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Decizia nr. 315 din 12.05.2016
privind somarea S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L.

Medgidia, B-dul Independenţei nr. 29, Bloc IP 29, sc. A, ap. 4, jud. Constanţa
C.U.I. 33229109

- pentru postul MEDIA TV (MEDGIDIA)
Medgidia, str. Decebal nr. 33, jud. Constanţa

Fax: 0241/820220

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor
înregistrate la C.N.A. sub nr. 995/29.01.2016, 1125/02.02.2016 cu privire la
emisiunile „Eu sunt România” din 22.01.2016, respectiv „ŞTIRI 24 Media TV
Medgidia” din 28.01.2016 difuzate de postul MEDIA TV (MEDGIDIA).

Postul de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA) aparţine radiodifuzorului
S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizualului nr. TV-C
385.3/13.03.2008 eliberată la data de 03.02.2016, decizia de autorizare nr. 1421.1-
2/18.01.2011 eliberată la data de 03.02.2016).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. MEDIA PRO COMUNICATIONS.R.L. a încălcat prevederile articolelor 40
alin. (1) şi ale 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

- art. 71 alin. (1): Prezentarea sondajelor de opinie va fi însoţită în mod
obligatoriu de următoarele informaţii:

a) denumirea celor care au solicitat şi a celor care au realizat sondajul;
b) perioada în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată.
În esenţă, membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Eu sunt România”,

din 22.01.2016, au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa unei persoane fără a fi
prezentate probe sau punctul de vedere al acesteia, iar, în cadrul unei unei ştiri, din
28.01.2016, a fost difuzat un sondaj de opinie fără a se preciza cine l-a solicitat şi
realizat, perioada în care a fost efectuat şi metodologia utilizată. Aceste fapte
contravin prevederilor art. 40 alin. (1) şi 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul
audiovizualului.

În fapt, în data de 22.01.2016, în intervalul orar 20:30 – 22:23, a fost difuzată
(cu menţiunea REDIFUZARE) emisiunea de dezbatere „EU SUNT ROMÂNIA”.
Emisiunea a fost realizată şi moderată de Paul Iurea, care la început a spus: „...o
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emisiune care dezbate probleme serioase şi reale...”, ai carui invitaţi din studiou au
fost: Eduard Ovidiu Ohanesian – jurnalist de investigaţii şi Sorin Radu – consilier
local din partea Partidului Ecologist Român, în Consiliul Local al municipiul Medgidia
şi preşedinte PER Medgidia.

„Readăm în continuare fragmente din transcriptul emisiunii:
- Paul Iurea: „Unde facem curăţenie? În corupţie, de ce? O ţară care e plină de corupţie şi este un stat

mafiot ani de zile, cum este România şi la momentul ăsta, condus de infractori, şi-mi asum ceea ce
spun, oricând îi aştept aicea în studiou, dacă se simte cineva lezat, n-am dat nume, dar marea
majoritate, n-am zis că toţi, marea majoritate au probleme cu legea acolo în Parlament şi-n Guvern.”
(VIDEO MEDIA TV Medg. – 995 şi 1125 – 22.01.2016 – 1).

- Paul Iurea: „Ponta joacă pentru ruşi, Ohanesian, Sorin Radu?”
- Sorin Radu: „Păi, faptele vorbesc. Dacă ne uităm cu atenţie, dacă ne-aplecăm asupra tuturor
lucrurilor care se petrec, înclinăm să credem că undeva este părtaş, pe undeva este părtaş.”
- Paul Iurea: „Credeţi dumneavoastră, domnule Sorin Radu, că Ponta a luat exemplu de la doamna
Cancelar al Germaniei, cea care conduce ca un bărbat, Europa la momentul ăsta? Doamna Merkel
negociază cu ruşii!”
- Sorin Radu: „Este cunoscut faptul că se negociază, dar...”
- Ovidiu Ohanesian: „Traian Băsescu e un plagiator. Primul care a spus că Ponta e ofiţer acoperit la
Serviciul de Informaţii Externe, am fost eu. Şi n-am putut să dau în presa centrală pentru că m-au blocat
din diverse alte motive...după care am avut o discuţie cu dânsul, şi foarte arogant aşa mi-a atras atenţia
asupra unor lucruri, însă a fost foarte deranjat, după care senatorul Valer Marian, în cartea sa... a
publicat declaraţiile politice care sunt documente oficiale în Senatul României, prin care tot pedigree-ul
domnului Ponta ca ofiţer acoperit al Serviciului de Informaţii Externe, în timp ce era procuror! Atentie
mare!” (VIDEO MEDIA TV Medg. – 995 şi 1125 – 22.01.2016 – 2).
- Paul Iurea: „Este o metodă foarte gravă, Sorin Radu, sau o metodă bună, metoda fracturării

hidraulice de mare volum, că ei zic la gazele de şist, o metodă nouă?”
- Sorin Radu: „Este o metodă, este un lucru foarte grav, este nociv atât solului, cât şi apelor din

subteran. Practic, acele mii de substanţe care se injectează în sol, afectează o zonă foarte vastă; ele
sunt duse de apele din subteran şi practic poluează o zonă foarte, foarte mare.”

Paul Iurea: „...Deci practic n-avem nici o garanţie că băieţii ăştia nu ne vor otrăvi apele subterane!”
(VIDEO MEDIA TV Medg. – 995 şi 1125 – 22.01.2016 – 3).
- Paul Iurea: ”Avem extremişti în România la momentul ăsta?”
- Ovidiu Ohanesian: „Sigur că da, sigur...şi pe stadioane, şi lângă noi în oraşe, şi peste tot. Au fost şi

partide despre care s-a spus că sunt extremiste...unul a fost falimentat iar liderul lui a dispărut zilele
trecute, sau săptămâna trecută...Corneliu Vadim Tudor, şeful partidului România Mare, a fost
întotdeauna catalogat ca fiind extremist...”

Paul Iurea: „...Dumnezeu să-l ierte în primul rând, pentru că, cel puţin a făcut foarte mult rău acestui
segment, el se dădea naţionalist, patriot, eu aşa credeam, nu ştiu cât de extremist era, n-a mai fost nici
extremist...” (VIDEO MEDIA TV Medg. – 995 şi 1125 – 22.01.2016 – 4).”
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că

radiodifuzorul a încălcat prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului,
întrucât, în cadrul emisiunii „Eu sunt România”, din 22.01.2016, au fost făcute
afirmaţii acuzatoare la adresa unei persoane fără a fi prezentate probe în susţinerea
acestora sau punctul de vedere al acesteia, pentru a permite publicului să evalueze
cât de justificate sunt, astfel încât să-şi poată forma propria opinie în baza
informaţiilor ce i-au fost aduse la cunoştinţă.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că emisiunea menţionată a conţinut
afirmaţii potrivit cărora d-nul Victor Ponta „joacă pentru ruşi”, sens în care s-a
susţinut că acesta „este părtaş” şi că „e ofiţer acoperit la Serviciul de Informaţii
Externe”. Cu privire la aceste afirmaţii acuzatoare nu au fost prezentate dovezi sau
punctul de vedere al persoanei vizate, astfel cum prevede imperativ norma invocată.
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De asemenea, în baza aceluiaşi raport, Consiliul a constatat că radiodifuzorul

a încălcat şi prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului, întrucât
în cadrul unei ştiri a fost difuzat un sondaj de opinie fără a se preciza cine l-a
solicitat şi realizat, perioada în care a fost efectuat şi metodologia utilizată.

În data de 28.01.2016, în intervalul orar 20:00 – 20:23 a fost difuzată
emisiunea informativă „ŞTIRI 24 Media Tv Medgidia” prezentată de Raisa Platon, în
cadrul căreia a existat o ştire cu durata de 2’41” şi titlul: „APROXIMATIV 87%
DINTRE LOCUITORII DIN VALU L-AR VOTA PE MITROI” în care s-au prezentat
rezultatele unui sondaj de opinie referitor şi la actualul primar PNL al comunei Valu
lui Traian – dl. Florin Mitroi.
Redăm din raportul de monitorizare transcriptul integral:
„- Raisa Platon: „În ultima şedinţă a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian din 2015, primarul Florin
Mitroi a anunţat că dacă organizaţia judeţeană Constanţa a Partidului Naţional Liberal nu-l va nominaliza
drept candidat la alegerile locale din 5 iunie, va candida pentru al patru-lea mandat ca independent, sau din
partea UDTTMR, pentru că în localitate există şi-o mică comunitate de turco-tătari. Mai ales că potrivit unui
sondaj realizat de curând, 86,7% dintre cetăţenii cu drept de vot din Valu lui Traian, îl preferă în fruntea
administraţiei locale.”
- Voce off: „La chestionarul destul de stufos au răspuns 420 de locuitori, 48,3% bărbaţi şi 51,7% femei,
sondajul având o marjă de eroare de plus-minus 3%. Aproximativ 90% din respondenţi, sunt foarte mulţumiţi
de cum este administrată comuna (apar imagini cu chestionarul). Iar dacă duminica viitoare ar avea loc
alegerile, 87% dintre ei l-ar vota pe actualul primar din Valu. Dacă acesta nu ar mai candida, majoritatea ar
vota cu viceprimarul Iulia Frăţilă, şi doar 16% cu Ion Pătruţoiu – consilier local. Mitroi are şi cel mai mare
capital de încredere, fiind cotat cu destul de multă încredere de către 81,7% dintre respondenţi.”
- Florin Mitroi primar comuna Valu lui Traian: „ Vedem în guvernarea actuală, da guvern de tehnocraţi, în
care, cu timpul, iar la fel o să vedeţi că se vor înscrie în partide. Deci, nu prea există noţiunea independent, nu
prea, din punctul meu de vedere, nu agreez, dar, avem posibilităţi am spus: independent, UDTTMR, PSD, sunt,
nu există nici o problemă. Dar, repet, nu am o problemă nici cu partidul (PNL), nici cu oamenii din partid. Dar
în funcţie de ceea ce, declaraţiile lor, şi noi trebuie să ne spunem pentru că suntem oameni liberi şi putem
vorbi, nu?”
- Reporter: „Atâta timp cât vă lasă să faceţi administraţie, orice partid e ok?”
- Florin Mitroi: „Bineînţeles că asta şi vreau să fac, administraţie, şi nu politică!”
- Voce off: „ Aproximativ 87% dintre ei consideră că activitatea acestuia este foarte bună. Aceştia sunt
mulţumiţi că actualul primar a schimbat aspectul întregii localităţi, a renovat şcolile şi bisericile, grădiniţele,
dispensarul, a făcut pasarelă deasupra căilor ferate, parcuri, aceştia beneficiază de apă potabilă, gaze şi
canalizare, s-au dat locuri de casă, ANL-uri pentru tineri, etc.. Şi de aceea comuna a devenit căutată de
familiile din alte localităţi, care doresc să se mute aici. Peste 66% dintre respondenţi, ştiu că vor avea loc
alegeri locale în iunie, şi mai mult de 82% vor merge la urne. Peste 93% vor vota omul şi nu partidul.” (VIDEO
MEDIA TV Medg. – 995 şi 1125 Stire 28.01.2016)”

Pentru toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului S.C. MEDIA PRO
COMUNICATION S.R.L. pentru încălcarea articolelor 40 alin. (1) şi 71 alin. (1) lit. a)
şi b) din Codul audiovizualului.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. (licenţa

audiovizualului nr. TV-C 385.3/13.03.2008 eliberată la data de 03.02.2016 şi decizia
de autorizare nr. 1421.1-2/18.01.2011 eliberată la data de 03.02.2016 pentru postul
de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA) se sancţionează cu somaţie publică de
intrare în legalitate pentru încălcarea articolelor 40 alin. (1) şi 71 alin. (1) lit. a) şi b)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,
cu modificările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile
de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. MEDIA
PRO COMUNICATION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de
ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-
22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
MEDIA TV (MEDGIDIA), deoarece în emisiunea „Eu sunt România”, din 22.01.2016,
au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa unei persoane fără a fi prezentate probe
sau punctul de vedere al acesteia, iar în cadrul unei unei ştiri difuzate în 28.01.2016
au fost prezentate rezultatele unui sondaj de opinie fără a se preciza cine l-a solicitat
şi realizat, perioada în care a fost efectuat şi metodologia utilizată. Aceste fapte
contravin articolelor 40 alin. (1) şi 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


