Către Consiliul Naţional al Audio-Vizualului, Iulie 2008
Subiect: YouTube

Bună ziua!
Numele meu este Andrei Neculau, student.
Aș dori să fac o sesizare legată de grupajele editoriale de la cel puțin 3 televiziuni naționale:
Realitatea TV, Pro TV și Antena 1.
În numeroase grupaje editoriale, editorii folosesc imagini preluate de pe site-ul media youtube.com.
Aproape că e o întrecere.
În ciuda unei prime impresii de normalitate și de inovare, în ideea că televiziunile sunt în pas cu
vremurile și folosesc Internet-ul în cel mai bun mod cu putință, nu pot să nu ignor faptul că
fragmentele media sunt folosite fără bun simț, în primul rând, și presupun și ilegal.
Site-ul youtube.com , printre multe alte locații virtuale similare, a fost dat în judecată de multe
companii în decursul anilor datorită faptului că găzduiește materiale sub incidența drepturilor de
autor. Urmările publice au fost ștergerea cu toleranță zero a tuturor materialelor indicate de către
petent. În ciuda acestor demersuri există încă nenumărate materiale trimise ilegal de către utilizatori.
Exemple: clipuri muzicale, extrase din filme și seriale, emisiuni de toate genurile, etc.
În onesta mea opinie, utilizarea acestor imagini fără acordul autorului de drept n-ar trebui permisă. A
se înțelege prin autor, nu persoana care a pus clipul pe server-ele YouTube, ci cel care deține
drepturile de autor. Folosirea unor materiale fără acest acord printr-o justificare cum că nu e
problema televiziunii, ci a utilizatorului și a site-ului YouTube, este total eronată. Ca o paralelă: la
piratarea unui material software, nu e tras la răspundere doar intermediarul ci și utilizatorul final!
Dar, mai presus de orice, aș rămâne plăcut surprins dacă toate aceste televiziuni ar avea contracte
încheiate cu YouTube pentru folosirea acestor materiale.
Extras din termenii de utilizare a conținutului Youtube:
A. You agree not to distribute in any medium any part of the Website, including but not
limited to User Submissions (defined below), without YouTube's prior written authorization.
Aștept cu interes luarea de poziție a Consiliului Național al Audiovizualului legată de această situație.

Cu stimă,
Andrei Neculau

