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Decizia nr. 467 din 09.10.2018
privind somarea S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L.
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18, Pavilion Administrativ,

Corp B, parter (parţial), jud. Cluj
C.U.I. 33399073

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 octombrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza sesizărilor
nr. 2470/20.03.2018, 6860, 6860/1 şi 6858, cu privire la emisiunile „Breaking News” şi
„Pentru Cluj” difuzate în datele de 19.03.2018, respectiv 06.07.2018, de postul NCN
CLUJ-NAPOCA.

Postul de televiziune NCN CLUJ-NAPOCA aparţine radiodifuzorului S.C. PAGINA
CIUDATULUI S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 361.10/18.09.2007 eliberată la
26.07.2016 şi decizia de autorizare nr. 1519.3-1/ 02.09.2014 eliberată la 26.07.2016).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. a
încălcat prevederile art. 33 alin. (3) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 33 alin. (3): Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de

reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a
persoanei, fără acordul acesteia.

- art. 40 - (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 trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

În fapt, în data de 19.03.2018, începând cu ora 22.02 (cu mai multe reluări în zilele
următoare) postul NCN CLUJ-NAPOCA a difuzat emisiunea informativă „Breaking
News”, prezentată de Liviu Alexa. În cadrul acesteia a fost abordat subiectul referitor la
soţii Camelia şi Alin Tişe (preşedintele Consiliului Judeţean Cluj), atât despre situaţia
materială a acestei familii, cât şi despre un posibil divorţ al lor.

Cu privire la conţinutul acestei emisiuni redăm câteva fragmente din raportul de
monitorizare:
“Titlul scris pe ecran:
”EXCLUSIV! MIROASE A DIVORŢ ÎN FAMILIA CAMELIA ŞI ALIN TIŞE”
Liviu Alexa: …Dar, în 10-12 ani, din 2006 până astăzi, acest om a reuşit să acumuleze averi
incredibile...adică...totuşi, un bloc de 10 milioane de euro, un Business Center, nu este la îndemâna orşicui.
În aceeaşi zonă, ă..sub semnătura acestui domn s-ua distrus proiecte gen: Centrul de management integrat al
deşeurilor...am plătit anul trecut 10 milioane de euro înapoi! În acest..sub semnătura acestui domn Societatea
Cluj Arena a intrat în faliment...ăăă, Clujana se apropie de faliment...
Există cineva căruia să-i pese, cum ai spus...de la instituţia DNA sau de la DIICOT? Ce-i cu atâta protecţie
pentru acest nene?..”
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Mihai Şoika: ” Nu ştiu...dar protecţia asta îi vine de undeva... nu de la el vine...e clar că îi vine de la
informaţiile pe care le cunoaşte ...despre, ştiu eu...despre Emil Boc...
Mihai Şoika: ”Procurorul şef de la Cluj..da ...Mornăilă....e fost avocat...ăăă... Sigur, fost avocat, prieten
foarte bun cu Alin Tişe...foarte bun...Din ce informaţii am eu....la un moment îşi văceau şi nişte vacanţe
împreună...... nimeni nu se uită …la afacerile astea , gestionate de Consiliul Judeţean, societăţile astea
comerciale care sunt în faliment total...”

La aprox. min.03:15 pe ecran se schimbă titlul cu:
”TURNUL DE 14 ETAJE AL SOŢILOR TIŞE EVALUAT LA 10 MILIOANE DE EURO”
Liviu Alexa :”Eu cred că D-na Tişe e păstrătoarea multor secrete...”
Aici se suprapun cei doi...
Mihai Şoika: ”Da...Păi, de aicea-i problema...Aicea va fi un război pe viaţă şi pe moarte...şi pe milioane de euro.
Pentru că banii...în relaţia asta, i-a făcut d-na Tişe, ca şi notar public...Bine, cum i-a făcut?... asta e o altă
discuţie...”... ” De exmplu, vă spun că...la momentul când s-a început centura Apahida...ăăă...se spunea că...” )
...” Foarte multe contracte de expropieri, ştiu eu...de tranzacţii...de ..ştiu eu...nu ştiu ce...trebuiau actele
astea de expropiere să fie făcute de statul român, trebuiau să fie vizate de un notar...şi...se spunea că, acest
notar ar fi doamna Tişe... ”

La aprox. min 4:55 s-a schimbat titlul cu:
”AVERE IMENSĂ A FAMILIEI TIŞE, FĂCUTĂ ÎN ULTIMII 10 ANI”
Apoi la aprox. min.
La aprox. min 6:00 s-a schimbat titlul cu:
”EXCLUSIV! MIROASE A DIVORŢ ÎN FAMILIA CAMELIA ŞI ALIN TIŞE”

La aprox. min.8:05:
Mihai Şoika:”... şi un procuror serios ar putea afla mai multe chestii... în condiţiile în care, îs convins că,
după cum ştiţi, Alin Tişe,...oamenii care se uită la tine trebuie să afle, nu are numai blocul de 10 etaje din
Piaţa Mihai Viteazu... ”
Liviu Alexa :”Are mai multe proprităţi...”
În fundal sunt imagini din şedinţe CJ Cluj, conduse de dl.Alin Tişe...
Mihai Şoika:”...are 7-8 vile, are o altă...ce ştiu eu” ... ”este un puternic dezvoltator imobiliar...îl joacă pe
fratele lui, pe Bogdan Tişe...îî...şi aicea ...sunt convins că, Bogdan Tişe, din angajatul SALPRES nu cred că,
nu cred că...ăă..a făcut el o avere aşa de mare, ca să justifice...să poată construi aşa blocuri...şi Bogdan Tişe,
e ca u interpus în toată ...în tot ...”
Liviu Alexa : a...E clar, că lucrurile se îndreaptă înspre un divorţ...SE ÎNDREAPTĂ!...DA...ă...şi putem să
ne dăm seama puţin şi de strategii... De exemplu, eu cred că:
- Alin Tişe o să mizeze pe cartea incapacităţii mintale...mai pe şleau, să o scoată nebună pe Camelia Tişe...
nu înseamnă că este, da!.....(aici Liviu Alexa gesticulează semnificativ din cap, întărind cuvintele nu
înseamnă că este...), iar...
- Doamna Tişe va încerca să meargă pe cartea: Ai grijă Alin, ... ai grijă...eu, am fost soţia ta...şi sînt... şi
ştiu tot...”...

La aprox. min.11:00:
Liviu Alexa: ...” spre deosebire de TIŞE, FAMILIA TIŞE, nici eu nici tu nu i-am ameninţat cu
moartea...nu i-am şantajat...nu am fost ipocriţi, în relaţia cu dumnealor...pentru că, vedeţi dragii mei, ăă,
cum am arătat acel episod...incredibil...Alin Tişe îi spunea lui Şoica Mihai- Evenimentul Zilei...ă...Vă
legaţi de mine şi de familia mea...Până şi materialul din seara asta el îl consideră o agresiune la adresa
familiei...DA!...Adică, (enumeră):
- dacă vorbeşti de blocul domnului Tişe e agresiune împotriva familiei, că e al familiei;
- dacă vorbeşti de averea familiei Tişe, nu de copii, e... dar e altă şmecherie când el coboară asumat, în
faţa unei prese în genunchi, nu?... Să zică: «Vai, l-am botezat astăzi pe copilul nostru...îi mulţumesc soţiei
mele...», atunci ...nu mai e ..ăă...cum să spun...o agresiune împotriva familiei...

La aprox.min.12:00
Mihai Şoika:” ... Conflictul ăsta al lor există, are şi ...eu cred că porneşte şi de la o parte umană a poveştii,
eu ştiu sigur că doamna Tişe ar fi suferit o uşoară...ar fi avut o problemă...nu vreau să intru în detalii...o
problemă pe care o femeie...în urma căreia o femeie chiar se resimte şi îi afectată...şi ...nu ştiu dacă Alin
Tişe i-a fost foarte apropiat în povestea asta...cum ar fi trebuit să fie...ă..repet NU ŞTIU...da, bănuiesc că,
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dacă problema asta s-a accentuat în timp, că durează de vreo doi trei ani încoace, ăă...s-a accentuat în timp
şi am ajuns la situaţia la care o descrii tu, mă gândesc că, nu ştiu dacă i-a fost foarte apropiat”...”....

La min. aprox. 13:20
Liviu Alexa: ” Habar n-am la ce te referi...şi îţi dai seama că trebuie să le considerăm cu adevărat, poate,
nişte presupuneri, nu certitudini...aşa ne spune şi CNA...”
Mihai Şoika: ” Nu sunt presupuneri Liviule! Sunt nişte acte de viaţă a unei femei de cinste, care la un
moment dat, în timpul vieţii, ă...primeşte o...sau se întâmplă...nu poţi să spun la telefon, pentru că e pur şi
simplu povestea ei de viaţă...poate Alin Tişe nu a fost alături de ea, de Camelia Tişe ...a alăsat-o,
poate, ...ştiu eu?...poate şi-a neglijat partea asta, datorită atribuţiilor publice pe care le are ...de Preşedinte a
Consiliului Judeţean...Nu ştiu...da...din moment ce se ajunge la internări...nu?... Tu ai scris acolo...mă
gândesc că ...nu ştiu...o să mă consult cu tine mâine, să vedem în ce măsură ...”

La min.aprox.14:40
Liviu Alexa: .....”Episodul cu internarea de la Spitalul Militar mi-a fost confirmat de doamna Camelia
Tişe, doar că, dumneaiei spune că...”
Liviu Alexa: ” Oricum, cei doi soţi, dragii mei, ăă, au avut foarte multe momente tensionate şi importante,
ciudate, ă, de trăit împreună, ăă, inclusiv acest episod, cu banii loaţi de la un proxenet, în urma unei
tranzacţii imobiliare, pe care cei doi, sau soţul a făcut-o, undeva acum câţiva ani...haideţi să vedem puţin
materialul acesta, care l-a dus pe domnul Alin Tişe să de...inclusiv cu subsemnatul la DIICOT,
ăăă...fiindcă, vorba aia, a primit «nişte caşcaval» în pungă, de la un ditamai proxenetul....Ia să vedem
despre ce este vorba:”

La min.aprox.18:14.
Liviu Alexa: ”Deocamdată, Mihai, avem câteva lucruri foarte importante şi certe (enumeră):
- Doamna Camelia Tişe nu mai locuieşte la domiciliul conjugal de o bună bucată de vreme, da...;
- Doamna Camelia Tişe a fost scoasă afară din propriul său spaţiu, unde avea cabinetul notarial, de
cumnatul său şi fratele lui Alin Tişe;
- Iar domnul Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean a depus astăzi, această cerere incredibilă, în
instanţă, cerând judecătorilor să fie şi el cumva pus, ă constatat...sau pus în posesie ...nu ştiu cum să zic
mai bine...inclus în societatea...”

La aprox. min 23:00
Liviu Alexa: …Dragii mei, este ştirea bombă a acestei luni, dată de Ziar de Cluj, ăăă..Sunt probleme
nasoale în familia Tişe...Acest cuplu, altădată foarte bine sudat, are acum probleme! Ei doi soţii, Camelia
şi Alin Tişe, se ceartă de la bani! Ne interesează acest scandal, pentru că, domnul Alin Tişe este
Preşedintele Consiliului Judeţean, nu este persoană particulară. Ne interesează, pentru că, banii pentru
care ei se ceartă sunt băgaţi în zidurile unui bloc de 14 etaje, în plin centrul Clujului, care valorează 10
milioane de euro. Este clar că, Alin Tişe va sângera rău de tot după toată această experienţă şi este foarte
posibil să-l afecteze..ăă... extrem de tare din punct de vedere politic...ăă...pentru că, aşa cum spunea şi
Mihai Şoika, jurnalist de investigaţii la Evenimentul Zilei, în spatele acestu bloc turn de 14 etaje sunt
foarte multe personaje... şi foarte multe intervenţii... şi foarte mult trafic de influenţă... ăăă...”

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul având ca
obiect emisiunea “Pentru Cluj” difuzată în data de 06.07.2018, de la ora 20.00,
moderată de Liviu Alexa.

Redăm din raportul de monitorizare:
„De la min.aprox. 20:45:15: ( cu o durată totală de aproximativ 6 min.):
Pe ectran este titrat :
”NOVĂCESCU, AGRESORUL DE FEMEI!”

MODERATORUL: ...Eu nu sunt un tip care să lase datorii neplătite...şi......vom începe, în curând,
aşa..o...un proces de deratizare a spaţiului public, fiindcă el a fost deja murdărit...şi este de prea multă
vreme murdărit de jurna..de pseudo-jurnalistul ION NOVĂCESCU. Ă..Băiatul ăsta: o năpârcă, e o
năpârcă care suge bani publici de ani de zile, pupând funduri politice... Acest băiat a pupat cururi politice
de la Funar, până la Emil Boc, până la toţi deputaţii Clujului, consilieri judeţeni, locali..ăă...A fost ...ce să
văzic eu?...Ce n-a fost? ... A fost purtător de cuvânt la Caritas, la escrocheria Caritas... Aici nu discutăm de
un fel de sinecură, pe care Emil Boc i-o dă, prin Consiliul Local... de sute de mii de euro în ultimii ani! Sute
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de mii de euro, pe care îi încasează acest ... pseudo-jurnalist, că nu este jurnalist, Ion Novăcescu, pentru
nişte acte culturale extrem de discutabile...iar domnul Novăcescu crede, că prin hărţuiri, ameninţări şi
calomii ne opreşte! Nu ne opreşte! Din contră, ne motivează ca să arătăm lumii cine este el....Ă...În curând o
să aveţi dezvăluiri despre cum şi-a turnat tatăl la Securitate...cum beneficiază de peste 10-15 ani cred, de un
sediu în centrul Clujului, pe o Fundaţie fantomă, o fundaţie bumbă : ARMONIA, pe care Emil Boc a preluat-o
de la ...ă... sinecura...de la Funar şi aşa mai departe, de Novăcescu..... O să aflaţi foarte multe lucruri...”

La aprrox.min.20:47 (moderatorul continuă molologul): Da în această seară mi-am propus să vă arăt cum
se comportă acest, acest neica-nimeni, cu femeile, cu jurnalistele, cu femeile jurnaliste... ăăă, şi mai ales să
vă prezint o postare pe care jurnalista Anca Dinu a postat-o, a publicat-o recent, la sfârşitul anului trecut, în
care ne arată că, acest mitocan, ăă cum să spun, a înjurat-o şi agresat-o în repetate rânduri...”

La aprox. min 20:48:
Pe ecran apare postarea d-nei Anca Dinu din 04 noiembrie 2017, la care se face referire , cu textul:
"Ajunge cu ipocrizia si circul asta prost, simulacru de jurnalist si om ce esti, Ion Novacescu (nu pot da tag,
l-am blocat de scarba)! Nu ti-e rusine, chiar nu ai pic de rusine a tocmai tu sa vorbesti despre legalitate si
verticalitate? Tu, cel poreclit “ nevertebratul”? Dar ai dreptate, ar trebui sa ne aducem aminte de prezenta ta
intr-o redactie linistita si frumoasa, formata din oameni profesionisti, calzi si buni, in mijlocul caruia tu ai
pus un ventilator pe care l-ai umplut cu veninul tau si i-ai improscat! ”

MODERATORUL CONTINUĂ, iar pe ecran este titrat «JURNALISTA ANCA DINU: ”NOVĂCESCU
M-A ÎNJURAT ŞI JIGNIT, E UN BARBAR”»:
”Dacă domnul Novăcescu doreşte intre prin telefon cu noi, abia aştept. Până una, alta o să vă citesc ce scrie
doamna Anca Dinu:
” Ajunge cu ipocrizia...simulacru de jurnalist şi om ce eşti (spune jurnalista referindu-se la Novăcescu)! Nu

ţi-e ruşine, chiar n-ai pic de ruşine, tocmai tu să vorbeşti despre legalitate şi verticalitate? Tu,cel
poreclit ”nevertebratul”? ”
Moderatorul face o paranteză: ”Jignirile şi chesitiile astea îi aparţin, dar probabil că sunt din furie, furia
unei femei jignite”...
Continuă citarea jurnalistei, cu apariţia textului pe ecran:
”Mai bine ai fi tacut, avand in vedere cate lucruri am de povestit despre oribila experienta avuta cu tine in
calitate de INVITAT al matinalului Napoca FM.. Am tacut pentru ca vroiam sa uit si sa iert, ii sunt datoare
macar cu atat bunului Dumnezeu din prisma minunilor intamplate in viata mea in ultima vreme. Dar, iata,
prostia, ipocrizia si rautatea ta nu cunosc limite!
Oameni buni”, asa cum vi se adreseaza acest... parazit al societatii clujene, vreti sa stiti exact ce a facut el la
Napoca FM? Va spun eu: a venit ca invitat permanent in matinal, printr-o intelegere verbala cu cei de la
radio, pentru ca el s-a rugat de ei mult timp sa il lase sa vina, sa isi spuna parerile si sa isi bage clientii de
publicitate pe post! Si ce a facut in aceasta perioada? A incercat sa ne dea afara pe mine si pe colegul meu
Alin Scrob, angajati de drept si gazdele acelui matinal. Ne-a sapat, injosit si vorbit extrem de urat, inclusiv pe
post! Fata de mine a avut un comportament... de nedescris, Novacescu ma injura si jignea ca pe maidan cand
colegul meu iesea din incapere- insa, iata, ironia sortii, nici eu nu am inregistrari care sa dovedeasca asta,
pentru ca nu intram cu telefonul in emisie.

Am iesit si plangand de acolo, iar colegii de la radio stiu exact tot, la fel cum stiu si motivul pentru care am
ales sa parasesc matinalul numai ca sa nu il mai intalnesc - purtarile lui de barbar au venit intr-o
perioada in care tatal meu era intr-o situatie critica si eu si sotul meu eram in plin proces de adoptie.
La un moment dat nimeni nu l-a mai suportat si a fost rugat sa nu mai vina ca invitat, pentru ca nu mai e dorit
si, in plus, audienta scazuse foarte mult din cauza lui! Acest om nu ar mai trebui sa aiba curajul sa deschida
gura sau sa isi mai scoata vreodata capul prin lume!",

La aprox.min:20:50:
MODERATORUL: ” Acest, acest… BARBAR, ca să citez pe Anca Dinu, este celebru prin comporatamentul
lui violent şi mai ales frustrările pe care le are la adresa, ăă şi vizavi de persoanele de sex feminin...
Noi, în zilele următoare o să vă arătăm foarte multe lucruri despre acest, ă, păduche. Ă…este opinia mea, de
fapt, acest păduche care s-a plantat în părul bugetului local de unde produce mătreţă şi suge bani publici,
ăăă O să vă arătăm, cam câte funduri a pupat el, politice…o să vă arătăm nişte înregistrări de la DNA, cum
împărţea el consultanţă politică cu şpăgarul…cu consilierul şpăgar IOAN PETRAN…N-o spun eu, o spune
rechizitoriul DNA…şi multe, multe altele…Novăcescu, tu eşti un simulacru de jurnalist, un simulacru de
jurnalist…”.
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Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că

emisiunile “Breaking News” şi „Pentru Cluj”, din 19 martie şi 6 iulie 2018, au fost difuzate
cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, deoarece, în cadrul
acestora, au fost aduse acuzaţii neprobate la adresa unor persoane, fără a li se solicita
punctul de vedere cu privire la faptele imputate.

De asemenea, emisiunea “Breaking News” din 19 martie 2018 a fost difuzată şi cu
încălcarea art. 33 din acelaşi act normativ, deoarece, în cadrul acesteia, s-a discutat
despre aspecte din viaţa de familie a unor persoane, fără acordul lor.

Astfel, în emisiunea din 19.03.2018, au fost făcute comentarii cu privire la viaţa de
familie a soţilor Camelia şi Alin Tişe, în sensul că aceştia ar urma să divorţeze şi să-şi
partajeze averea. Aceste comentarii au fost însoţite de titluri sugestive, afişate pe ecran,
cum ar fi: ”EXCLUSIV! MIROASE A DIVORŢ ÎN FAMILIA CAMELIA ŞI ALIN
TIŞE” ”TURNUL DE 14 ETAJE AL SOŢILOR TIŞE EVALUAT LA 10 MILIOANE DE
EURO” ”AVERE IMENSĂ A FAMILIEI TIŞE, FĂCUTĂ ÎN ULTIMII 10 ANI”

Membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care s-a desfăşurat această
emisiune contravine prevederilor legale invocate, care reglementează expres interdicţia
de a difuza ştiri, dezbateri, anchete sau reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în
viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în contextul discuţiilor despre un eventual
divorţ al soţilor Tişe, în emisiune au fost aduse acuzaţii în sensul cărora Alin Tişe ar
beneficia de protecţia anumitor persoane în derularea unor activităţi ilicite, că ar şantaja
şi ar ameninţa şi că ar fi dobândit o avere considerabilă într-un mod nelegal, ce ar trebui
să facă obiectul unei cercetări penale.

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii, nu au fost prezentate dovezi
să probeze acuzaţiile şi nici opinia d-lui Alin Tişe în legătură faptele de natură morală şi
penală ce îl vizau.

Şi în cadrul emisiunii „Pentru Cluj” din 6 iulie 2018, au fost făcute afirmaţii
acuzatoare la adresa jurnalistului Ion Novăcescu, cum ar fi: „suge bani publici de ani de
zile, în curând o să aveţi dezvăluiri despre cum şi-a turnat tatăl la Securitate...cum
beneficiază de peste 10-15 ani cred, de un sediu în centrul Clujului, pe o Fundaţie
fantomă, o fundaţie bumbă : ARMONIA, pe care Emil Boc a preluat-o; acest
păduche care s-a plantat în părul bugetului local de unde produce mătreţă şi suge
bani publici; este celebru prin comporatamentul lui violent vizavi de persoanele de
sex feminin”.

Nici în cadrul acestei emisiuni nu au fost prezentate dovezi în legătură cu
acuzaţiile aduse şi nici punctul de vedere al d-lui Ion Novăcescu, aşa cum
radiodifuzorul avea obligaţia legală în virtutea art. 40 alin. (1) din Codul
audiovizualului.

În situaţia în care persoanele vizate ar fi refuzat să prezinte un punct de vedere
sau nu au putut fi contactate prin încercări repetate, radiodifuzorul trebuia să precizeze
acest fapt pe post.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

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
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. (licenţa audiovizuală nr.
TV-C 361.10/18.09.2007 eliberată la 26.07.2016 şi decizia de autorizare nr. 1519.3-1/
02.09.2014 eliberată la 26.07.2016 pentru postul de televiziune NCN CLUJ-NAPOCA)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 33 alin. (3) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 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. 931 alin. (1) şi (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul NCN din Cluj-Napoca, 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
NCN CLUJ-NAPOCA, deoarece în emisiunile Breaking News şi Pentru Cluj, din 19
martie şi 6 iulie 2018, au fost aduse acuzaţii neprobate la adresa unor persoane, fără a li
se solicita punctul de vedere cu privire la faptele imputate, ceea ce contravine art. 40 din
Codul audiovizualului.

De asemenea, emisiunea din 19 martie 2018 a fost difuzată şi cu încălcarea art.
33 din acelaşi act normativ, deoarece, în cadrul acesteia, s-a discutat despre aspecte din
viaţa de familie a unor persoane, fără acordul lor.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


