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- postul TEN TV
Lugoj, Str. Alexandru Mocioni nr.10, Jud. Timiş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 aprilie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, precum şi
reclamaţiile înregistrate la C.N.A. sub nr. 9920/20.11.2017 şi
nr. 2150/12.03.2018 cu privire la ediţiile emisiunii „ORA ADEVĂRULUI” difuzate în
23.10.2017 (R) şi 16.11.2017, respectiv în 08.03.2018 de postul TEN TV.

Postul de televiziune TEN TV aparţine radiodifuzorului S.C. LUGOMEDIA S.R.L.
(licenţa audiovizuală TV-C 731.1/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1976.0-
1/23.07.2015).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. LUGOMEDIA S.R.L. a încălcat
prevederile art. 66 din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), prevederi potrivit cărora 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
exprimare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în
opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Conform rapoartelor de monitorizare, “ORA ADEVĂRULUI” este o emisiune
de tip talk-show care abordează diverse teme: sociale, culturale, politice, economice,
din administrația locală, etc. În cadrul acestei emisiuni, de două ori pe lună, este
invitat primarul Lugojului, care împreună cu realizatorul emisiunii, Marius Gangan,
abordează subiecte de actualitate din administrația locală a orașului. Emisiunea nu
se difuzează în direct, se înregistrează și se difuzează, de regulă, în zilele de joi,
vineri și duminică (premiera), cu reluări dimineața, în zilele de luni și marți.

În legătură cu sesizările formulate, în rapoartele de monitorizare au fost
consemnate următoarele – cităm fragmente relevante:

„Emisiunea din data de 23.10.2017 (luni)–orele 10:14, (reluare) - premiera
s-a difuzat în data de 19.10.2017- durată 01:22:17.

Din analiza acestei emisiuni am constatat că există doar trei momente în care
invitatul emisiunii, primarul Lugojului, Francisc Boldea (PSD) face referire la Marius
Martinescu, fostul primar, actualmente consilier local (independent) și la consilierii din
opoziție, despre care se specifică în reclamație.
1.Reper orar 10:20:52 - Francisc Boldea: ”… Dar, hai să ne aducem aminte. Până în 2008,
înainte de a veni eu primar, era un bypass, cu tot și cu nămol și cu tot, nici nu trecea prin
stație…”(N.I.-se referă la Stația de Epurare a orașului).

Moderator: ”Așa e”
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Francisc Boldea: ”Nici nu trecea prin stație, domnul Martinescu acuma zice: Ce se

întâmplă cu stația...? Domnule, când ai fost, nici n-o trecut prin stație, era bypassul acela
care mergea direct în Timiș, cu tot mergea, tot gunoiul mergea... ... ...”

2.Reper orar 10:56:57- Francisc Boldea: ”…Coroborat cu asta, mai avem Curtea de
Conturi de șase săptămâni în Primărie…”

Moderator : ”O să se termine, că acuma trebuie să se termine, să sperăm că se
termină și cu….”

Francisc Boldea: ”Sunt doi, trei cârcotași, ăia care-i știți bine dumneavoastră, care
toată ziua reclamă câte ceva, toată ziua reclamă…”

Moderator : „…N-are altceva de făcut decât să…„
Francisc Boldea: ”…Fac într-o disperare totală. După ce ai fost atâția ani și-ai fost în

funcție de conducere și știi că mergea bypassu direct la stația de epurare acuma zici:
Domnilor, așa trebe să se facă …”… ……

3.Reper orar 11:07:33 - Francisc Boldea: ”…Trebe să vă spun că cel mai greu este faptul
cât se opun, nu sunt mulți ca număr dar,… ”

Moderator: ”Dar, gălăgioși”
Francisc Boldea: ”Nu gălogioși, lucruri aberante...” (N.I.-se referă la câțiva consilieri

locali din opoziție care se opun mereu în ședințele de Consiliu Local –după cum relatează
invitatul emisiunii). “

„Emisiunea din data de 16.11.2017 (joi)-orele 20:14, difuzată în reluare luni,
20.11.2017 - orele 10:14 durată 01:34:36.

(...) Francisc Boldea:”Acestea sunt aberațiile scrise de unii și pe site-uri, apropo, fac
o paranteză, suntem singurul oraș din România care în timpul controlului a avut șase
reclamații făcute de, îi știți dumneavoastră cine sunt, triouu, sau trei, patru care sunt cu
site-urile lor, și cu...unii au fost pe funcții, șase reclamații.”
(N. I.- se referă la fostul primar, Marius Martinescu la care se face referire de petent în
reclamație)

Moderator :”Unii chiar consilieri locali, știți că aici e problema.”
Francisc Boldea: ”Și-acu sunt consilieri locali, care au făcut șase reclamații în ultima

perioadă, dintre care o parte în timpul controlului, la mijlocul controlului, i-a reclamat pe
bieții pensionari, că am făcut ziua persoanelor vârstnice, a reclamat la Casa de Cultură,
c-am strâns banii ăia, să ajutăm, știți, pe fratele lu Mircea Anghel care a avut cancer, și pe
copiii ăia necăjiți de Crăciun, care le-am dat cadourile de Crăciun....au reclamat Clubul
Sportiv Municipal, deci au reclamat Direcția de Asistență.”

Reper orar 21:23:01 - Moderator:”Domnu primar, dumneavoastră ce spuneți acuma
puteți să și probați pentru că sunt lucruri care sunt incredibile, adică eu nu pot să îmi dau
seama că cineva un lugojan poate să facă asemenea lucruri față de ceilalți lugojeni ai lui.
Păi de unde atâta rautate domne? ”

Francisc Boldea:”Păi scrie în procesul verbal... Stați puțin, să spun
următoarea, ...păi în procesul verbal scrie, la sesizarea nr. din data de, la sesizarea
nr. ...păi, aicea nu-i de joacă.”

Moderator:”Extraordinar !”
Francisc Boldea: ”Eu ce vă spun aicea e din procesul verbal. S-a legat de revista

Actualitatea, tot o reclamație, Actualitatea Literară, dați-vă seama!”
Moderator: ”Doamne!”
Francisc Boldea:”..... ... .... se ia de partea cultural-sportivă toată ca să nu mai fie în

oraș, ie cu direcție clară pentru lucrul acesta, s-a luat de proiectul cu stadionul, că de ce
facem proiect să facem stadionul, după o sută de ani de zile în care era și le-a imputat la
cel de acolo care săracu”... ... ... ... ... ... ... ... ...

Reper orar 21:38:11 - Francisc Boldea: ”Lumea n-are nevoie de delaționiști, lumea
n-are nevoie de oameni care numa pârăsc la toate organele, ... încearcă să stopeze să se
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mai facă în oraș, orice lucru care este încearcă să fie stopat, ceea ce nu este în folosul
lugojenilor.”

Moderator: ”Așa e”
Reper orar 21:55:35 - Francisc Boldea: ”Anul trecut în decembrie a fost aprobat

planul de mobilitate urbană, la care se referea dl. Martinescu și i-am explicat: Domne, ai
fost cinșpe ani primar, mata ești ultimul om din oraș care poți să spui, n-ai făcut o investiție,
n-ai făcut aia de toate și-acum îți dai cu părerea. Și a zis: Da în planul ăla nu scrie, podul
acolo să-l facem la Paul Chinezu. Domnule, nu i-ai aprobat casă lui Ivănuș și lui ceilalți
care stau acuma, acuma el zice: să se spargă casele la oameni, să ducă toată lumea să-i
nenorocească pe ăia după Paul Chinezu, să iasă la Ștefan cel Mare, la Atlassib, că așa o
zis liberalii, da numa ca să se opună,… … ”

Reper orar 21:57:20 - Francisc Boldea:...”Mai mult decât atâta, Domnul Martinescu,
cu domnul Brândușoni (N.I.- persoanele la care se face referire în reclamație) și cu domnul
Anghel n-au votat planul de mobilitate urbană,... și-or zis o minciună, acuma în Consiliul
Local când o fost, de-ngheață apele. Deci, dați-vă seama nici nu l-o votat planul, da noi
pentru ce am votat planul de mobilitate urbană? ” ... ... ...

Reper orar 22:05:21 - Francisc Boldea:... ”Am chemat toți arhitecții din oraș, pe
domnul Beraru, pe domnul Kristof, pe domnul Marin, oameni care au făcut la viața lor și
care știu. Toți au spus că asta este varianta cea mai bună. Chestia cu ocolitu și cu aia sunt
aberații ale PNL-ului, numa ca să fie ceva invers și să se opună. Dar eu sunt ferm convins
că populația Lugojului va înțelege că Podul de Fier trebuie menținut ca simbol al Lugojului”

Moderator:”Absolut, absolut, numai cine nu-i lugojean nu poate să ”.... ...
Reper orar 22:11:31 - Francisc Boldea:... ”Asta a fost în Consiliu de luni. Și-a mai

fost pentru foraj, pentru foraj și acolo s-au opus, să nu se facă forajul.”
Moderator: ”Nu ne trebe nici asta.”
Francisc Boldea: ”Nu ne trebe nici apă caldă nici nimica.”
Moderator: ”Să nu mai facem nimica, domnu primar !” ... ... ... ... ...
Reper orar 22:12:16 - Francisc Boldea:...”Trebe licență de foraj, pentru apă

geotermală în municipiul Lugoj, în zona Ștrandului. Asta s-a aprobat până la urmă, în
Consiliul Local, bineînțeles, n-au fost de acord cei care-i știți dumneavoastră știți care se
opun la toate. M-am și rugat în Consiliu: Domne, n-are rost să vă mai explic, dacă tot nu
votați nimic. Deci, sunt patru, cinci, care nu votează nimic, trei, patru, cinci, altă data doi .”

Moderator: ”Bun, știți cum, domnule primar, în final și chestiunea asta cu împotrivă
la orice, se va răsfrânge în final și-asupra lor, pentru că oamenii își vor da seama, domne,
cine vrea să facem ceva în orașu ăsta, cine se opune la orice fel de chestiune care se
dorește a fi făcută...”

Francisc Boldea: „Deci dacă să te opui: să nu se ducă primaru să semneze să ai
apă caldă, că parcă apa caldă este pentru persoana cuiva, nu-i pe următorii o sută de ani.
Sunt lucruri care rămân.”

Moderator:„Da, sigur că da, astea rămân.„
Francisc Boldea:„Dar dacă nu ai făcut nimic când ai fost și nu rămâne nimic după

tine, ai vrea să nu rămână după nimeni, nu se poate lucrul ăsta.„ (N.I.- se referă, din nou,
la fostul primar, Marius Martinescu la care se face referire de petent în reclamație) ...”

Faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, membrii Consiliului au
constatat că, pe lângă subiectele din administrația locală, dezbătute public în
ședințele de Consiliu Local, s-a mai discutat și despre controlul Curții de Conturi,
efectuat la Primăria Lugoj, făcându-se referire la reclamațiile unor consilieri din
opoziție (independenți și din PNL) depuse pe durata controlului (așa cum
precizează invitatul emisiunii, dl. Francisc Boldea-primar PSD).

Pe parcursul dezbaterilor, invitatul emisiunii a făcut referire la petent -
consilier local independent, la fostul primar Marius Martinescu - consilier local
independent (precizat în reclamație) și la consilierii PNL care, după cum se înțelege
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din emisiune, se opun de fiecare dată în ședințele de Consiliu Local la toate
proiectele care se propun.

În emisiune nu au fost prezentate și alte puncte de vedere aflate în opoziţie
referitoare la problemele din administrația locală (dezbătute în ședințele de Consiliu
Local), pentru a se asigura imparţialitatea şi echilibrul favorizând libera formare a
opiniilor.

Redăm din raportul de monitorizare:
„Emisiunea din data de 08.03.2018 – orele 20:20 și în reluare luni,

12.03.2018 – orele 10:23 .
Reper orar 00:04:42 - Francisc Boldea:”…Revenind la problemele administrative, da,

într-adevăr a fost o ședință complicată. Cea de marți, o ședință extraordinară pentru a
decide soarta utilităților publice din municipiul Lugoj. A fost o ședință cu multă ipcrizie, cu
multă prostie, cu luări de poziții, cum ați spus dumneavoastră, deși sunt în joc viața multor
oameni, în sensul că, sute de familii, și nu numai, și utilitățile din oraș. Am spus ipocrizie și
prostie și v-o spun de ce. Cu șase luni înainte, eram obligați să demarăm toate procedurile
în Consiliul Local,… … și-atunci am vrut să facem încredințare directă la ”Meridian”,
la ”Salprest”. (N.I-se referă la firmele de apă și canal și respectiv salubizare, care asigură
utilitățile în oraș). Legea ne obligă că dacă o luat una numai poate să o ia pe a doua. Și a
sărit domnul Martinescu, care avea cinșpe ani să facă ceva pentru ”Meridian”
sau ”Salprest” și a sărit: Eu sunt împotrivă! și i-o prostit și pe ceilalți. Că, noi suntem
împotrivă ca să se facă,… să se dea direct și să se scoată la licitație, așa și așa și o
argumentat cu toate lucrurile. Mai mult, ne-o dat în judecată, la Tribunal. Am pus pe
domnul secretar să fie prestantul, prin hotărâre de Consiliu ca să ne apere, că hotărârea
aia prin care am vrut noi să încredințăm direct este ilegală . Motivele le-o pus ce o știut și el.
Păi, atunci, deci ai fost împotrivă și să fie scoasă la licitație. Ieri, alaltăieri, în ședință, invers
o zis. Adică, nu domne’, nu mai scoatem…” ”(N.I.-se referă la fostul primar, Martinescu,
actualmente consilier local, independent).

Moderator:”Deci, dumneavoastră ați spus să se facă licitație …”
Francisc Boldea:”Nu, eu am propus în octombrie ca să încredințeze direct, nu s-a

vrut lucrul acesta… …... Acuma a propus ceva la 180 de grade, invers. Dacă vreți să
vedeți partea de caracter se poate vedea. Acuma se poate vedea. Știți în Militari! În Militari,
când ne trebuia treișpe voturi, Alianța având unșpe, el știind că nu poate să fie treișpe cu
dânsul împreună, numa doișpe, și-atunci o votat pentru, de patru ori, că știa că ne trebe
treișpe și o ieșit numai doișpe. Când n-a mai fost Ambruș ne trebuia numai doișpe voturi
deci, încă un vot, care noi ne-am bazat, că dacă dânsul de patru ori o votat… ”

Moderator:”Adică e consecvent”
Francisc Boldea:”…A cincea oară tot așa va vota și sunt doișpe voturi și am fi

primit …”
Moderator :” Și era rezolvată cumva….”
Francisc Boldea:”…de pe Timișorii și am rezolvat situația oamenilor din cartier. Acu,

n-a mai votat, pentru că știa că, cu votul lui …”
Moderator :”Contează votul lui…”
Francisc Boldea:”…Deci, tot ce se votează, tot ce-și propun cei din opoziție, își

calculează ca să nu voteze absolut nimic. Cum vă explicați că la Timișoara, bugetul
Timișoarei s-a votat cu unanimitate de voturi? La noi n-au votat nici pentru învățământ,
pentru sănătate, niciun leu! Păi, dacă n-ai votat și-atunci ce? Noi vrem tomograf, noi vrem
grădiniță nouă!... Domne’, n-ai votat nici ce bani avem… …… Deci, n-ai votat nimic,.. ……
Mi-a și zis cei de la Guvern: Bă, ce se întâmplă la voi? Ce-au ăștia? Că un vot ne mai
trebuia, un vot, două… deci, ce au ăștia că se opun la tot? Eu cred că populația din
municipiul Lugoj va cântări enorm la alegerile locale să nu mai aleagă ipocrizia. Domne’, tu
votezi așa, după aia la 180 de grade …”

Moderator: ”Exact ce am spus eu, nu-și au rostu interesele politice când vorbim
despre viața oamenilor” … … ……………
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Reper orar 00:10:53 - Francisc Boldea: ”… … …și deci, asta a fost cu ”Salprest”-ul,

având aici numărul, Alianța de unșpe consilieri, a trecut lucrul acesta, bineînțeles că … ”

Membrii Consiliului au constatat că invitatul emisiunii a făcut referire la
dl. Liviu Brândușoni (petent) - consilier local USR (fost cosilier independent), la
fostul primar dl. Marius Martinescu - consilier local independent și în general, la
consilierii locali din opoziție care, după cum se înțelege din emisiune, se opun în
ședințele de Consiliu Local la majoritatea proiectelor de investiții ale orașului.

Ca şi în ediţiile precedente, nici în această ediţie nu au fost prezentate și alte
puncte de vedere aflate în opoziţie, referitoare la problemele din administrația locală
(dezbătute în ședințele de Consiliu Local), pentru a se asigura imparţialitatea şi
echilibrul dezbaterilor.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imaginile, membrii Consiliului au
constatat că, în emisiune, au fost dezbătute subiecte de interes local pentru cetăţenii
din localitatea Lugoj. Pentru tema aleasă spre a fi prezentată publicului, radiodifuzorul
a invitat în platoul emisiunii pe primarul localităţii Lugoj, care a expus o serie de
probleme de interes pentru comunitate. În acest context, acesta a formulat critici, dar şi
acuzaţii la adresa consilierilor locali din opoziţie care participă la şedinţele Consiliului
Local, astfel cum reiese din rapoartele de monitorizare.

Având în vedere că subiectele dezbătute erau de interes local pentru cetăţenii
din Lugoj, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat principiul asigurării
imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, principiu
reglementat de art. 66 din Codul audiovizualului, întrucât în emisiune nu a fost
prezentat şi un punct de vedere al persoanelor cu privire la care primarul oraşului
Lugoj a formulat critici ori, după caz, acuzaţii.

Astfel, prezentarea unei singure opinii, respectiv a primarului prezent în studio,
a fost de natură să prejudicieze dreptul la informare a telespectatorilor, aceştia
neavând posibilitatea de a beneficia şi de opinia reprezentanţilor consilierilor locali
din opoziţie în legătură cu subiectele dezbătute.

Respectarea principiului imparţialităţii este o condiţie esenţială în
desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe
care le are televiziunea asupra publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului
consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect în
legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod
imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a
se aduce atingere dreptului la informare a telespectatorilor.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de clasificare a sancţiunii
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul a decis sancţionarea cu somaţie publică a
radiodifuzorului S.C. LUGOMEDIA S.R.L.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1. Radiodifuzorul S.C. LUGOMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C

731.1/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1976.0-1/23.07.2015 pentru postul de
televiziune TEN TV din localitatea Lugoj) se sancţionează cu somaţie publică pentru
încălcarea prevederilor art. 66 din Decizia 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 S.C. LUGOMEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul
TEN TV 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
TEN TV pentru încălcarea art. 66 din Codul audiovizualului referitoare la asigurarea
informării echilibrate şi imparţiale a publicului, deoarece, în ediţiile emisiunii „Ora
adevărului” din zilele de 23.10 2017, 16.11.2017 şi 08.03.2018, dezbaterile critice
referitoare la activitatea consilierilor locali din opoziţie s-au făcut fără prezentarea
unui punct de vedere al acestora.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


