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 Decizia nr. 327 din 17.05.2016 
privind somarea S.C. CAT MEDIA S.R.L., 

cu sediul în Galați, Str. Barboți, nr. 41, bl. B5, ap. 40, jud. Galați 
Fax: 0296.311.316 

 
- pentru postul de televiziune etv 

Galați, Bd. Siderurgiștilor, nr. 7, PS1B, tr. 3, spațiul comercial 1, parter 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr. 1132/02.02.2016, cu privire 
la emisiunea „Direct din Brăila”, edițiile difuzate în zilele de 06, 20 și 27 ianuarie .2016 de postul 
„etv”. 

Postul de televiziune etv aparţine S.C. CAT MEDIA S.R.L., (licenţa audiovizuală TV-
C 698/08.05.2014, decizia de autorizare 1898.0/03.06.2014). 
 În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că, în edițiile emisiunii „Direct 
din Brăila” din 6, 20 și 27 ianuarie .2016, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 68 din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora, „radiodifuzorii 
nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care 
deţin funcţii sau demnităţi publice ori purtători de cuvânt ai instituţiilor publice, precum şi de 
persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a 
candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.” 

În fapt, atât ediția emisiunii „Direct din Brăila” din data de 6.01.2016 cât şi edițiile din 
data de: 20.01.2016 respectiv 27.01.2016 au fost realizate de d-na Simona Drăghincescu 
în calitate de moderator (fost membru PNL şi în prezent consilier local independent la 
Consiliul Local Brăila), care având ca invitat pe dl. Ştefan Cătălin Iordache (administratorul 
ziarului Info Brăila), face o retrospectivă a oraşului dar şi a aleşilor locali. Discuţia converge 
spre câteva subiecte  legate de viitoarea campanie electorală locală şi cu referire la ultimile 
scandaluri din presa locală pe acest subiect, cei doi se lansează în afirmaţii cu trimiteri 
către organizaţii politice locale şi către unele persoane din aceste partide, cu nominalizarea 
lor.  

Astfel, emisiunea Direct din Brăila difuzată de postul „etv”, cu începere de la ora 
20,00 are o durată de aproximatic 2 ore. În general emisiunea Direct din Brăila este o 
emisiune de dezbatere realizată în direct, care aduce în faţa telespectatorilor cele mai 
recente evenimente din municipiul Brăila, în fiecare miercuri, evenimente cum ar fi: Decizii 
ale Consiliului Local, pulsul vieţii politice, evenimente culturale ori sportive. Telespectatorii 
au posibilitatea de a comenta subiectele dezbătute în fiecare emisiune prin intermediul  
SMS-urilor, la un numar de telefon pus la dispozitie de moderator la începutul emisiunii 
Cele trei ediții ale emisiunii analizate de Consiliu, au fost moderate de d-na Simona 
Drăghicesu (consilier locat în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brăila) şi a avut un 
singur invitat şi anume pe dl. Ştefan Cătălin Iordache administratorul ziarului Info Brăila. 
Tema emisiunii din 20.01.2016: Ziua Brăilei- 648 de ani de atestare documentară a 
oraşului Brăila. Istoria administratiei oraşului Brăila, personalităţi politice şi administrative.  
 În urma analizării conţinutului celor trei ediții ale emisiunii, membrii Consiliului au 
constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 68 din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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Astfel, membrii Consiliului au considerat că fapta radiodifuzorului de a difuza pe 

post o emisiune de dezbatere moderată de un consilier local, funcție de demnitate public, a 
fost de natură să încalce dispozițiile legale sus menționate. 
  Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică de intrare în legalitate. 

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului 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 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CAT MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale  
TV-C 698/08.05.2014, decizia de autorizare 1898.0/03.06.2014, se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 68 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  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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 etv, 

deoarece edițiile emisiunii „Direct din Brăila” din 6, 20 și 27 ianuarie 2016, au fost moderate de un 
consilier local, funcție de demnitate publică, ceea ce contravine prevederilor art. 68 din Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

  LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
Întocmit, Serviciul juridic și reglementări 

       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
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