Decizia nr. 1105 din 12.12.2019
privind somarea S.C. ACUM TV S.R.L.
Onești, Str. Libertății nr. 5, ap. 123, jud. Bacău, C.U.I. 14080700
- pentru postul de televiziune ACUM TV
Onești, Str. Culturii nr. 1, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 decembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizării nr. 11660/06.11.2019, cu
privire la emisiunea ‘’24 de Ore’’ difuzată în data de 04.11.2019, de postul ACUM TV.
Postul de televiziune ACUM TV aparţine S.C. ACUM TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
606.4/29.09.2011 eliberată la 05.09.2017 şi decizia de autorizare nr. 1818.1-1/20.07.2017 eliberată
la 05.09.2017).
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. ACUM TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 și 70 alin. (1) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora:
- art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de
natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi
să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate
în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
- art. 70 alin. (1) În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de
interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de
vedere al acestora.
În fapt, în data de 04.11.2019, postul ACUM TV a difuzat emisiunea ‘’24 de Ore’’ ,
moderată de Daniela Lungu, avându-l ca invitat pe primarul localității Dărmânești. În cadrul acestei
ediții, în contextul evenimentului desfășurat de Ziua Armatei, au fost făcute comentarii cu privire la
incidentele de la cimitirul eroilor din Valea Uzului.
Redăm o parte din constatările reținute în raportul de monitorizare:
Moderator (Daniela Lungu): Domnule primar o să începem cu un eveniment frumos, un eveniment de suflet, un
eveniment care s-a desfășurat în condiții de excepție așa ca de la suflet către suflete să spunem așa, un eveniment
organizat de români patrioți pentru că avem nevoie de români patrioți, avem nevoie de generația tânără să nu își
uite istoria, să nu își uite neamul, așa cum spuneați dumneavoastră în discursul de la Valea Uzului, de Ziua
Armatei, un discurs emoționant și de ce nu provocator, că ne îndemna la întrebări și gândiri așa, spunea-ți că dacă sar întoarce eroii de atunci și ne-ar întreba dacă noi ne-am făcut datoria oare ce le-am putea răspunde. Eu vă întreb
pe dumneavoastră, eu zic că dumneavoastră v-ați făcut datoria și mulți români și-au făcut datoria, însă nu toți
suntem la fel de vrednici.
Toma Constantin: Sigur, eu cred că dacă s-ar întoarce eroii și ne-ar întreba ce am făcut noi pentru ei și pentru
România Mare pentru care ei și-au jertfit viața, cred că foarte mulți dintre noi nu am putea să dăm un răspuns

2
afirmativ, că am făcut ceva, de cele mai multe ori ne ascundem sub diverse umbrele, sub diverse umbre și încercăm
să, cumva, să dăm vina pe cei de dinaintea noastră care nu au făcut aproape nimic. Nici eu nu cred că aș putea să
răspund afirmativ că am făcut ceva pentru eroii noștri, pentru că deși timid am încercat să repun acele cruci în
cimitirul de la Valea Uzului, ați văzut cu câtă înverșunare unii din colegii noștri din administrație, din politică vin și
spun că de fapt la o sută de ani de la Marele Război, la o sută de ani de la Unire, încă nu avem dreptul noi românii
să ne cinstim eroii și de asta am un gust amar și de asta spun că poate nu am făcut nici eu suficient.
Moderator: Eu zic așa, că ceea ce s-a întâmplat la cimitirul internațional și nu întâmplător tot spun peste tot pe
unde am zis, este cimitir internațional, dumneavoastră ați ridicat un monument, o troiță dedicată tuturor eroilor, nu
doar români, atenție, nu doar de o anumită naționalitate, lucru acesta este mai puțin evidențiat, deci în acest cimitir
internațional și-au găsit somnul de veci toate națiile care pe front, atunci, în 1916, 1917, 1918 mai puțin, au fost
poate amici sau inamici pe câmpul de luptă, după ce ți-ai dat obștescul sfârșit toți sunt amici acolo. Știți așa ar
trebuie să fim și noi pentru că toți cei care mergem la Valea Uzului la cimitirul internațional, am mers să le cinstim
memoria, nu am mers ca să, cum zicea un părinte, ca să fumăm o țigară ne plimbăm la deal sau mai la vale
Toma Constantin: Așa este. Întotdeauna am tratat eroii cu aceiași unitate de măsură. Când am gândit acel
monument care l-am amplasat în cimitirul de la Valea Uzului, ideea a fost să cinstim pe toți cei înhumați în acel
cimitir și pe frontispiciul monumentului scrie foarte clar, în memoria tuturor celor care s-au jertfit acolo, români,
maghiari și așa și mai departe. Sigur că unii nu împărtășesc aceleași ideii și cred că deși suntem la o sută de ani de
la Marele Război, cred că doar unii ar avea dreptul să își doarmă somnul de veci în acel cimitir și sigur că ceilalți,
eventual, fie să ștergem istoria și să o rescriem așa cum o vor unii și să spunem adevărul pe care…
Moderator: Trunchiat…
Toma Constantin: …și-l doresc să îl ascult ei, fie trunchiat fie așa cum ni s-a și recomandat să ne luăm morții noștri
și să ne ducem mai la deal sau mai la vale de cimitir pentru că, se pare că, în acel cimitir românii nu mai au voie.
Moderator: Sunt, vă dați seama domnule primar, sunteți omul care…în ‘94 sau în ‘96 au fost aruncate, smulse…
(...)
(00:05:54) Moderator: în ‘94 au fost smulse crucile, tot ce a mai rămas de la căpătâiul soldaților noștri eroi și
aruncate așa în Uz sau aruncate sau s-a făcut focul și s-au încălzit unii și alții la ele, dar sunteți primarul, de aici a
pornit, care a făcut o îndreptare, o îndreptare de care noi românii, patrioți în țara noastră suntem mândri, domnule
primar. Noi știți că suntem mândri cu dumneavoastră și nu numai noi, toată lumea de pe valea, de pe această vale a
Trotușului și din toată țara au venit și au demonstrat că sunt mândri că dumneavoastră ați făcut acest lucru
(00:06:42) Toma Constantin: Mă bucur să aud acest lucru pentru că eu am pornit la drum împreună cu colegii mei
din Consiliul Local din dorința de a cinsti eroii români și m-am trezit la un moment dat într-o bătălie, în primul
rând (segment editat de către radiodifuzor. Fișierul video a fost primit în această situație – min: 00:06:57)…făcut
rău în anul 2019, de ce am greșit sau am greșit oare în momentul în care ne-am propus să cinstim eroii români și
repet, nu aș fi pornit la acest drum dacă nu eram foarte siguri și dacă nu aveam de la instituțiile abilitate ale statului
date din care să reiasă foarte clar acel cimitir este cimitir internațional. Dacă nu aș fi avut date din care să reiasă
foarte clar acel amplasament al cimitirului este amplasat în orașul Dărmănești, sigur că poate mi-aș fi pus semne de
întrebare, dar atâta timp cât știam foarte clar amplasamentul este la Dărmănești și îl avem în inventarul nostru din
1970, de cinzeci de ani, de șaizeci de ani este în inventarul nostru și atâta timp cât am avut în mâinile mele
documente din 1926 și mă refer aici, la registrul de înhumări din acel an când scria foarte clar, alb pe negru că în
cimitirul Valea Uzului sunt înhumați și eroi români, am fost ferm convins că nu fac altceva decât să aduc eroii
români acolo unde le este locul, să îi cinstim, să ne putem și noi românii duce acolo și aprinde o lumânare și spune
o rugăciune, cui, eroilor care s-au jertfit pentru a face țara asta să fie ceea ce a ajuns.
(00:11:21) Moderator: Domnule primar, vă spun un lucru. Dumneavoastră ați scris, ați rescris istoria, ați
adus din nou demnitate pe obrazul murdărit al eroilor noștri. În momentul în care în acel pământ, fie că e
mai la deal, fie că e mai la vale, sunt eroii români și numai eroii români, repet, nu sunt doar soldați români
care au murit acolo, le-au fost smulse crucile de la căpătâi, este cea mai înaltă profanare și cea mai mare
jignire pe care noi ca națiune o putem primi
(...)
(00:22:34) Moderator: Domnule primar atâta timp cât mai există sânge românesc în noi, ne vom bate
(...)
(00:23:52) Moderator: Că nu vorbesc românește, nu ?
Toma Constantin: Da, Dar aceste valorii…
(00:23:54) Moderator: Păi nu vorbesc românește domnule primar, nu ați înțeles, ei nu sunt românii, că noi
vorbim și ne înțelegem românește..
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Toma Constantin: Da. Eu cred că nu știu și dacă vorbesc românește, cu siguranță nu înțeleg nici ei ceea ce spun
pentru că în orice țară și oriunde am fost în lumea asta și am fost în multe zone, am văzut cimitire internaționale în
care eroii români își dorm somnul de veci, îngrijite, respectate, în Rusia, în Moldova, în Ungaria, în Franța, în
Germania, da, deci avem acolo cimitire ale eroilor români, cimitire foarte bine îngrijite, unde, știu eu, eroii români
își dorm somnul de veci, iar la noi în țară nu avem dreptul. Nu avem dreptul și dincolo de faptul că suntem români,
dincolo de faptul că România este un stat unitar, dincolo de faptul că recunoaștem că da, avem eroi acolo, da când
trecem la fapte și ne propunem să cinstim acești eroi, sigur se trezesc unii sau alții sa spună că de ce acum, e foarte
bună ideea dumneavoastră, dar nu ar fi cazul acum că suntem în nu știu ce an, ar fi bine să mai lăsam încă vreo zece
ani că poate…Deci, acesta este sentimentul pe care eu l-am întâlnit la o parte din, sigur, la o parte din demnitarii
noștri.
(00:25:23) Moderator: Primiți încurajări domnule primar de la Marian Barbu care spune așa „ Doamne nu
ne mai vindem Moldova, pădurea ne-au furat-o, felicitări domnule primar”
(...)
(00:26:18) Moderator: Știți că nu se poate, că nu întâmplător zic chestiunea aceasta pentru că se leagă de
următorul subiect pe care vreau să îl vorbim. Nu se poate să rupă crucile din acel pământ, pentru că s-or
ridica morții de acolo să îi strângă de gât, vă dați seama ce o să se întâmple.
Toma Constantin: Să știți că interesele sunt mari în zona Văii Uzului și…
Moderator: O să ajungem și la ce interese sunt acolo…
(...)
(00:27:43) Moderator: Repet, nu au cum să scoată acele cruci chiar dacă vor veni cu hotărâre dată de
instanțele românești, că sunt, adică cred în stare să facă toate lucrurile astea. Nu au cum, pentru că este o
palmă care o dau nouă, o dau înaintașilor noștri care au făcut jertfa supremă pentru ca noi astăzi să fim
România, pentru ca ei să stea într-un stat liber.
(00:28:09) Moderator: Mulțumesc colegilor pentru imagini, foarte, foarte frumoase, emoționante domnule primar,
trebuie să recunosc că de câte ori mă uit așa, îmi sar așa, îmi țâșnesc lacrimile din ochii, nu știu de ce, mă
doare foarte tare și cred că pe toți ne doare ceea ce înseamnă Valea Uzului, eroi, cimitir internațional și nu
am să uit niciodată cum de ziua eroilor, anul acesta i-am văzut pe acei oameni prinși în lanțuri, înlănțuiți în
jurul cimitirului și nu au dat voie femeilor, bătrânelor care au venit din toată România să intre, să își plângă
morții și să pună o lumânare, deci cred că imaginea aceasta o să îmi rămână până închid ochii. O să îmi
rămână în fața ochilor, am să o văd mereu. E cea mai mare durere sau e cea mai mare palmă pe care puteau
să ne-o dea, cea mai mare umilință
Toma Constantin: Așa este, dar ați văzut de ziua eroilor tot nația română a învins până la urmă pentru că, da…
(00:29:16) Moderator: S-a intrat prin spate, s-a intrat prin spate domnule primar, s-a intrat pe ușa din dos ca să zic
așa…
Toma Constantin: Da, dar până la urmă am reușit să aprindem o lumânare, să spunem o rugăciune eroilor noștri,
acolo. Cred că dacă românii nu ar fi fost uniți și nu ar fi dorit din suflet să aprindă acea lumânare eroilor noști nu sar fi întâmplat acest lucru.
Moderator: Acest lucru este foarte adevărat și mai mult. Nu poți să oprești
Toma Constantin: Exact
(00:36:19) Moderator: Nu pot să cred că prefectul județului Bacău, indiferent cum s-or numi el, nu contează
numele, fie că e Ionescu, Popescu sau Valentin Ivancea astăzi, da, a contestat deciziile Consiliului local și ale
primăriei Dărmănești.
Toma Constantin: Așa este. Instituția prefectului județului Bacău a contestat în contencios administrativ două
aspecte, în primul rând o hotărâre a Consiliului local prin care noi am trecut din domeniul privat al UAT oraș
Dărmănești, în domeniul public al UAT oraș Dărmănești amplasamentul cimitirului și a doua chestie pe care pe
care instituția prefectului pe care a atacat-o a fost autorizația de construire prin care noi am construit acel
monument dedicat tuturor eroilor din cimitirul de la Valea Uzului și sigur, amplasarea a cincizeci de cruci dedicate
eroilor români. Ce înseamnă asta. În primul rând aș vrea să fac o mică precizare. În calitate de demnitar al statului
român sau de înalt demnitar așa cum este prefectul cred că ar trebui să respecte mai mult decât oricine Constituția și
legile țării. Și eu sunt demnitar și în momentul în care am avut onoarea să devin demnitar al statului român am
depus un jurământ. Jur să apăr Constituția și legile țării și așa mai departe. Sigur că această țară s-a făcut așa cum
am găsit-o noi când ne-am născut, România Mare, prin jertfa acestor eroi care au murit apărând România. Cred că,
vorbeam mai devreme de onoare și cred că în tot ceea ce facem noi, nu trebuie să ne uităm înaintașii. Prin
contestarea în contencios și prin solicitarea către instanță de anulare a acestor hotărâri de consiliul și autorizații, ce
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am făcut noi acolo, practic, dacă instanța va da, eu știu, câștiga de cauză monumentul și crucile eroilor români ar
trebui să fie distruse. Sigur că, cred că prefectul a avut o justificare, a avut și așa cum ne-a transmis nouă, că nu am
demonstrat suficient de mult dreptul de proprietate, adică dreptul de proprietate rămâne, eu știu, la bunul plac al
unora sau al altora. Dacă noi avem extras de carte funciară că am intabulat acel imobil, cred că nu putem pune sub
semnul întrebării, dreptul de proprietate. Dacă nouă ne-a transmis scris oficiul de cadastru și publicitate imobiliară
că acel amplasament al cimitirului este în raza orașului Dărmănești, ce ar trebuie să fac eu. Dacă nouă ne-a
comunicat foarte clar Ministerul Apărării că acolo sunt înhumați eroi de mai multe naționalității…
Moderator: și aveți și harta…
Toma Constantin: Avem și harta. Dacă din 1970 în inventarul domeniului privat al primăriei există acel imobil,
dacă în planul urbanistic general noi avem acel PUG-ul localității, avem acel amplasament cu tot cea ce înseamnă
Valea Uzului, eu să vin să spun acum că ce, nu le am. Cu toate astea, repet, eu cred că în spatele deciziei instituției
prefectului și a prefectului, în speță, sunt și alte interese și…
Moderator: Domnule primar, vă întrerup. Da.
Toma Constantin: Da
(00:40:11) Moderator: Îmi cer scuze că vă întrerup. Eu încă, mi-am mușcat un pic așa pumnii când mi-ați
explicat. Sunt câteva lucruri care în mintea mea nu se leagă, se scurtcircuitează. Da. Sunt așa, sunt niște
coincidențe, eu nu cred în coincidențe, întâi și întâi să fim clari. Da. Potrivit agenției de presă MTI, da,
prefectul Valentin Ivancea a contestat în instanță hotărârile primăriei Dărmănești. Da….
Toma Constantin: Așa este
(00:40:43) Moderator: …privind cimitirul internațional din Valea Uzului, plasându-se astfel pe linia de
abordare a Budapestei. Da sau nu.
Toma Constantin: Corect. Așa este
(...)
(00:45:42)Toma Constantin: Ne vom muta la Valea Uzului cu toți, cu toți românii din țară ca simt și trăiesc
românește
Moderator: Vă zic, ne legăm de cruci…
Toma Constantin: Ne vom muta…
Moderator: Cu lanțuri…
Toma Constantin: ne vom muta acolo la cimitirul internațional de la Valea Uzului și să vedem ce se
întâmplă
Moderator: Cu siguranță, nu își dau seama ce se află dedesubt, e doar vârful aisbergului, dedesubt este mult
mai puternic ce se poate întâmpla.
Toma Constantin: Eu sper și sunt convins că până la urmă rațiunea va învinge și trebuie să…
(00:46:09) Moderator: Și documentele…
Toma Constantin: Și documentele, sigur…
Moderator: Nu ați făcut după ureche
Toma Constantin: Sigur că da
Moderator: Am văzut un dosar întreg în acest caz
(00:46:41)Moderator: Sergiu Ioneț, vă transmite, domnule primar, succese, „Păcat că cineva face politică pe
spatele celor care au luptat”, foarte corect spus, pe spatele celor care au luptat pentru pacea de astăzi, sper că
veți fi susținut de autoritățile centrale care ar trebuie să reacționeze la ceea ce se face și ar trebui să pună
punctul pe „i”
Toma Constantin: Să sperăm
(00:48:11) Toma Constantin: Da, la Valea Uzului. Sigur că Valea Uzului a fost cel puțin după 1990, un punct
care s-a negociat mult, intens și a avut în spate interese economice. Vreau să vă spun că m-am uitat recent în
documentele pe care le avem în arhiva Primăriei, cum s-au făcut primele retrocedări de pădure către composoratele
din Harghita și Covasna. Acolo a fost o poveste foarte interesantă și sigur că nu sunt eu în măsură să dacă acele
retrocedări au fost făcute legal sau nu, dar sunt serioase semne de întrebare. În perioada 2002-2004, 2005, peste
3000 de ha de vegetație forestieră, pădure, au fost retrocedate către două composesorate, cumva formate ad-hoc, cu
foarte, foarte multe semne de întrebare, vis-a-vis față de membrii composoratelor și așa mai departe. S-au
retrocedat. Sigur că la momentele 2004, 2005 și chiar 2006 s-au solicitat mai multe suprafețe, unele fiind respinse
în comisiile locale de fond funciar. Atunci încep să cred că în spatele acestor provocări...
Moderator: False dispute...
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Toma Constantin: False dispute de la Vale Uzului sunt interese economice foarte, foarte serioase
(00:49:45) Moderator: Deci tot banul este cel care face, să zicem, jocul din umbră, să vedem cine este păpușarul
Toma Constantin: Așa este, în un prim serios sau un prim răspuns, răspuns serios l-am primit în iulie când ne-am
întâlnit în format complet Bacău și Harghita la acea ședință de grănițuire între județul Bacău și județul Harghita,
când colegii din Harghita prin vocea președintelui Consiliului județean Harghita au solicitat nouăsprezece mii de ha
de teren cu vegetație forestieră de pe raza județului Bacău, mai bine zis de la Dărmănești
Moderator: Avem aici un proces verbal, da
Toma Constantin: Da
Moderator: Încheiat în data de 09.11.2007, nu prea văd bine…
Toma Constantin: Nu, da, este 09 iulie, este procesul verbal de la întâlnirea de grănițuire reprezentanții Bacăului și
Harghita. Și spuneam că acolo s-au solicitat 19.064 de ha de pădure
Moderator: Deci, în ce bază…
Toma Constantin: Nici o bază, pentru că toți am rămas…
Moderator: Și eu aș vrea luna de pe cer domnul primar și ar trebui să o primesc...
Toma Constantin: Noi, primarii de pe raza Bacăului convocați acolo și mă refer aici la...
Moderator: Atunci era prefect doamna Maricica Coșea, da
Toma Constantin: Era Maricica Coșea, da, la Dărmănești, Asău, Banca și Agăș, am rămas surprinși de cererea
celor de la Harghita prin care solicitau 19 mii de ha. De exemplu, la Dărmănești au solicitat 4511 ha. Am întrebat în
baza a ce.
Moderator: Corect
Toma Constantin: Nu au putut justifica, au rămas surprinși chiar și o parte din oficialii...
Moderator: Că ați întrebat, nu...
Toma Constantin: Chiar și o parte din oficialii din Harghita, de exemplu reprezentantul oficiului de cadastru
Harghita nu a putut să ne explice nouă de unde și de ce 19 mii de ha..
Moderator: Puteau să ceară și o sută de mii...
Toma Constantin: Puteau să ceară oricât, iar autoritățile din județul Bacău de la cea vreme au fost prezente
Moderator: Acuma...
Toma Constantin: Doamna prefect…
Moderator: Acum rulează procesul verbal al întâlnirii de grănițuire…
Toma Constantin: De grănițuire, da. Toți am rămas surprinși și am spus, domnule, de unde cantitatea asta,
volumul acesta solicitat. Mai mult decât atât, mi-aduc aminte cu câtă nonșalanță reprezentantul primarului din Sân
Martin, administratorul public a fost prezent la întâlnire, ne-a și spus, domnule știți, dacă dumneavoastră sunteți de
acord să renunțați la...
Moderator: Poftim...
Toma Constantin: La cimitirul de la Valea Uzului, noi renunțăm la cele 4511 ha…
Moderator: Hai serios...
Toma Constantin: Adică…
Moderator: Ce abordare ca la piață
Toma Constantin: Da ca la piață
Moderator: Iau un pătrunjel, mai iau niște mărar...
Toma Constantin: A dat dovadă de totală lipsă de profesionalism…
Moderator: Deci, avem așa ceva consemnat în procesul verbal...
Toma Constantin: Sigur că da, este consemnat procesul verbal, exact ce vă spuneam…
Moderator: Zice acolo administratorul public, bă nene tu dacă renunți…
Toma Constantin: Cu siguranță este consemnat în procesul verbal. Ei, acum sunt speculații dar sigur că dacă limita
dintre județul Harghita și județul Bacău s-ar modifica așa cum doresc cei din Harghita cele 19 mii de ha pe care le
solicită, inclusiv aceste mii de ha sunt în zona imediat învecinată cimitirului de la Valea Uzului, retrocedările ar fi
mult, mult mai ușor de făcut pentru că cererile ar fi adresate comisiilor locale din comuna Sân Martin, Ciugud, Sân
George și așa mai departe și nu ne-am mai încurca noi. Deci, repet... în spatele...
Moderator: A de fapt, practic, miezul, ca să înțeleg eu…
Toma Constantin: Da
Moderator: Esența, de fapt nu e cimitirul
Toma Constantin: Nu, ci retrocedarea acestor
Moderator: Ci retrocedarea de pădure, tot banii
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Toma Constantin: Retrocedarea acestor zeci de mii ha de pădure care, sigur că creează anumite stări de neliniște
în unele cancelarii ca să zic așa... și iată că, poate că există anumite înțelegeri între și nu le cunoaște noi, nu le știm
noi, între anumiți demnitari ai statului român care cumva au reușit să înăbușe ideea de a reconstrui cimitirul
internațional de la Valea Uzului, cumva creează o cale mai ușoară pentru a se face acele retrocedări, nu știu, e o
simplă supoziție, dar încep să cred...
(...)
Toma Constantin: Da. Eu mă uit și la recentele retrocedări, mă refer la retrocedările din ultimii 10-15 ani sau chiar
poate mai devreme, câtă, eu știu, vâlvă s-a făcut în jurul acestor retrocedări și cred că dacă statul român nu
intervenea în retrocedarea acelor 43 de mii de ha care s-a întâmplat mai acu doi sau trei ani în urmă, retrocedarea sar fi făcut și... da
(00:57:56) Moderator: Dar este destul de trist ceea ce se întâmplă, rămâi fără cuvinte. Am să mai citesc din
mesaje, un pic, un pic să îmi mai revin pentru că, știți cum e, când ești furios mai greu accepți și mai greu
mergi. Luis Bratu spune în felul următor „mă frați români, noi suntem morți”, bună întrebare să ști asta mă
întreb și eu, dar nu cred că suntem morți, încă suntem aici pe poziții. Domnul primar văd că nu se lasă
doborât ușor, ceea ce este foarte bine, clar că sunteți urmașii celor de acolo de la cimitirul internațional.
Mihaela Stan zice, felicitări pentru tot ceea ce ați făcut pentru Dărmănești. Georgeta Manole, avem cel mai
bun primar. Ați auzit domnule primar.
Toma Constantin: Mulțumesc. Mulțumesc tuturor.
(00:58:42)Moderator: Acum ne pregătim și pentru o scurtă pauză de publicitate, vom reveni în câteva
minute, caut documentul acela, cărticica să vă o arăt, că nu mă pot liniști. Mai aveți un mesaj de la Luis
Bratu și e ultimul, îl citesc și după aceea luăm pauza, „mă fraților, granița României este la hotarul cu
Ungaria. Cimitirul este în interiorul granițelor României, pentru ce se bat cei din Harghita, ei nu sunt români,
sunt reprezentanți statului ungar sau ai statului român. Ce să negocieze, eroii și mormintele nu se negociază, un
se negociază mormintele celor care și-au dat viața pentru libertate și viitorul nostru. Vom urma exemplul
înaintașilor noștri pe timp de pace și război”, amin să fie și luăm o scurtă pauză, revenim în câteva minute.
(00:59:25 Publicitate)
(...)
Moderator: de anul acesta, din luna iulie, da, atenție, ca să fim corecți „am pretenții, da, am pretenții la 17,88 ha
intravilanul Valea Uzului, renunță la pădurea de 4511 ha dacă se semnează azi primarul de la Dărmănești
procesul verbal de delimitare”
Toma Constantin: Mai exact, pentru cei care nu au înțeles ce s-a spus acolo, la întâlnirea de grănițuire, primarul
din Sân Martin a fost reprezentat de administratorul public și administratorul public a cerut în primă fază de pe raza
orașului Dărmănești suprafața de 4511 ha de vegetație forestieră fără să aibă nici un fel de argument, iar mai spre
finalul discuției a spus ceea ce a citit doamna Dana aici, că renunță la cele 4511 ha în condițiile în care noi suntem
de acord să retrocedăm, să transferăm…
Moderator: Deci despre, de fapt problema este despre pădure…
Toma Constantin: Așa este…
Moderator: Nu este despre morminte, nu…
Toma Constantin: Sigur că da…
Moderator: Din ceea ce citesc eu, aici, nu este nicidecum, această întâlnire de grănițuire, nu este despre eroi, nu,
nu este despre cimitir, nu...
Toma Constantin: Ci ascunde interese economice serioase așa cum am spus mai devreme, suprafețe imense de
pădure, urmând a fi, eu știu, trecute în raza administrativ teritorială a județului Harghita.
Moderator: Da. Mai este de citit acolo și de analizat și de stat atent cu pixul în mână și cam așa trebuie citi acest
proces verbal. La următoarea emisiune domnule primar, neapărat o să facem din nou o discuție despre acest lucru și
să lămurim.
(…)
(01:24:16) Moderator: (…) mai aveți aici un mesaj de încurajare legat de subiectul pe care l-am abordat în
primele două părți ale emisiunii. În continuare, Luis Bratu vă spune așa, „dacă nu vă ajută nimeni, vom fi noi
care vom spune prezent de fiecare dată când va fin nevoie. Suntem români căliți în lupta cu tâlharii acestui
neam, nu ne speriem așa ușor, mergem cu Dumnezeu înainte pentru biruința neamului românesc”.

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au constatat
că emisiunea ’’24 de Ore’’ din 4 noiembrie 2019 a fost difuzată cu încălcarea exigenţei regulilor de
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informare imparţială a publicului, aşa cum sunt prevăzute la art. 66 şi 70 alin. (1) din Codul
audiovizualului. Potrivit dispozițiilor invocate, informarea în probleme de interes public, de
natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi
să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate
în opoziţie. De asemenea, în probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase
sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.
Astfel, pornind de la evenimetul desfășurat de Ziua Armatei, în cadrul acestei ediții au
fost făcute comentarii tendențioase și lipsite de imparțialitate, îndeosebi ale moderatoarei, cu
privire la incidentele de la cimitirul din Valea Uzului și la interesele economice ale unor autorități
locale legate de zona forestieră a județului Bacău, context în care au fost făcute referiri directe
la Consiliul Județean Harghita, prefectul județului Bacău, precum și unele indirecte la etnia
maghiară.
Consiliul a constatat că acest subiect nu a fost tratat într-un mod obiectiv, în condițiile în
care comentariile moderatoarei, ale invitatului și ale mesajelor primite de la telespectatori
convergeau în aceeași direcție, nefiind prezentate și alte opinii aflate în opoziţie cu cele
exprimate, iar atitudinea moderatoarei nu a fost în concordanţă cu normele care obligă la
informarea imparțială și echilibrată a publicului. Astfel, libertatea de exprimare are ca scop
principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin expunerea propriilor idei şi
convingeri, iar în condiţiile în care moderatoarea este cea care fixează limitele discuţiilor în
abordarea subiectelor şi constituie un reper, un lider de opinie şi comportament pentru
participanţii la emisiune și, în egală măsură, și pentru telespectatori, aceasta avea obligația
legală de a manifesta o atitudine neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale. De aceea,
Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan social,
economic şi politic, cum era şi cel dezbătut despre cimitirul eroilor de la Valea Uzului, trebuie
făcută cu respectarea unei informări obiective, printr-o prezentare echidistantă şi echilibrată a
opiniilor tuturor părţilor implicate pe plan local. De asemenea, Consiliul apreciază că libertatea
de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi
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 acest sens, Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică,
precizează că presa este obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se
garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii
corecte şi opinii sincere.
Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
amendarea radiodifuzorului cu somație publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor 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. ACUM TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 606.4/29.09.2011
eliberată la 05.09.2017 şi decizia de autorizare nr. 1818.1-1/20.07.2017 eliberată la 05.09.2017
pentru postul ACUM TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 66 şi 70 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
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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 somație publică postul ACUM TV,
deoarece, în cadrul emisiunii ’’24 de Ore’’ din 4 noiembrie 2019, modalitatea în care a fost prezentat
subiectul referitor la cimitirul eroilor din Valea Uzului, a contravenit exigenţei regulilor de
informare imparţială a publicului, așa cum sunt prevăzute la art. 66 și 70 din Codul
audiovizualului.
Potrivit dispozițiilor invocate, informarea în probleme de interes public, de natură politică,
economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie . De
asemenea, în probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va
prezenta şi un punct de vedere al acestora.’’
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi relații europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

