
expuse lucrări cu tematică marină

realizate de pictorii Niculae Găgeanu
şi Alexandru Ghinea, membri ai
Uniunii Artiştilor Plastici, au fost
prezentate volumele “Poveştile Mării
Negre”, autor Cristian Cealera, şi
“Lotus stelar”, autor Emilia Dabu, iar
copiii românilor care trăiesc în Egipt

au primit cadouri simbolice, pregătite
de elevii şi studenţii militari din Forţele
Navale Române. Nava va pleca din
Alexandria miercuri şi îşi va continua
misiunea de monitorizare a traficului
maritim şi aerian, până la următoarea
escală - portul Haifa, din Israel, unde
va ajunge pe 4 noiembrie. Fregata
„Regele Ferdinand“ participă, în
perioada 18 octombrie - 7 noiembrie,
la Operaţia NATO “Sea Guardian 19”
(OSG), în Marea Mediterană.


