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Decizia nr. 137 din 16.01.2020
privind somarea S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L.
cu sediul în Târgu Jiu, str. Unirii nr. 30, Spațiu Comercial, et. 1, camera 2,
jud. Gorj
Fax: 0253/408628
CUI 27655088
- pentru postul TV SUD

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 ianuarie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza
reclamațiilor
nr.
13257/14.12.2019,
13258/14.12.2019,
13259/14.12.2019,
13362/17.12.2019, cu privire la emisiunea Ora adevărului, difuzată în data de
09.12.2019 de postul TV SUD.
Postul de televiziune TV SUD aparţine radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA
PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 575.2/07.12.2010 şi decizia de
autorizare nr. 1762.1/26.03.2019).
În urma analizării raportului şi a vizionării unor secvențe din înregistrare, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. a
încălcat prevederile art. 30 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).
Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia
să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi
reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
În fapt, în data de 9 decembrie 2019, începând cu ora 21:00, postul local de
televiziune TV SUD a difuzat emisiunea de dezbatere Ora adevărului, moderată de
d-na Ana Maria Stoica, avându-l ca invitat pe dl. Pupăzan Marius Daniel,
vicepreședinte PSD în comuna Câlnic, jud. Gorj.
Emisiunea a avut ca subiect angajarea de către primarul comunei a unei
consiliere personale, banii cheltuiți pe cadouri de Crăciun de către Primărie și
modalitatea în care s-a votat în comună și anume, urna mobilă trimisă acasă la
cetățenii care nu au solicitat acest lucru.
Pe tot parcursul emisiunii au fost difuzate poze cu petenta, în diverse ipostaze.
Redăm din raportul Serviciului Inspecție:
1.

Reper min. 00:00:05, transcriere din emisiune:
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Burtieră: Consiliera personală adăpostită la Centrul turistic. Dosarul penal
pentru hărțuire, „în lucru” din luna martie
Prezentator: Bună seara doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora adevărului,
începem săptămâna pe sexi, am zis noi așa...Asta deoarece avem un subiect care
incită la dialog, pentru că persoana sexi este o angajată recentă a unei primării din
jud. Gorj. În comuna respectivă drumurile sunt la pământ, gropile sunt golașe, dar
domnul Primar a considerat că este cazul să-și completeze echipa cu o prezență ce
nu ne arată decât poziții sexi. Discutăm pe larg acest subiect cu invitatul meu din
această seară, dl. Marius Daniel Pupăzan, vicepreședinte al organizației PSD Câlnic.
Bună seara!
(...)
2.
Reper min. 00:02:53, transcriere din emisiune:
Burtiere: Consiliera personală adăpostită la Centrul turistic. Dosarul penal
pentru hărțuire, „în lucru” din luna martie
Fostă vânzătoare angajată consilier personal. Angajată sexi după ce fostul
consilier a intrat în paternitate
Prezentator: (...) și-apoi o să trecem la probleme mai serioase. Adică la faptul
că...cu cine și-a îmbogățit dl. Primar Vulpe echipa sa de consilieri. Da? Pentru că știți
doamnelor și domnilor, un primar de comună are voie să-și angajeze unul sau doi
consilieri în funcție de mărimea localității, de numărul populației, până la chiar patru,
cât are voie primarul municipiului Tg Jiu, de exemplu. Dar o să vedem ce consilieră
sexi și-a luat dl. Primar, după ce vedem drumurile pe care cetățenii din Câlnic și nu
numai, din Gorj, le văd (...)
Pe ecran rulează în fundal poze cu drumuri și poteci, discuția se continuă cu
același subiect, angajarea consilierei la Primărie.
3.
Reper min. 00:04:00, transcriere din emisiune:
Burtieră: CL a aprobat 42.000 lei pentru cadourile de Crăciun.
Pachetele din iarna trecută, de dosar penal.
Invitat: În principiu, ce să vă spun? Eu nu am nici o problemă, vă spun cu mâna
pe inimă, din punct de vedere al faptului că a angajat un cetățean, să zicem, chiar
dacă nu locuiește la noi. Doamna respectivă este căsătorită în Tg Jiu, cu un domn
care stă în satul Vlădoi.
Prezentator: Nu contează că e sexi, nu contează că nu are cv profesional...
Invitat: Doamnă, eu nu am nici o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că
a făcut un gest să o angajeze. Problema mea este că a angajat-o ca și consilier
personal. Noi ar trebui să luăm...
Prezentator: Păi e fără concurs...e fără concurs dl. Pupăzan și atunci se poate
și dacă doamna are studii medii.
Invitat: Da, ar trebui angajați oamenii după competențe. Deci eu așa consider,
că trebuie să-l angajezi pe om după competențele dobândite în timpul școlii, în timpul
facultății, eu știu...Acum, din postările dânsei nu prea vedem competențe, adică e
foarte greu pentru dânsa să se exprime.
(Min. 00:04:56) Prezentator: Da, vă rugăm regia să ne arate totuși cum arată
noua consilieră personală a domnului Vulpe. Dl. Vulpe, trebuie să vă reamintesc
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doamnelor și domnilor, din luna martie are un dosar penal pentru hărțuire sexuală și
pentru abuz în serviciu, dosar care se află din...de câteva luni, adică mai precis din
martie, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg Jiu. (...) Cert este că dl.
Primar care este acuzat de hărțuire sexuală s-a gândit să își angajeze o salariată,
fostă vânzătoare, am înțeles...
(Min. 00:05:00) Pe fundal se difuzează poze cu petenta în diverse ipostaze, atât
în interior, cât și poze în aer liber, poze preluate de pe contul personal de socializare
ale acesteia. Se arată în prim plan o poză cu gamba tatuată a persoanei.
Invitat: Da, a fost vânzătoare în Tg Jiu, a avut dânsa și o firmă. Acum, nu știu,
nu s-a descurcat atât de bine cu societatea comercială respectivă și acuma, na, s-a
reorientat către administrația publică locală.
Prezentator: Adică doamna, ca să înțeleagă lumea, cum se numește doamna
care...tatuată văd așa, foarte sexi, foarte tânără, fragedă...
Invitat: Doamna Georgiana...
(Min. 00:06:00) Prezentator: Doamna Georgiana...să-i spunem așa... Doamna
Georgiana este de mai puțin de o lună de zile doamnelor și domnilor, noua consilieră
personală a d-lui Primar Vulpe. Ceea ce este foarte interesant, e că această doamnă,
căsătorită cu un domn din Câlnic locuiește la Tg Jiu. Nu a prezentat sau nu v-a
prezentat dvs., cetățenilor, să vedem cu ce se pricepe.
Invitat: Un cv, ceva...
Prezentator: Doar am văzut că pe pagina sa de socializare a postat în perioada
asta de campanie cum că îl susține pe dl. Iohannis la prezidențiale. Așa arată
doamna consilier, care lucrează nu în Primărie, ci peste drum de Primărie, la Centrul
turistic...
Invitat: La Centrul turistic de la Câlnic, acolo mai sunt 2 salariate, dar au cu totul
și cu totul altă trebă, să spunem așa. Dânsa, sincer, nu știu cu ce se ocupă, nu știu
ce are în fișa postului...
(Min. 00:07:00) Prezentator: Consilier personal. Îl consiliază pe domnul Primar
în legătură cu ce ar putea doamnelor și domnilor? Pentru că se lasă în curând liniile
deschise pentru a vorbi cu cetățenii acestui județ, interesați de ce se întâmplă la
Câlnic și nu numai. Să ne spună cum cred ei că această doamnă îl poate consilia pe
dl. Primar Vulpe. Evident că am încercat să dau de dl. Primar și astăzi și la finalul
săptămânii trecute, nu mi-a răspuns la telefon. Îl vom...vom încerca să îl sunăm și în
timpul emisiunii să ne explice și nouă, dacă cetățenilor de la Câlnic nu a considerat
că este necesar, de ce a fost cazul să angajeze această persoană și ce consiliază
doamna, fiind o simplă vânzătoare! O simplă vânzătoare! Are altceva pe pagina sa
de facebook?A lucrat...?A studiat?
Invitat: Faptul că mă agață pe mine, ca să spun așa...Când a fost în campanie
acum...de...cu alegerile prezidențiale, mi-a făcut o poză, cu un comentariu acid...nu
știu de ce
Prezentator: Păi trebuia să demonstreze d-lui Primar că este în conflict cu dvs...
Invitat: Eu nu am nici o treabă cu femeia respectivă, adică nu pot să..., nu o bag
în seamă, nu contează, adică nu intru în conflicte cu ea...
Prezentator: Vi se pare corectă imaginea acestei doamne, care este plătită din
bani publici...
Invitat: Sunt foarte mulți bani...
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(Min. 00:08:24) Prezentator: ...să fie consilier personal al unui primar, în timp
ce pe pagina sa de socializare se află fotografii pe jumătate dezbrăcată?
Invitat: Dânsul de astfel de oameni se înconjoară, să știți! Deci, oamenii din
anturajul său...
Prezentator: Dar nu pică prost la faptul că dânsul are și un dosar de cercetare
de hărțuire sexuală?
Invitat: Lumea nu știe, iar pe el nu îl interesează. Deci pur și simplu a ajuns la o
aroganță încât nu îl mai interesează de ce spun cetățenii comunei. Nici măcar
consilierii locali nu știu tot despre această nouă angajare, cum nu au știut nici de
celălalt consilier personal, dl. Nimară...
(...)
4.
Reper min. 10:47, transcriere din emisiune:
Burtieră: Fostă vânzătoare, promovată consilier personal
Prezentator: (...) o vedeți domnilor, doamnelor în ecran pe noua consilieră
personală a d-lui Primar. Ne întrebăm și noi, poate se hotărăște doamna Georgiana
să intre în telefon cu noi și să ne explice care este fișa postului și cum este plătită ea
din bani publici, ca să facă ce? Că nu înțelegem...Cred că nu să se pozeze așa, pe
șușea, în fata în iarbă, da...?
Invitat: Să fim cinstiți și corecți...
Prezentator: Ca pe capota mașinii...
Invitat: ...să zicem că pozele respective sunt făcute în 2015, 2016, acuma...
Prezentator: Nu mai contează, și le ține acolo, adică lumea...dacă eu aud că
doamna este consilier personal și vreau să aflu cine este, nefiind o persoană
cunoscută, până în acest moment, nefiind plătită din bani publici, deci nu este o
persoană care să stârnească interesul, da? Și în momentul în care ajunge în
Primărie, toată lumea se întreabă cine este doamna?
Invitat: Cine este persoana?
(Min. 00:11:40) Prezentator: Da, și te uiți pe pagina doamnei de facebook...și
probabil ar trebui doamna, ca și consilier personal, dacă înainte a avut alături un
jurnalist, poate de data asta și doamna ar trebui să îl consilieze pe domnul Primar și
în comunicare, da? Dacă așa înțelege domnul Primar sau așa înțelege această
doamnă că trebuie să fie imaginea domnului Primar, ca și consilier personal, ce să îi
zic...ar trebui să urmeze un curs...
Invitat (râde): Le doresc succes, acum....
Prezentator: Sau să renunțe la post? Cum e mai frumos?
Invitat: Ar trebui să-și dea demisia, din punctul meu de vedere, să se angajeze
pe un post în Primărie potrivit pregătirii pe care o are dânsa...
(Min. 00:12:22) Prezentator: Sunt posturi la Primărie de vânzătoare? Sau agent
economic, comerciant?
Invitat: Nu sunt! Nu sunt posturi, nici nu s-au scos până la urmă, nu s-a scos
nici un post...adică aflam și noi de el din ziare...
Prezentator: Astea de consilier nu sunt...în concurs...
Invitat: Exact, sunt apanajul Primarului...să angajeze pe oricine.
Prezentator: Deci Primarul poate să angajeze aproape pe oricine. Bine, se
spune în lege, nu cred că scrie în lege pe oricine, pentru că nu are voie să-ți
angajeze rude din cîte știu eu, dar nici cred că să-și angajeze persoane care nu au
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un cv profesional cu care să îl ajute pe domnul Primar. Ce îl învață această doamnă
pe dl. Primar?Cum să vândă pâinea la bucată, sau unde a lucrat dânsa, la magazin,
sau ce ar putea daca a lucrat, cv-ul dânsei spune că la lucrat la un magazin ...
Invitat: Absolut nimic, ea nu...!
Prezentator: ...în Tg Jiu și a avut o mică unitate comercială în Bălești. Cum ar
putea să ajute la bunul mers al unei localități care are probleme?
Invitat: În principiu ar trebui să o vedem...să fie...chiar dacă are problemele pe
care le are, ar trebui să o vedem, să fie vizibilă. Faptul că stă ascunsă în Centrul
turistic Câlnic...acolo este o instituție care se ocupă cu totul și cu totul altceva...
Prezentator: Nu au fost posturi la concurs acum, ca această doamnă să ajungă
de exemplu, pe un post de referent
Invitat: Nu, nu s-au scos! Ceva de...exact, eu așa credeam...că așa ar trebui
normal să...
Prezentator: Așa ați crezut în primă fază că ar fi fost un simplu referent la
Centrul turistic...
Invitat: Da, da...zvonurile inițiale erau că se construiește un after school și o să
primească un job acolo, la...after school-ul respectiv când se construiește, Dar din
câte am înțeles acum, na...s-a angajat pe post de consilier personal.
(Min. 00:14:06) Prezentator: Și totuși cum explicați că această doamnă care a
fost trasă și locțiitor la o secție de votare din localitate...îîî...a ocupat această funcție,
are studii juridice, credeți dvs.?
Invitat: Nu știu, nu știu ce studii...dacă are facultate, dacă are liceul terminat,
deci nu, chiar nu știu, nu vă pot da detalii, dar ar putea să intre dânsa să ne spună
dacă...
(Min. 00:14:28) Prezentator: Pentru că...în momentul...acum se trag la sorți
când sunt alegeri, din localități. Ajung atât persoane care au studii juridice, cât și
persoane cu altfel de studii, inclusiv cu studii medii. Deci se coboară lista până la
cadre didactice și așa mai departe. Acum nu știu daca doamna între timp a făcut o
facultate de profil, de Drept sau ceva de genul, cert este că dânsa a fost locțiitor la o
secție de votare din Câlnic, acum la alegerile prezidențiale...
Invitat: Pentru a doua oară, a fost și la europarlamentare, atunci a fost
parcă...sau nu, tot la...tot locțiitor a fost.
Prezentator: Atunci era atât de penelistă?
Invitat: Și atunci era la fel!
Prezentator: ... de penelista?
Invitat: Da, și în satul Vlădoi unde locuiesc, unde locuiește împreună cu copiii și
cu...
Prezentator: Păi cum v-ați dat seama că era penelistă? Prin mesajele postate?
Invitat: La ce postez eu pe rețelele de socializare, tot timpul vine și comentează,
na...
Prezentator: Contrar a ceea ce postați dvs...
Invitat: Contrar a ceea ce...e ok...
Prezentator: Și asta ați înțeles dvs. că este penelistă. Până când și-a pus că îl
votează pe Iohannis.
Invitat: Pe lângă...da! Pe lângă faptul că face propagandă, face...merge prin sat
în campanie electorală alături de dl. Primar, adică...
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Prezentator: Adică este penelistă cu acte!
Invitat: Penelistă cu acte...acum nu știu dacă are și...
Prezentator: În momentul în care se duce în campanie electorală, cam asta
pare, nu?
Invitat: Deci nu știu dacă are și adeziune, acum...
(Min. 00:15:50) Prezentator: Rămâne să vorbim și cu dânsa dacă vrea să intre
în legătură telefonică cu noi. Colegii postați numerele de telefonie fixă pe ecran,
pentru că în scurt timp o să încercăm să îl sunăm și pe dl. Primar. Ori doamna, ori dl.
Primar, poate cineva de acolo se...își face milă așa de noi și de telespectatori, să ne
explice cum se fac angajările la Primăria Câlnic, dacă această domniță lucrează la
Centru turistic ca și consilier personal sau ca și simplu referent. Sau nu știu, ce ar
putea să fie acolo în Centrul turistic?
Invitat: Recent...nimic! Este un șantier, se construiește în aceeași curte un after
school. Bravo pentru chestia asta!
Prezentator: Păi și se angajează dinainte? Pentru after school?
Invitat: Nu, nu, nu!
Prezentator: Adică, în momentul de față ea este angajată ca și consilier
personal.
Invitat: Consilier personal, da!
(Min. 00:16:45) Prezentator: Dar de ce nu stă în Primărie, cu dl. Primar acolo?
E dl. Primar tentat să facă greșeli, să trimită pupicei prin mesaje, cum a mai făcut-o
de altfel?
Invitat: A dat de înțeles mai tot timpul că e un vânător prin excelență, să
spunem așa, și ...
Prezentator: Îi place să vâneze ...
Invitat: Acolo există o...
Prezentator: Căpreoare...?Îi place mai mult sentimentul de vânătoare decât....?
Invitat: Există acolo o persoană care îl mai...îl înfrânează să spun așa, din
dorință.
Prezentator: D-na secretară? Așa am înțeles! Vorbesc oamenii, vorbește
lumea...
Invitat: Vorbește lumea...gura târgului!
Prezentator: D-na secretară are grijă ca dl. Primar să nu calce strâmb, deși
dânsul nu mai este căsătorit, deci trebuie să spunem acest lucru.
Invitat: Orice tentație...
(Min. 00:17:30) Prezentator: Doamna consilieră este în schimb foarte căsătorită
și nu cred că soțul i-ar permite să facă greșeli. Cu toate acestea, eu ca soție și dvs.
ca soț...dvs. v-ați trimite soția să lucreze la Primărie știind că Primarul a fost...este
cercetat pentru hărțuire sexuală?Nu v-ar fi așa...?
Invitat: Nu!
Prezentator: Deci nu! Din start! V-ar fi teamă!
(...) În continuarea emisiunii, moderatoarea insistă pe apartenența politică a
doamnei consilier și a faptului că doamna în discuție, ca și locțiitor la secția de
votare, ar fi adus niște cereri pentru urna mobilă și face apel la autorități să verifice
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legalitatea acestor cereri. Invitatul relatează că a făcut o sesizare la Autoritatea
Electorală Permanentă împotriva doamnei consilier.
Moderatoarea face apel către colegii din regie să încerce să îl sune pe Primar,
argumentând că a încercat în repetate rânduri să-l contacteze, fără succes însă.
Invitatul propune ca doamna consilier să intre în direct pentru a da explicații:
5.
Reper min. 29:15, transcriere din emisiune:
Burtieră: CL a aprobat 42.000 lei pentru cadourile de Crăciun. Pachetele
din iarna trecută, de dosar penal
Invitat: Ar trebui cumva să apelăm la doamna consilier personal...
Prezentator: Doamna consilier personal... nu știm, dacă știți dvs. un nr. de
telefon, să putem să o sunăm...
Invitat: Nu am din păcate, dar ar putea să sune...
Prezentator: ... sau rugăm telespectatorii să ne ajute cu un număr de telefon.
Dacă nu, o rugăm pe doamna Georgiana, numărul este afișat pe ecran, să ne
onoreze cu prezența, să ne spună ce calități profesionale are de a fost angajată pe
acest post. Să nu uite că nu mai lucrează în privat, lucreză la Stat, iar noi, pentru
înștiințarea opiniei publice avem posibilitatea și dreptul să o întrebăm aceste
informații, asta evident, pentru că angajarea sa nu s-a făcut transparent, nu există
nici un anunț de angajare, nu există nici un anunț de promovare, nu există nimic de
genul ăsta, în așa fel încât să avem această informație și să o împărtășim populației.
Analizând conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 30 din Codul audiovizualului potrivit
cărora, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi
dreptul la propria imagine.
Astfel, Consiliul consideră că, în contextul în care primarul din Câlnic, jud. Gorj,
ar fi angajat o persoană pe funcția de consilier personal, moderatoarea și invitatul
emisiunii Ora adevărului din 9.12.2019 au discutat în termeni insultători și defăimători
despre aceasta, prezentând publicului informații incerte, cu privire la pregătirea
profesională și funcția pe care această persoană ar ocupa-o în primărie.
Membrii Consiliului apreciază că pozele preluate de pe contul personal de
socializare a persoanei respective, una dintre ele arătând în prim plan gamba sa
tatuată și difuzate în timpul emisiunii, fără acordul acesteia, reprezintă o încălcare a
reputației și a dreptului la imagine a acesteia, fapt ce contravine prevederilor legale
invocate.
Pornind de la premisa că moderatorul, prezentatorul ori realizatorul unei emisiuni
este un arbitru neutru, obiectiv şi imparţial, capabil să asigure calitatea unui program
audiovizual cu respectarea reglementărilor legale, membrii Consiliului consideră că
prezentatoarea emisiunii avea obligația să respecte drepturile și libertățile
cetățenești, să nu denigreze și să-i aducă prejudicii de imagine persoanei în cauză,
despre care a afirmat că ar fi “penelistă“, în opoziție cu calitatea politică a invitatului
emisiunii și că edilul primăriei din Câlnic a promovat o fostă vânzătoare, care, în
afară de faptul că pozează sexy pe pagina sa de socializare, nu se cunoaște în ce
constă consilierea primarului PNL. Un exemplu elocvent de defăimare a persoanei
respective, îl reprezintă întrebările ironice ale moderatoarei adresate invitatului
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emisiunii, de genul: “Sunt posturi la Primărie de vânzătoare? Sau agent economic,
comerciant?“ ori “Ce îl învață această doamnă pe dl. Primar? Cum să vândă pâinea
la bucată, sau unde a lucrat dânsa, la magazin, sau ce ar putea daca a lucrat, cv-ul
dânsei spune că a lucrat la un magazin ...“.
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”.
Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi
membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi.
În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi atribuţiilor
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a respecta drepturile fundamentale ale omului în cadrul serviciilor de
programe, în virtutea legislaţiei din domeniul audiovizualului.
Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, 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. SUD MEDIA PRODUCTION
S.R.L. licenţa
audiovizuală nr. TV-C 575.2/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.
1762.1/26.03.2019) pentru postul TV SUD, se sancţionează cu somaţie publică de
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 30 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
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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 postul TV SUD cu somaţie
publică, întrucât, în cadrul emisiunii Ora adevărului din 9 decembrie 2019,
prezentatoarea și invitatul emisiunii au discutat în termeni jignitori despre o persoană,
cu privire la pregătirea profesională și funcția pe care aceasta ar ocupa-o la o
primărie din județul Gorj, de natură să-i lezeze imaginea și reputația, fapt ce
contravine prevederilor art. 30 din Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic reglementări
și relații europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

