TV SIGHET, „Televiziunea orașului tău”, încalcă Legea audiovizualului și refuză accesul pe ecran al candi
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Televiziunea orașului „lor” refuză să prezinte știri electorale privind acțiunile candidaților Alianței
PSD + UNPR, constituită la nivel de municipiu Sighet sau să difuzeze spoturi electorale ale
acestora. Aceasta, în condițiile în care postul de televiziune mai sus amintit a notificat CNA cu
privire la faptul că va difuza știri electorale din campania electorală pentru alegerile locale din
2016.
Alianța electorală PSD + UNPR (Sighet) a depus o cerere scrisă în data de 17 mai
a.c. adresată TV Sighet prin care solicita să i se comunice „telefonic, prin e-mail și în scris zilele
și orele, precum și emisiunile (informative, electorale sau de dezbateri electorale)” în care postul
TV Sighet urmează să difuzeze informații privind activitățile de campanie ale candidaților
Alianței PSD + UNPR și să îi invite pe aceștia în studio”, în cazul în care televiziunea va realiza
emisiuni de promovare sau dezbatere electorală.
Practic, Alianța electorală
PSD + UNPR a solicitat postului de televiziune TV Sighet să respecte legea, să se distanțeze
de simpatiile politice și să asigure condițiile de echitate, echilibru și corectitudine față de toți
candidații, așa cum cere Legea Audiovizualului, precum și Decizia CNA Nr. 244 / 12.04.2016.
Cererea a fost depusă la postul TV Sighet cu numărul de înregistrare nr. 735 / 17.05.2016,
însă a rămas fără răspuns. Reprezentantul Alianței PSD + UNPR a revenit cu o nouă adresă în
data de 19 mai a.c. prin care solicita postului de televiziune în cauză să transmită un răspuns
oficial în acest sens.

Surpriza a venit în momentul în care secretariatul postului de televiziune a refuzat
înregistrarea noii adrese, secretara motivând că nu poate da număr de înregistrare fără
aprobarea conducerii postului TV, respectiv a realizatorului Gheorghe Paul Szaniszlo.

Conducerea Alianței PSD + UNPR (Sighet) a declarat pentru Sighet 247 că „din cauză că TV
Sighet refuză să respecte legislația în domeniul audiovizualului se vede nevoită să reclame
aceste aspecte forului decizional, (Comisiei Naționale a Audiovizualului - n.r.) și arată că regretă
faptul că o televiziune, care ar trebui să fie echidistantă față de toți candidații, înțelege să
încalce principiile de echitate și corectitudine față de aceștia”.
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