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TVR stopeaz&#259; remunera&#355;ia pentru to&#355;i colaboratorii care sunt angaja&#355;i ai altor institu&#355;ii de pres&#259;
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www.mediafax.ro/cultura-media/tvr-stopeaza-remuneratia-pentru-toti-colaboratorii-care-sunt-angajati-ai-altor-institutii-de-
presa-mircea-marian-ioana-lupea-si-andreea-pora-afectati-de-decizie-9677696 Luni, 28 mai 2012   TVR stopeaz&#259;
remunera&#355;ia pentru to&#355;i colaboratorii care sunt angaja&#355;i ai altor institu&#355;ii de pres&#259;. Mircea
Marian, Ioana Lupea &#351;i Andreea Pora, afecta&#355;i de decizie   Televiziunea Român&#259; a stopat
remunera&#355;ia pentru to&#355;i colaboratorii TVR care sunt angaja&#355;i ai altor institu&#355;ii de
pres&#259;, printre ace&#351;tia num&#259;rându-se Ioana Lupea, Mircea Marian, Andreea Pora, Cristian
P&#259;tr&#259;&#351;coniu, Cristian Turturic&#259; &#351;i C&#259;t&#259;lin Pris&#259;cariu.       (Imagine:
Alexandru Solomon/Mediafax Foto)   Decizia a fost luat&#259; de Consiliul de Administra&#355;ie (CA) al TVR, vineri,
într-o &#351;edin&#355;&#259; extraordinar&#259; în care a fost discutat&#259; situa&#355;ia Televiziunii Române, ale
c&#259;rei conturi au fost blocate, pe 22 mai, de Agen&#355;ia Na&#355;ional&#259; de Administrare Fiscal&#259;
(ANAF).   Astfel, CA al TVR a decis ca, în condi&#355;iile grave ale situa&#355;iei financiare a TVR, s&#259; aprobe
"încetarea remunera&#355;iei pentru colaboratorii din publicistic&#259; ce sunt angaja&#355;ii altor institu&#355;ii de
pres&#259;", au declarat pentru MEDIAFAX, luni, reprezentan&#355;ii Televiziunii Publice.   Contactat&#259; luni de
MEDIAFAX, Lucia Hossu Longin, membru al CA, a declarat c&#259; remunera&#355;ia a fost oprit&#259; doar pentru
jurnali&#351;tii de la diverse institu&#355;ii de pres&#259; care colaborau cu TVR "pe sume foarte mari", nu &#351;i
pentru colaboratorii din cultur&#259;, care au un alt tip de contracte cu Televiziunea Român&#259;.   "A fost
stopat&#259; remunera&#355;ia pentru colaboratori precum cei de la Evenimentul zilei, România Liber&#259;, 22
&#351;i al&#355;ii, care aveau contracte cu Televiziunea Român&#259; de valori foarte mari. Ace&#351;tia nu mai pot fi
remunera&#355;i în condi&#355;iile date, în care nu se mai face nicio plat&#259; a drepturilor de autor", a spus Lucia
Hossu Longin.   Potrivit acesteia, cei afecta&#355;i de decizia CA sunt: Mircea Marian, Ioana Lupea, Cristian
P&#259;tr&#259;&#351;coniu, Cristian Turturic&#259;, Andreea Pora &#351;i C&#259;t&#259;lin Pris&#259;cariu.   
"Unii dintre ace&#351;tia aveau contracte de colaborare cu TVR pe sume uria&#351;e, de 100 de milioane de lei pe
lun&#259;. Vorbim de contracte precum cele de angajare, în care colaboratorii primeau o sum&#259; fix&#259;, în
fiecare lun&#259;. Suntem asedia&#355;i de câte pl&#259;&#355;i se fac pentru colaboratori. Avem suficient de
mul&#355;i profesioni&#351;ti în TVR care pot s&#259; fac&#259; comentarii politice", a spus Lucia Hossu Longin.   "Nu
putem s&#259; ne mai îng&#259;duim asemenea sume. Trebuie s&#259; t&#259;iem în carne vie. S-a pus lac&#259;tul
pe TVR &#351;i trebuie s&#259; ac&#355;ion&#259;m ca atare", a spus Lucia Hossu Longin. "Chiar &#351;i colegii de
la PDL din CA al TVR sunt foarte responsabili. Au fost al&#259;turi de noi în foarte multe momente esen&#355;iale, cum
este &#351;i cel privind încetarea remunera&#355;iei pentru ace&#351;ti colaboratori", a explicat Longin.   În schimb,
TVR nu renun&#355;&#259; la colabor&#259;ri cu personalit&#259;&#355;i precum Horia Roman-Patapievici, Alex
&#350;tef&#259;nescu, Daniel Cristea-Enache, care au rubrici la TVR Cultural, a spus Lucia Hossu Longin.   Ea a
f&#259;cut referire &#351;i la emisiunea "La musta&#355;&#259;", difuzat&#259; la TVR 2, de luni pân&#259; joi,
&#351;i prezentat&#259; de Constantin Trofin, care este &#351;i redactor-&#351;ef al Redac&#355;iei Programe
Speciale din TVR.   "Pe lâng&#259; salariul pe care îl prime&#351;te ca redactor-&#351;ef, el mai prime&#351;te bani
&#351;i pe fiecare edi&#355;ie a emisiunii 'La musta&#355;&#259;'. Atunci salariul pentru ce îl mai ia, dac&#259;
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î&#351;i aloc&#259; bani &#351;i pentru fiecare edi&#355;ie a emisiunii sale?", a spus Lucia Hossu Longin.   Referitor
la faptul c&#259; în &#351;edin&#355;a de vineri a CA s-a luat în discu&#355;ie o eventual&#259; defiin&#355;are a
televiziunilor TVR 3 &#351;i/ sau TVR Info, din punctul de vedere al Luciei Hossu Longin TVR 3 nu poate fi
desfiin&#355;at pentru c&#259; "este oglinda televiziunilor regionale".   Situa&#355;ia TVR Info va fi analizat&#259;
îns&#259; în urm&#259;toarea &#351;edin&#355;&#259; a CA al TVR, a c&#259;rei dat&#259; nu a fost înc&#259;
stabilit&#259;, a mai spus Longin.   "Sunt sume foarte mari de bani alocate pentru TVR Info &#351;i multe persoane
angajate. La TVR Info s-au f&#259;cut foarte multe angaj&#259;ri, dar &#351;tirile TVR Info sunt realizate tot de
c&#259;tre cei 17 reporteri de la Jurnalul TVR 1. Ace&#351;tia fac &#351;tirile &#351;i pentru TVR Info &#351;i pentru
site-ul tvrinfo.ro, lansat recent &#351;i pentru care au mai fost angaja&#355;i vreo 20 de oameni. În loc s&#259; fie
angaja&#355;i oameni la Jurnalul TVR 1, cei 17 reporteri de acolo sunt alerga&#355;i în condi&#355;iile în care li s-au
diminat &#351;i pl&#259;&#355;ile pe weekend", a spus Lucia Hossu Longin. Ea a mai spus c&#259; de&#351;i
Alexandru L&#259;zescu, pre&#351;edintele - director general al TVR, ar fi afirmat c&#259; pe perioada mandatului
s&#259;u au fost angajate 50 de persoane, num&#259;rul total este mult mai mare. "Au fost angaja&#355;i 600 de
oameni de când conduce el institu&#355;ia", a spus Longin. Pe de alt&#259; parte, Lucia Hossu Longin a spus c&#259;
CA al TVR a decis &#351;i "înghe&#355;area emisiilor pe perioada verii". "O s&#259; fie produse doar &#351;tiri
&#351;i, în rest, vor fi difuzate relu&#259;ri", a spus Lucia Hossu Longin, precizând c&#259; nu este nicio ru&#351;ine
în acest lucru, având în vedere c&#259; majoritatea televiziunilor difuzeaz&#259; relu&#259;ri pe perioada verii. "De
mult&#259; vreme cerem o list&#259; a emisiunilor &#351;i costurilor lor", a mai spus Lucia Hossu Longin. 
Totodat&#259;, CA a&#351;teapt&#259; de la L&#259;zescu &#351;i raportul controlului efectuat de Curtea de Conturi
la TVR, pe baza c&#259;ruia au fost blocate conturile Televiziunii Române. De cealalt&#259; parte, reprezentan&#355;ii
TVR, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, c&#259; Alexandru L&#259;zescu a deschis &#351;edin&#355;a de vineri
a Consiliului de Administra&#355;ie al Televiziunii Române, propunând discutarea unor solu&#355;ii pentru
situa&#355;ia creat&#259; de blocarea conturilor TVR, pe 22 mai, de ANAF. "99% din tot ce s-a discutat vineri în CA nu
a avut îns&#259; nicio leg&#259;tur&#259; cu ANAF &#351;i cu rezolvarea situa&#355;iei", au sus&#355;inut
reprezentan&#355;ii TVR. Ace&#351;tia au precizat c&#259;, de&#351;i a propus în CA în repetate rânduri reforma
TVR, membrii CA nu &#351;i-o asum&#259;. "Reforma TVR nu a fost votat&#259; niciodat&#259;", au spus
reprezentan&#355;ii Televiziunii Române. Cu toate acestea, vineri dup&#259;-amiaz&#259;, opt membri ai CA al TVR,
între care Anne Jug&#259;naru, Cristian Ni&#355;ulescu &#351;i Lucia Hossu Longin, au solicitat, într-o scrisoare
deschis&#259; adresat&#259; lui Traian B&#259;sescu &#351;i lui Victor Ponta, ca autorit&#259;&#355;ile s&#259;
fac&#259; lumin&#259; "în ilegalit&#259;&#355;ile" comise de Alexandru L&#259;zescu, spunând c&#259; acesta ar
trebui s&#259; demisioneze. Scrisoarea deschis&#259;, intitulat&#259; "Apocalipsa dup&#259; L&#259;zescu", este
semnat&#259; de Anne Jug&#259;naru, Cristian Ni&#355;ulescu, Claudiu Brânzan (membri în CA din partea PSD),
Lucia Hossu Longin (din partea PNL), Sorin Burtea &#351;i Traian B&#259;rbulescu (din partea angaja&#355;ilor TVR),
Raico Cornea (din partea minorit&#259;&#355;ilor) &#351;i Karen Sebesi (UDMR). Scrisoarea este adresat&#259; de
semnatari pre&#351;edintelui Traian B&#259;sescu, premierului Victor Ponta, comisiilor de Cultur&#259; din Senat
&#351;i din Camera Deputa&#355;ilor, "din dorin&#355;a de a g&#259;si sprijin întru salvarea televiziunii publice, în
ceasul al 12-lea, de la un colaps nemeritat". Potrivit scrisorii, CA al Societ&#259;&#355;ii Române de Televiziune
(SRTv) a fost în&#351;tiin&#355;at mar&#355;i, 22 mai, c&#259; institu&#355;iei i-au fost blocate toate conturile de
ANAF, pentru neplata taxelor &#351;i impozitelor. "Mai mult, membrii CA au aflat cu aceast&#259; ocazie c&#259;
pre&#351;edintele-director general Alexandru L&#259;zescu nu a autorizat plata CAS în ultimii doi ani, de când a
preluat conducerea SRTv. Fapta, de o gravitate f&#259;r&#259; precedent, din registrul penal, vine s&#259; se adauge
multor altor derapaje &#351;i acte de corup&#355;ie s&#259;vâr&#351;ite de acela&#351;i PDG (pre&#351;edinte
director general n.r.), semnalate de-a lungul timpului de c&#259;tre diver&#351;i membri ai CA comisiilor de
Cultur&#259; din Parlamentul României, cât &#351;i de c&#259;tre mass media", se spune în scrisoare,
ad&#259;ugându-se c&#259; situa&#355;ia SRTv, dup&#259; doi ani de la preluarea de c&#259;tre Alexandru
L&#259;zescu a func&#355;iei de pre&#351;edinte-director general, "se poate rezuma simplu &#351;i trist:
falimentar&#259;, obedient&#259; politic, neprofesionist&#259;, într-un cuvânt, dezastruoas&#259;". Alexandru
L&#259;zescu a prezentat, joi, într-o conferin&#355;&#259; de pres&#259;, cauzele care au f&#259;cut ca Televiziunea
Român&#259; s&#259; aib&#259; datorii acumulate - din 2005 pân&#259; la sfâr&#351;itul lui 2011 - c&#259;tre
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bugetul de stat în valoare de 272.699.000 lei. Din cauza acestor datorii, pe 22 mai, ANAF a blocat în totalitate conturile
opera&#355;ionale ale Televiziunii Române. La aceea&#351;i conferin&#355;&#259; de pres&#259;, L&#259;zescu a
mai spus c&#259; nu a luat în calcul posibilitatea de a demisiona, pentru c&#259; nu este el responsabil de actuala
situa&#355;ie financiar&#259; a institu&#355;iei, iar dac&#259; demersul ANAF de blocare a conturilor televiziunii este
unul politic, el trebuie asumat ca atare. "Eu, personal, nu am luat în calcul posibilitatea de a demisiona. A&#351; lua în
calcul posibilitatea asta dac&#259; m-a&#351; sim&#355;i responsabil fa&#355;&#259; de situa&#355;ia asta (...) Sigur
c&#259; se pot face discu&#355;ii întotdeauna, dar nu v&#259;d cum demisia mea ar rezolva ceva. Suntem într-o
situa&#355;ie obiectiv&#259;", a declarat Alexandru L&#259;zescu, precizând c&#259; "în mod explicit" nimeni nu l-a
îndemnat s&#259;-&#351;i dea demisia. El a mai spus c&#259;, dac&#259; demersul ANAF de blocare a conturilor
opera&#355;ionale ale TVR este unul politic, el trebuie asumat ca atare de factorul politic. Totodat&#259;,
L&#259;zescu a precizat c&#259; Televiziunea Român&#259; va trimite o adres&#259; la ANAF în care va solicita
ree&#351;alonarea datoriilor Televiziunii Române, precizând c&#259; sper&#259; c&#259; ANAF va avea
suficient&#259; deschidere pentru a debloca func&#355;ionarea televiziunii. "Propunerea viabil&#259; este s&#259;
discut&#259;m o sum&#259; de plat&#259;, un anumit cuantum pl&#259;tit regulat, &#351;i s&#259; negociem o
formul&#259; de ree&#351;alonare a datoriei restante &#351;i sper, cum s-a f&#259;cut &#351;i în alte
p&#259;r&#355;i, la o &#351;tergere a penalit&#259;&#355;ilor (...). Trebuie stabilit un calendar de pl&#259;&#355;i
care s&#259; aib&#259; &#351;i o perioad&#259; de gra&#355;ie, urmând ca în aceast&#259; perioad&#259; factorii
politici, cei care sunt interesa&#355;i s&#259; rezolve situa&#355;ia Televiziunii Române s&#259; ajung&#259; la o
solu&#355;ie care poate fi în diferite forme", a spus L&#259;zescu. L&#259;zescu a mai spus c&#259;, dac&#259;
situa&#355;ia cu ANAF nu se rezolv&#259;, probabil, începând de s&#259;pt&#259;mâna viitoare, Televiziunea
Român&#259; va fi nevoit&#259; s&#259; înghe&#355;e cu totul produc&#355;ia în premier&#259;. De asemenea, el a
mai spus c&#259; decizia ANAF duce la blocarea activit&#259;&#355;ii TVR în campania electoral&#259;, dar este
posibil s&#259; duc&#259; &#351;i la blocarea Campionatului European de Fotbal, dar &#351;i a Jocurilor Olimpice. Pe
de alt&#259; parte, L&#259;zescu a explicat c&#259;, spre deosebire de companiile private, Societatea Român&#259;
de Televiziune nu poate s&#259; cear&#259; insolven&#355;a. De asemenea, el a precizat c&#259;, în condi&#355;iile
în care Televiziunea Român&#259; are conturile blocate, TVR nu poate accesa un împrumut de la b&#259;nci pentru a
pl&#259;ti datoriile la stat. Totodat&#259;, Alexandru L&#259;zescu a precizat c&#259; nu este de acord în niciun caz
"cu ideea jafului". "Nici vorb&#259; de a&#351;a ceva", a mai spus L&#259;zescu. În plus, el a spus c&#259;
situa&#355;ia financiar&#259; dificil&#259; a TVR este cauzat&#259; de istoricul institu&#355;iei, pierderile televiziunii
publice adâncindu-se în timpul a trei mandate - cel al lui Tudor Giurgiu, cel al lui Alexandru Sassu &#351;i cel al lui, care
a început în 2010. Potrivit SRTv, preluarea mandatului de c&#259;tre noul Consiliu de Administra&#355;ie, la data de 30
iunie 2010, s-a f&#259;cut în contextul unei pierderi fiscale cumulate de 243.500.000 de lei, echivalent a circa 61
milioane de euro, dar &#351;i a unui contract în curs de derulare pentru drepturi de difuzare UEFA Champions League,
care genereaz&#259; pierderi cumulate, începând cu semestrul al doilea al anului 2009, de peste 38 milioane de euro
pentru urm&#259;torii trei ani.
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