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Decizia nr. 255 din 23.05.2017 
privind somarea S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. 

Târgu Jiu, Str. Siretului, bl. 15, sc. 1, et. 1, ap. 4, jud. Gorj 
Fax: 0353414249 

 
- pentru postul de televiziune GORJ TV 
Târgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 9, parter, jud. Gorj 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 mai 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei 
înregistrate sub nr. 1187/06.02.2017, cu privire la emisiunea  „În interes public” 
difuzată  în data de 30.01.2017, de postul GORJ TV.  

Postul de televiziune GORJ TV aparţine radiodifuzorului S.C.MEDIA VIDEO 
CENTER S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 785/18.06.2015 şi decizia de 
autorizare audiovizuală nr. 1983/01.09.2015). 

În urma vizionării înregistrărilor şi analizării raportului de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului). 
 Potrivit dispoziţiilor invocate, 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. 
 Postul GORJ TV difuzează emisiunea „În interes public” în fiecare luni, în 
direct, de la ora 21:00 până la ora 22.30, iar în reluare, marţi de la ora 08:00, 
sâmbătă de la ora 11:00. În emisiune sunt invitate diverse persoane, cu funcţii 
publice în administraţia locală, jurnalişti, politicieni. 
 În data de 30.01.2017, de la ora 21:00, postul GORJ TV a difuzat, în direct, 
emisiunea „În interes public”, cu titlul “Blestemul lui Brâncuşi”, moderată de d-nii 
Sorin Călugăriţa şi Alin Ion, iar invitat în studio a fost jurnalistul local de investigaţii, 
Narcis Daju.  

În cadrul emisiunii a fost dezbătut subiectul privind situaţia operelor de la Târgu 
Jiu ale lui Constantin Brâncuşi, despre cum acestea sunt administrate de Primăria 
locală, precum şi despre problemele apărute la iluminatul public din parcul Coloanei. 

În acest context, unul dintre moderatorii emisiunii a folosit un limbaj injurios, sens 
în care exemplificăm din  raportul de monitorizare aspectele reţinute: 

„Prima parte a emisiunii: 
  Moderator: Dar să ştiţi că cea mai gravă chestie este că i-a dat finului său, lui Adrian Tudor, pe 

mână Cultura. Domne, pe domeniul ăsta, Adrian Tudor este un incult perfect. Deci nu ai ce discuta 
cu el pe teme de astea. (...) 

Moderator: Domne, ca să-i dai lui Adrian Tudor să se ocupe de Cultură în Gorj, sa-i dai 
domeniul ăsta, trebuie să fii absolut tâmpit sau rău intenţionat sau tu, Cârciumaru, când ai fost 
primar, când l-ai pus pe finu, l-ai pus să îţi baţi jos de acest oraş. 

Invitat: Mai departe, legat de domnul viceprimar Tudor...astăzi a avut o reacţie de interlop în 
Consiliul local, în momentul în care consilierul local Lădaru i-a cerut să prezinte un raport în 
legătură cu situaţia iluminării Coloanei Infinitului. 
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Moderator: Domne, deci acest Adrian Tudor vine şi ne spune: băi cretinilor, la 12:00 noaptea 

vine si spune: e ziuă, voi nu vedeţi, sunteţi nişte tâmpiţi... 
Moderator: Eu nu sunt mulţumit cu chestia asta. Adică foarte clar în condiţiile în care vine unul 

şi îşi bate joc de întregul oraş, ne sfidează la modul ordinar, pe numele său Adrian Tudor şi vine şi 
spune: bă fraţilor, ştiţi care e problema? Voi sunteţi nişte tâmpiţi, mă! Păi bă, la 12:00 azi noapte era 
ziuă, dar nu vedeţi voi... 
Domne, acestui om, urgent, urgent, nu ştiu, naşu său sau Aurel Popescu, pur şi simplu să îi ia acest 
domeniu care este Cultura. Oamenii din cultură cu care intru în contact sunt scandalizaţi, sunt 
scandalizaţi. Şi a mai venit puţoiul ăsta de Adrian Tudor şi mai face şi mişto până la urmă, şi după 
aia vreau să discutam, cu un tupeu inimaginabil, înţelegi...Păi tu vorbeşti băi incultule de oameni 
de cultură, tu Adrian Tudor... cu un tupeu inimaginabil vine şi mulţumeşte... 

Moderator: Domne, ăsta este Adrian Tudor! El vorbeşte de oamenii de cultură. Domne, ăsta nu 
mai e tupeu, e nesimţire deja (...) dar să vii acolo tu, Adrian Tudor şi să faci mişto, mişto de ăsta de 
ghiolban, să faci mişto de ăsta de oamenii de cultură, tu care nu ai citit o carte în viaţa ta, dacă îl 
scuturi un pic nu a citit nimic, nimic, nici manualele... 
 

Partea a doua a emisiunii: 
Moderator: (...) Ei nu au treaba, ei nu au ce căuta acolo. Şi peste ei vine Adrian Tudor care 

miştocăreşte la modul golănesc, aşa, cum poate el, miştocăreşte oamenii de cultură: le mulţumesc 
prin absenţă şi cutare...Păi bă, deşteptule, tu crezi că dacă toată lumea, dacă tu vorbeşti acolo şi spui 
20 de tâmpenii trebuie să vină oamenii de cultură din Gorj să te vadă. Să vină să te vadă pe tine 
Adrian Tudor ce tâmpenii scoţi pe gura aia de politruc... 

Moderator: (...) Ideea e că rămânem în întuneric, dar e bine doamnelor şi domnilor, că şi când 
este întuneric, optimismul lui Adrian Tudor de la PSD îl conduce spre ideea că este zi. Asta 
înseamnă, mai curând, că nu ai toate ţiglele pe casă.” 
 

Vizionând şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect ediţia emisiunii 
„În interes public”, din al cărei conţinut am exemplificat anterior şi cu privire la care a 
fost primită o reclamaţie, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată 
cu încălcarea art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. 

Membrii Consiliului au constatat că, în contextul discuţiilor cu privire la situaţia 
operelor de la Târgu Jiu ale lui Constantin Brâncuşi şi a problemelor apărute la 
iluminatul public din parcul Coloanei, unul dintre moderatorii emisiunii a folosit un 
limbaj injurios la adresa unei persoane. Astfel, în cadrul emisiunii, referindu-se la  
d-nul Adrian Tudor, moderatorul Sorin Călugăriţa a folosit un limbaj jignitor la adresa 
acestuia, precum: “este un incult perfect; astăzi a avut o reacţie de interlop; vine şi 
ne spune: băi, cretinilor, sunteţi nişte tâmpiţi; puţoiul ăsta; băi, incultule de oameni 
de cultură;  şi să faci mişto, mişto de ăsta de ghiolban...tu care nu ai citit o carte în 
viaţa ta, dacă îl scuturi un pic nu a citit nimic, nimic, nici manualele; ce tâmpenii scoţi 
pe gura aia de politruc; că nu ai toate ţiglele pe casă”. 

Or, Codul audiovizualului instituie în sarcina moderatorilor, realizatorilor ori 
prezentatorilor obligaţia legală de a nu permite folosirea unui limbaj injurios nici de 
către aceştia şi nici de către participanţii la emisiune. Astfel, în raport de normele 
legale incidente, domnul Sorin Călugăriţa, în calitate de moderator al  emisiunii  
„În interes public", avea obligaţia de a adopta o conduită de respectare a dispoziţiilor 
legale ce reglementează comunicarea audiovizuală. 
 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.  
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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.MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr. TV-C 785/18.06.2015 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1983/01.09.2015 
pentru postul de televiziune GORJ TV) se sancţionează cu somaţie publică de 
intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) 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 postul GORJ TV cu somaţie, 
deoarece unul dintre moderatorii emisiunii „În interes public”, difuzate în 30.01.2017,  
a folosit un limbaj injurios la adresa unei persoane, fapt ce contravine art. 40 din Codul 
audiovizualului.” 
 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 

 
 
Întocmit,  Serviciul juridic şi reglementări 

    

Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 

    

 
 


