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DECIZIA nr. 14 din 08.01.2019
privind somarea S.C. TONIGHT S.R.L.

Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1
Judeţul Bistriţa - Năsăud

CUI 14539405
Fax: 0263/212500

- pentru postul RADIO SOMEŞ
Sângeorz-Băi, Bistriţa, Str. Vasile Conta, nr. 1

Judeţul Bistriţa – Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizările nr. 9636/25.10.2018, 9649/26.10.2018,
9707/30.10.2018, 9728/30.10.2018, precum şi raportul de monitorizare întocmit de
Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea „Politica la Negru” difuzată de postul RADIO
SOMEŞ în data de 19.10.2018.

Radiodifuzorului S.C. TONIGHT S.R.L. deţine licenţa audiovizuală
R312.6/19.11.1998 şi decizia de autorizare 334.3/23.10.2013 pentru postul RADIO
SOMEŞ din Sângeorz-Băi.

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. TONIGHT S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora:

“(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige
la violenţă.”

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
moderatorul emisiunii a ignorat dispoziţiile legale care impuneau în sarcina acestuia
adoptarea unei conduite de stopare a folosirii unui limbaj depreciativ, tendenţios şi
jignitor, de natură să prejudicieze imaginea persoanelor vizate. De exemplu:

„Horia Șulea (Insert 41:15) : ”a că sunt cârcotași? Sunt și din ce în ce mai puțini.
Știți cum îs în Florești ăștia? Pe cale de dispariție ca și capra neagră. Eu nu-mi
doresc ca și capra neagră să dispară din peisaj... Ideea e că acești indivizi nu fac
altceva, pentru că dacă stai să-l analizezi pe fiecare ce-o făcut? n-o făcut nimica, în
afara faptului că s-or mutat în Florești. N-am probleme cu Floreștenii, n-am probleme
cu oamenii care stau de 10-15 ani în Florești, n-am probleme cu oamenii care stau
de 3-4 ani de zile în Florești, am probleme cu câțiva care nu știu se văd
primari?, se doresc primari? Eu le doresc să vină lângă mine să vadă ce bine e acolo
și cum se vor descurca. ... Mie îmi este greu, care am administrat tot terenul agricol
al Floreștiului să încerc să rezolv fiecare problemă punctuală (este vorba despre
reluarea punerii în posesie conform legii fondului funciar iar în comuna Florești
lipsesc în jur de 286 hectare de teren). Ce să facă unul din ăsta venit în Florești de 2



2

zile, de 3 zile care nu știe decât să meargă acasă decât pe un drum, că dacă îi
închizi strada mă sună să întrebe pe unde să meargă acasă pe altă parte. Ce să facă
ăsta acolo? Nimica.”

Moderator Viorel Negru (insert 42:45) : ”Aveți un nume așa? Sau vorbiți de
cineva? ”

Horia Șulea (Insert 42.48) : ”dvs. aveți impresia că eu le țin minte numele la
ăștia? La neica nimeni ăștia? I-ați văzut acolo filmați da? Am ieșit între ei. Unul a vrut
să-și facă poză cu mine, ălalalt o vrut să mă cunoască și ceilalți nu au avut nimic de
comentat”

Moderator Viorel Negru (insert 43:04) : ”Dvs. ați fost puțin ironic”
Horia Șulea (insert 43:05) : ”Păi cum puteam să fiu? Blajin? ... Ce ați fi vrut să

fac cu ei? Cu niște oameni care o venit să reclame ce făceam eu? A! Am fost ironic
că am spus că au fost în asentimentul meu? Păi dacă o invocat strada Eroilor? Care
era proiectul, care era în derulare pe SEAP proiectarea, apoi mi-o spus de Poligonul
de pe strada Cetăuțiului da? Unde acuma se lucrează la parcul de joacă, mi-o spus
de Casa de Cultură, dra e la Compania Națională de Investiții. Deci de ce mi-o spus?
O venit și ei să se deie în stampă acolo să-mi pună mustață ca la nu știu cine. Niște
măscărici, că oameni de caracter nu poți să-i numești”

(…)
În continuare în emisiune dialogul dintre moderator și invitat se face pe tema

protestelor organizate în fața primăriei, iar dl. Horia Șulea afirmă referitor la unii
protestatanți:

Horia Șulea (insert 56:50) : ”dar la un individ care, n-am nimica cu nivelul lui de
percepție a realității, pentru că ăsta îi nivelul, poți să-i spui asemenea lucruri?,..., un
individ care nu are nici certificatul celor 8 clase terminate, face politică da...., un
individ căruia i-am dorit binele avea depusă o cerere de taxi, și i-o venit rândul să-și
ia autorizația de taxi, nu o fost în stare să-și ia autorizația de taxi.. Vă mai dau un
exemplu?, un individ care stă în autobuzcu șapca trasă pe urechi, cu picioarele pe
scaunul din față se pretinde mare lider, cu potențial, ce știu io mai ce. Cine-s ăștia?
Ce exemplu dau oamenii ăștia? Un altul că nu pot să-l numesc decât idiot, care o
cadastrat o proprietate pe drumul național Cluj-Dej fiind topograf..., dar nu pot să zic
topograf că-i jignesc pe topografi! Să vă mai dau exemple?”

Moderator Viorel Negru (insert 58:10) : ”Ăștia-s adversarii dvs. politici?”
Horia Șulea (insert 58.13) : ”un nenorocit”
Moderator Viorel Negru (insert 58:15) : ”Haideți vă rog..”
Horia Șulea (insert 58:15) : ”un nenorocit care o omorât 2 oameni în Germania,

condamnat pentru crimă vine și spune că o fost reabilitat? Cum poți să spui
asemenea lucru? Ai omorât 2 oameni, tu spui că ai fost reabilitat! Nici nu știu dacă nu
l-o pierdut nemții din vedere.Mă-nțelegeți?... Aceștia sunt cei care fac gălăgie în
Florești!. Să știe toți Floreștenii, să știe toată lumea cine sunt adversarii politic ai lui
Șulea, așa zișii adversari politici, și cum se manifestă.”

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în această ediţie a emisiunii, din al
cărei conţinut am redat anterior, unul dintre invitaţi s-a exprimat în termeni jignitori,
de natură să depăşească limitele libertăţii de exprimare.

Consiliul consideră că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu
respectarea drepturilor celorlalte persoane.
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Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este unul absolut. Curtea Europeană a
stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa
ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit
căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma
obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de
drept”.

Având în vedere acestea, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului S.C. TONIGHT S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

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. TONIGHT S.R.L., titular al licenţei audiovizuale
R312.6/19.11.1998 şi al deciziei de autorizare 334.3/23.10.2013 pentru postul
RADIO SOMEŞ din Sângeorz-Băi se sancţionează cu somaţie publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (5) 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 (3) din Legea
nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, radiodifuzorul are
obligaţia de a transmite în urmãtoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin
3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o datã în principala emisiune de
ştiri, urmãtorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
RADIO SOMEŞ din Sângeorz Băi, întrucât în emisiunea „Politica la Negru” din
19.10.2018, a fost folosit un limbaj jignitor, ceea ce contravine art. 40 alin. (5) din Codul
audiovizualului, potrivit căruia moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios
sau să instige la violenţă.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
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Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


