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Decizia nr. 305/19.03.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. COMIND GORJ S.R.L.

cu sediul în Târgu Jiu, Str. Alexandru Vlahuţă, bl. 4, sc. 1, ap. 36, jud. Gorj
CUI: 2574876
Fax: 0353 414 249

- pentru postul RADIO TÂRGU JIU
Târgu Jiu, Str. Victoriei, nr. 9, et. 1 mezanin, jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie
în baza sesizării înregistrate sub nr. 1923/07.03.019 referitoare la conţinutul ştirilor
difuzate de postul Radio Târgu Jiu în data de 28 februarie 2019.

Postul RADIO Târgu Jiu aparţine radiodifuzorului S.C. COMIND GORJ S.R.L.
(licenţă audiovizuală nr. R104.5/26.11.1993 eliberată la 03.11.2016 şi decizia de
autorizare nr. 083.3/12.09.2013).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,

furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă,

verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, potrivit menţiunilor raportului de monitorizare, în cadrul buletinului de
ştiri de la ora 17.00, din data de 28.02.2019, postul Radio Târgu Jiu, a difuzat o
ştire în care s-a discutat subiectul cu privire la vicii ascunse în construcţia unui bloc
dintr-un cartier rezidenţial nou.

Potrivit raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut:
“Prezentator: A dat o sumă uriaşă pe un apartament construit într-un bloc nou, ca
să constate că pereţii aveau găuri ce ajungeau la vecini. Valoarea imobilului a fost
de cca 50.000 de euro. Cu acest lucru s-a ales un târgu-jian, pe numele său
Laurenţiu Blendea. Bărbatul a achiziţionat locuinţa situate pe strada Bicaz, în urmă
cu 2 ani. De atunci, pereţii se tot crapă, ferestrele nu erau bine montate, iar
inundaţiile sunt la ordinea zilei.
Locatar: În iarna, practic, a anului 2017, în noiembrie, am cumpărat un apartament
de la firma Bicaz Residence, în blocul de la numărul 46. Blocul nu era finalizat sută
la sută, casa scării era varză, deşi recepţia era făcută de primărie cu şase luni
înainte, din 15 sau 14 iunie 2017. Încet, încet, am constatat tot felul de nereguli la
apartament. Au început să crape pereţii, ferestrele nu aveau montată toată
feroneria, am fost inundat, fiind la etajul 2 şi blocul având 3 etaje, am fost inundat
de două ori, deoarece nu s-a respectat proiectul la acoperiş. Bineînţeles că, în
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momentul în care am reclamat la ISC au venit cu nişte dispoziţii de şantier care,
chipurile, ar fi modificat soluţia constructivă, dar acestea nu erau depuse la primărie,
conform legii
Prezentator: Speriat, gorjeanul a contactat şi câţiva arhitecţi care l-au avertizat că
trăieşte în propria capcană.
Locatar: Conform celor spuse de proiectanţii şi arhitecţii pe care i-am consultat, în
cazul unui cutremur, cât de cât, există riscul real ca aceste ziduri să colapseze şi să
cadă pe noi, chiar dacă structura de rezistenţă este însă ok. Am sesizat în
nenumărate rânduri la Primărie. Primăria a refuzat, tot timpul, să-mi dea răspuns, în
schimb, imediat ce făceam o sesizare era anunţat dezvoltatorul şi dezvoltatorul
începea cu presiunile şi cu ameninţările la adresa mea. Am sesizat la ISC. ISC-ul a
constatat nişte nereguli, printre care parcarea, care nouă ne-a fost promisă parcare
şi, în momentul de fată, la un an şi trei luni de la plata apartamentului, nu ne-a fost
furnizată parcarea, unu la mână, şi doi la mână, nu au nici măcar autorizaţie pentru
parcare.
Prezentator: Viceprimarul mun. Tg Jiu a dat asigurări că vor fi făcute verificări în
acest sens.
Viceprimar: Nu am acestă informaţie, nu am purtat o discuţie cu colegii de la
urbanism, am să verific şi eu condiţiile în care a fost făcută recepţia. Este dureros şi
pentru cei care au achiziţionat aceste unităţi locative, este dureros şi pentru
constructor, pentru că iată, constructorul, cu siguranţă, va primi o bilă neagră în
situaţia în care apar aceste vicii ascunse. Ştim cu toţii că pot apărea tot felul de vicii,
pot apărea tot felul de situaţii atunci când lucrările nu sunt făcute cu foarte mare
seriozitate şi acest procedeu poate conduce la apariţia unor deficienţe în timp.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că
difuzarea ştirii referitoare la posibile probleme ale unor imobile noi de locuinţe
construite în Târgu Jiu s-a făcut cu încălcarea obligaţiilor legale privind informarea
corectă a publicului prevăzute la art. 64.

Potrivit art. 64 alin. (1), în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele
principii:

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă,
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Astfel, constatând că subiectul în sine poate fi considerat unul de interes
public la nivelul comunităţii din Târgu Jiu, iar în cadrul ştirii nu a fost prezentat nici
un punct de vedere al dezvoltatorului imobiliar şi nici menţiunea că, deşi contactat,
acesta a refuzat să exprime un punct de vedere, membrii Consiliului au apreciat că
o informare corectă a publicului, care să răspundă principiului prezentării în mod
imparţial, impunea şi solicitarea şi prezentarea poziţiei reprezentanţilor
dezvoltatorului referitor la subiectul adus în atenţia publicului.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

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 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. COMIND GORJ S.R.L. (licenţă audiovizuală

nr. R104.5/26.11.1993 eliberată la 03.11.2016 şi decizia de autorizare
nr. 083.3/12.09.2013 pentru postul Radio Târgu Jiu) se sancţionează cu somaţie
publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia
de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în
intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul
text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
Radio Târgu Jiu, deoarece, în emisiunea „Jurnal de ştiri” din 28.02.2019, ştirea
despre presupuse vicii de construcţie ale unui imobil nu a fost prezentată cu
imparţialitate, neconţinând şi punctul de vedere al dezvoltatorului imobiliar vizat,
fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în
sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


