Decizia nr. 329 din 29.04.2020
privind somarea S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L.
Târgu Jiu, Calea București nr. 64, biroul nr. 8, jud. Gorj
Fax: 0353419941
- pentru postul de televiziune ACCENT TV
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 aprilie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizărilor
nr. 1899/26.02.2019 și 1983/28.02.2020, cu privire la emisiunea ‘’Administrație publică’’ din
31.01.2020, difuzată de postul ACCENT TV.
Postul de televiziune ACCENT TV aparţine radiodifuzorului S.C. TOP BBB
VIDEO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 666.3/07.03.2013 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 2008.0-3/06.10.2015 pentru localitatea Târgu Jiu).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. TOP BBB
VIDEO S.R.L. a încălcat art. 40 alin. (1, 4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit cărora:
(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale
se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale,
acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză
să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie
precizat acest fapt.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea.
În fapt, în data de 31.01.2020, postul ACCENT TV a difuzat emisiunea
‘’Administrație publică’’, structurată sub forma unui interviu în cadrul căruia invitatul,
persoană desemnată să candideze pentru funcția de primar al localității Drăguțești, a
formulat acuzații la adresa actualului edil, iar moderatorul nu
i-a solicitat probe în
susținere.
Redăm fragmente din constatările reținute în raport:
Min. 01:00: Este vorba de dl. Cristi Nicolae Crăc, validat chiar cu o seară în urmă de PNL ca și
candidat la Drăguțești pentru fotoliul de Primar, și nu în ultimul rând, domnia sa este om de
afaceri, de succes, în spate cu o bogată activitate de realizări și nu în ultimul rând, Președinte
al PNL Drăguțești. Vă mulțumim domnule Președinte că ați ajuns exact de pe drumurile afacerilor
la noi în studio.

2

Min. 01:35: Invitat: Bună seara dvs. și ascultătorilor dvs. și telespectatorilor, vă mulțumesc pentru
invitație. Într-adevăr așa este, aseară am fost validat pentru candidatura pentru fotoliul de primar
al comunei Drăguțești. Pe această cale vreau să mulțumesc Partidului Național Liberal pentru
încrederea acordată și să dea D-zeu să fie bine.
Reper 2: min. 06:00
Invitat: Încă mai vor încă un mandat! Nu vedeți că parcă comuna Drăguțești este o comună
blestemată, de cel puțin 12 ani este condusă numai de oameni cu probleme penale. În jurul
dânșilor sunt numai oameni cu probleme penale (...).
Moderatorul întreabă de ce nu s-a reușit introducerea gazelor în comună, despre canalizare și apa
potabilă. Invitatul spune că cetățenii au fost mințiți de actuala conducere a comunei privind
investițiile în infrastructură, lipsa proiectelor europene și atragerea fondurilor, despre Curtea de
Conturi care a revenit în control la Primărie.
Reper 3: min. 10:30
Invitat: Păcat că cetățenii nu cunosc adevăratele probleme din Primăria Drăguțești. Dânșii știu
doar ce vrea dl. Primar să audă. Că merge zilnic sau cel puțin de trei ori pe săptămână să mintă. Să
mintă cetățenii! Mi-aduc aminte, cred că tot în platou, aici la dvs., a venit și a spus acum câteva
luni: mâine va începe asfaltarea în satul Văleni. Vă dați seama, trecură 5-6 luni și nu se întâmplă
nimic. Din contră, a blocat drumurile cu niște ruginături de utilaje...oamenii așteaptă!…Nu știu, nu
e posibil să minți așa cu nonșalanță oamenii. …A mințit! Și așa minte pe, pe, pe...spunea că
această comună va fi dezvoltată. Cum va fi domne dezvoltată? Poate dacă dă D-zeu să vin eu să se
dezvolte!
În continuarea emisiunii, moderatorul întreabă despre iluminatul public în comună, dar și despre
rețeaua de apă potabilă și canalizare, iar invitatul răspunde că nu se poate face nimic din cauza
administratorului actual care este trimis în judecată pentru fapte penale.
Reper 4: min. 14:06
Invitat: (...) Nu este un secret, toată lumea știe din presă că administratorul actual este trimis în
judecată pentru numeroase fapte de corupție la anumite primării și primari din țară. Unde a
înșelat anumite primării...vă dați seama ce echipă! Cu cine face echipă domnul Primar! Vă dați
seama cu cine face echipă! Cum să funcționeze această societate apă – canal, în condițiile în care
ea este condusă de o persoană care a escrocat mai multe primării și mai mulți primari. (...)
Invitatul continuă discuția despre faptul că cetățenii plătesc apă potabilă și primesc de fapt apă
menajeră. Face de asemenea referire la administratorul societății de apă, ca nefiind cetățean al
comunei și la faptul că acesta își bate joc de cetațeni.
Reper 5: min. 15:55
Invitat: Am făcut apel public la dl. Primar să demită acest administrator care aduce prejudiciu
comunei, care își bate joc de cetățenii comunei. …Am înțeles că a primit cadou un teren acuma, dar
nici măcar nu este cetățean al comunei Drăguțești. Ce implicare să aibă acest om? Nu-i interes,
decât interesul propriu, după părerea mea! Eu zic că nu se poate rezolva acestă problemă. …
Min. 17:00: Este rușinos să ții un om de teapa domnului administrator, cu probleme penale, în
condițiile în care un om care a ocupat această funcție prin examen...ăsta este numit! …Eu tot nu
înțeleg cum funcționează acestă societate? Nu înțeleg! Poate dânșii...eu zic că este o societate care
doar deturnează fonduri!
Min. 17:35: Încă o dată vreau să fac apel la domnul Primar: să demită acest administrator care
face atît de mult rău comunei.
Invitatul vorbește în continuare despre canalizarea comunei, care nu poată fi dată în funcțiune de trei
ani de zile, cu acuzații la adresa primarului în funcție, dar și a fostului primar.
Reper 6: min. 18:35
Invitat: Acum îmi spuneau câțiva prieteni din comună că au fost opriți de domn Primar: O să avem
canalizarea în funcțiune! Păi încearcă să o dea în funcțiune aproape de campania electorală, să fie
ca un fel de de de…eu știu…tot ceva pomană electorală, ca să spun așa…să mai ia ochii oamenilor
că, domne, am făcut ceva! Ce am făcut? Nu am făcut nimica! Lucrarea este de pe mandatul fostului!
Fostului Primar, care și dânsul…am înțeles că vrea să candideze iară! Cu …în spate cu o grămadă
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de dosare penale și condamnări! Eu nu știu domne ce mai cauta? Ce să le mai spună la
oameni?Ce să le mai spună, când tu ești dovedit cu acte în regulă că ai furat! Ce vrei să mai spui
la oameni?Și ai nu știu câte dosare penale?Chiar comuna asta este blestemată să fie condusă
numai de cercetați penali?
Reper 7: min. 24:26
Moderator: Am revenit dragii noștri privitori cu invitatul nostru special, dl. Cristi Nicolae Crăc, om
de afaceri de succes din Oltenia, care iată, s-a hotărât să analizeze ce se întâmplă în administrațiile
din județul Gorj și în special în zona de interes a domniei sale, unde domnia sa va candida și unde
domnia sa este și Președinte de organizație.
Se continuă cu povestea iluminatului public, a lămpilor în valoare de 5 miliarde de lei, care sunt în
funcțiune și se dorește casarea lor, despre problema apei curente și în general a lucrurilor nefăcute în
comună și ca și despre zero investiții. Invitatul aduce acuzații din nou Primarului în funcție și
lucrătorilor din Primărie:
Reper 8: min. 29:00
Invitat: Ce trotuare, dacă oamenii care ar trebui să ne cosescă iarba la poartă îi folosește domn
Primar să-i pună bannere… Îi folosește pe acasă, unde și-a făcut el iaz sau ce și-a făcut?! Deci nu
e normal! Cred că trebuie luată în serios treaba și administrația comunei să fie doar în interesul
cetățeanului, nu în interesul Primarului. …care se hrănesc din banii bugetului local. Mă refer la
soțul secretarei, secretara generală, care este numită, nici măcar nu ocupă funcția legal, prin
concurs. Care la rândul...tata secretarei...vine fiind pensionar pe caz de boală, ia bani din
societatea...e pacat domne să devalizăm banii publici.
Min. 29:55: Că e normal să fie supărați dacă o să vin eu la la la la ...Primărie. E normal că s-a
închis robinetele pentru toți care vin și ia bani și se hrănesc cu banii noștri publici. Care pot să fie
făcuți...lucruri în avantajul cetățenilor, nu să beneficieze doar câțiva care sunt...Eu le înțeleg
supărarea, că cu mine nu se poate discuta la modul ăsta! La mine ori îți faci treaba, ori pleci
acasa. Nu se discută! Și eu îi înțeleg, mi-au dat mesaje...m-au făcut în toate felurile. E normal că
le e frică de de...ocupă niște posturi și ia niște bani familiile...nu e normal! ...
Min. 31:15: Celebrul viceprimar care...Păi cum, mă omule? Dacă tu ești dovedit ca turnător al
Securității, pierzi procesul...din bun simț și caracter și respectul cetățenilor, pune-ți demisia
atunci, în momentul ăla! Nu, tu vii, că nu-mi dau nici o demisie, că să vedem...adică mai trage de
timp ca să mai ia bani. Nu spun că și-a însușit grajdurile ălea cu...toată lumea știe cum...că în
Urechești, ai deschis discuția dânsului cu o persoană, deja a început să-l înjure. Că s-a
împroprietărit cu păduri, cu terenurile oamenilor...fiind acolo în Primărie, având acces la
informație, vă dați seama, și-a bătut joc de...a luat terenurile și proprietățile oamenilor și le-au
însușit dânșii...
Min. 32:10: E urât, e urât ce se întâmplă în administrația Primăriei Drăguțești. Eu sper să ajung
acolo să fac ordine! Cu mine nu se poate lucra la modul ăsta! Cu mine nu se discută!
Moderatorul adresează altă întrebare invitatului, cu referire la potențialul investițiilor în comună.
Acesta vorbește despre atragerea investitorilor la nivel local și despre faptul că actuala conducere
este slab pregătită, însă oamenii își doresc mult să vină cineva să le ofere de muncă. Amintește și
despre petrecerea vârstnicilor, despre proasta organizare a acesteia, despre școlile și grădinițele
închise în satele din comună și despre numărul dublat de angajați ai primăriei. Invitatul insistă că nu
se accesează fonduri europene de către conducerea Primăriei, că nu există interes pentru dezvoltarea
comunei și că angajații au probleme penale.
Min. 40:57: Invitat: Mai devreme vorbeam! Cum se duce omul în Primăria Drăguțești, când știe
că viceprimar – turnător al Securității, administrator – rețea de salubritate, probleme penale,
primar – cercetat penal pentru vătămări și loviri și ce s-a mai întâmplat...păi domne, chiar așa! În
12 ani de zile să fim conduși doar de oameni cu probleme penale!Chiar așa, comuna asta e așa de
pedepsită încât să ne conducă numai oameni penali?
Min. 41:25: Moderator: Știu că ați vorbit cu oamenii și oamenii v-au motivat. În același
interviu spuneați un lucru interesant, care merită reprodus. Spuneați că oamenii v-au...au
stăruit să le acordați șansa să mai spere, să mai viseze pentru comună. Ce vă propuneți pentru
oamenii din comună? Aveți 7 minute și jumătate.
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Reper 9: min. 49:25
Invitat: Eu cred că oamenii au înțeles că este momentul să facă schimbarea.
Moderator: Inchei prin a spune ce spuneau oamenii, din ce v-au transmis, din discuția dvs.: că
au nevoie să le fie redată speranța de a trăi la ei acasă. Un mesaj pentru acești oameni care șiau pus și își pun speranțele în ceea ce puteți face dvs. pentru ei.
Invitat: Vreau să...mesajul pe care îl transmit cetățenilor comunei Drăguțești este mesajul care o
să-l folosesc și în campanie: Un om, pentru oameni!
Moderator: ... oamenii au nevoie de o administrație cu ușile deschise. Și dvs. spuneți: Un om
care să deschidă ușile Primăriei pentru oameni. Să aveți spor la treabă, multă sănătate și
succes pe toate planurile (...).

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că emisiunea ‘’Administrație publică’’ din
31.01.2020 a fost difuzată cu încălcarea art.
40 alin. (1, 4) din Codul
audiovizualului, deoarece în cadrul acesteia au fost aduse acuzații Primăriei
Drăguțești, edilului și unor angajați ai acesteia, iar moderatorul nu i-a solicitat
interlocutorului dovezi, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acuzațiile.
Astfel, în cadrul acestei ediții, structurate sub forma unui interviu, moderatorul
a adresat întrebări invitatului său, prezentându-l ca fiind “validat de PNL ca și
candidat la Drăguțești pentru fotoliul de primar, om de afaceri, de succes, în spate
cu o bogată activitate de realizări și, nu în ultimul rând, Președinte al PNL
Drăguțești ”. În acest context, invitatul a făcut mai multe afirmații acuzatoare cu
referire la activitatea primarului în funcție, fără să fie probate și fără prezentarea
punctului de vedere al acestuia, în condițiile în care tema emisiunii era una
prefigurată, iar persoana care a participat fusese desemnată să candideze pentru
funcția de primar al localității Drăguțești. Față de acestea, Consiliul a constatat că
modul în care s-a desfășurat emisiunea contravine art. 40 alin. (1) din Codul
audiovizualului potrivit căruia, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care
sunt aduse acuzaţii, acestea trebuie probate, iar persoana acuzată trebuie contactată
pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care refuză sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
Mai mult, membrii Consiliului au mai constatat că moderatorul emisiunii nu șia îndeplinit obligația legală prevăzută de alineatul 4 al aceluiași articol, în sensul de
a fi solicitat interlocutorului să probeze acuzațiile aduse, pentru a permite publicului
să aprecieze justețea lor, astfel încât lipsa de atitudine a acestuia a condus la
desfășurarea emisiunii în afara cadrului legal. Or, respectarea normelor legale au ca
scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare
nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă,
întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.
Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale 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, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
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Art. 1 Radiodifuzorul S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
666.3/07.03.2013 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 2008.0-3/06.10.2015 pentru
postul ACCENT TV din localitatea Târgu Jiu) se sancţionează cu somaţie publică
de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 40 alin. (1, 4) 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, 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
ACCENT TV, deoarece în emisiunea “Administrație publică” din 31.01.2020 au fost
aduse acuzații Primăriei Drăguțești, edilului și unor angajați ai acesteia, iar
moderatorul nu i-a solicitat interlocutorului dovezi, pentru a permite publicului să evalueze
cât de justificate sunt acuzațiile, fapte ce contravin prevederilor art. 40 din Codul
audiovizualului. ’’
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

