
Decizia nr. 540 din 19.09.2017
privind somarea S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L.
BOTOŞANI, Al. Pictorului nr. 5, tronson 3, et. 1, ap. 5,

jud. Botoşani CUI 34476727
CUI 34476727

Tel.: 0231/531.100

- pentru postul de televiziune TELE’M
Botoşani, Str. Cuza Vodă nr. 4, Hotel Rapsodia, et. 7, jud. Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 septembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei
înregistrate la C.N.A. sub nr. 4213/17.05.2017, cu privire la emisiunea „Dosarul
zilei”, difuzată în data de 04 mai 2017, de postul TELE’M din Botoşani.

Postul de televiziune TELE’M aparţine radiodifuzorului S.C. NORD EST MEDIA
IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizualului TV-C 779/16.06.2015 şi decizia de autorizare
nr. 1985.0/01.09.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a)
şi (b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit
cărora:

“(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii
media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată

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

Membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare, potrivit căruia:
“Emisiunea reclamata este din data de 04.05.2017, orele 18:42, reluata în

aceeași zi, la orele 21:30 și a fost redifuzata în ziua de 05.05.2017, orele 21:30.
Emisiunea „DOSARUL ZILEI” fiind realizata de Ionut Poclid, iar ca invitat a fost
prezent în studiou Sergiu Balascau- jurnalist la ziarul „Botosaneanul”.
(…)

Emisiunea, cu incepere de la orele 18:42, a avut o durata de 1 ora si
15 minute si a fost structurata in trei parti, cu doua pauze de publicitae de
6 minute. In general emisiunea “DOSARUL ZILEI” este o emisiune de dezbatere,
realizata in direct , aduce in fata telespectatorilor cele mai recente evenimente din
municipiul Botosani, de luni pana vineri, in cursul saptamanii. Emisiunea care face
obiectul sesizarii, a fost moderata de d-l Ionut Poclid - administratorul “S.C. NORD
EST MEDIA IMAGE SRL- TELE”M “ si a avut un singur invitat si anume pe d-l
Sergiu Balascau- jurnalist la ziarul “Botosaneanul”.
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Tema emisiunii: “Alegeri locale in PNL”

(…)
Reper: (28:01 ) : (S. Balascau): Nu stiu, eu o stiu din “Lant Ferbinti”.
Reper (28:05): (I. Poclid): Doamna de la Forta Civica...
Reper (28:06 ): ( S. Balascanu): A...! Mirela Sauca.
Reper (28:06): (I.Poclid): Mirela Sauca, care nu stiu cat a avut , doua, trei sute

de voturi...nu?, cand a candidat ea la Saveni, primarita a vrut sa fie...
Reper ( 28:14 ): (S. Balascanu): ...Stiu, ca acolo, a scos Relu Tarzioru 85%.
Reper (28:19): (I. Poclid): ...Om care vine cu un capital electoral puternic in

spate, Magda Roman , care la fel, o sa reuseasca sa cuaguleze in jurul ei o
echipa de tineri, categoric, prin abilitati specifice pe care le are..., Cristian Roman
care pe locul doi pe liste la PNL, va reusi sa piarda cu brio alegerile, deci din
punctul meu de vedere, partidul nu mai are nici un viitor... si dupa ce vom lua
urmatoarea pauza de publicitate, am sa-ti spun si pe scurt, de ce nu mai are nici un
viitor..., pentru ca in momentul de fata, numai din ce stiu eu, PNL, in Botosani este
dator vandut. Am avut astazi o discutie despre acest subiect, chiar cu presedintele
interimar Raluca Turcan, am sunat-o, mi-a raspuns la telefon, a ramas sa se
intereseze si o sa spun dupa pauza de publicitate ce se intampla..., care sunt
datoriile PNL si ce propun acestia sa faca, sa-si achite aceste datorii.

(…)
Reper (10:52) : (S. Balascau): … Sunt putin amuzant, fiindca ai vorbit de

activ si pasiv, pasivul il vedem clar care este, stau si ma gindesc care o fi
activul la PNL Botosani.

Reper (11:00): (I.Poclid): …Pai n-au nimic activ, sediul nu este lor, nici cel
de pe Maxim Gorki, nici cel de pe Teatrului..., ce au...?, doua calculatoare , trei
mese, si doua scaune, ala e activul lor, nu au nimic, conturile sunt blocate de
ani buni de zile, ei nu ruleaza banii in conturi, eu nu stiu, ce fac ei cu banii din
cotizatii...?, ii tin in sertar, au un seif , ii pun la geanta, cum manevreaza ei
banii...?, cum au platit chiria la cinema Unirea? Cat a costat acea chirie...?, ca
daca a costat mai mult de 50 milioane lei, trebuie sa faca un virament, nu
puteau sa plateasca numerar, sunt niste legi, care trebuiesc respectate in tara
asta. Deci..., nu stiu, cam la asta s-au inhamat baetii de la PNL, la o munca
titanica, sa cladeasca din nou imaginea partidului si la o munca titanica sa
plateasca datoriile partidului.

Reper (13:21) (I.Poclid): ... Deci, din punctul meu de vedere, daca vrei
s-o iei asa , deci, eu , nu am nici un cuvant de spus, si nici nu vreau sa am un
cuvant de spus, da... eu nu cred ca aceste alegeri de la PNL, sunt valide, si
n-as putea sa recunosc niciodata nici o conducere a unui partid ales in felul
asta.

Reper (16:59): (I.Poclid):... Trebuie sa spunem, pana la urma, tu ai
primit un SMS, de la un membru PNL, care te-a anuntat, ca intamplator, ca
astazi, de la 6 si jumatate tot staful partidului, tot biroul permanent judetean, a
fost chemat la sediul PNL, tocmai, probabil, pentru a nu vedea aceasta
emisiune, pentru a nu sti la s-au inhamat.”

Vizionând înregistrările şi analizând raportul de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor
legale privind informarea publicului în probleme de interes public de natură politică,
economică sau socială.
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Astfel, având în vedere că subiectul dezbătut era unul de interes pentru

comunitatea locală, respectiv alegeri locale în cadrul PNL, Consiliul a apreciat că
era necesar ca acesta să fie dezbătut cu respectarea principiului imparţialităţii,
astfel cum dispun prevederile art.64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

Or, în emisiune a fost prezentată doar opinia realizatorului emisiunii şi a
jurnalistului invitat.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că subiectul nu a fost tratat în mod
echilibrat şi imparţial, radiodifuzorului revenindu-i obligaţia legală de a asigura
prezentarea unei pluralităţi de opinii; pentru respectarea acesteia, ar fi fost necesară
solicitarea unui punct de vedere de la reprezentanţii PNL, astfel încât publicul să
poată fi lămurit cu privire la toate aspectele puse în discuţie şi să-şi poată forma în
mod liber o opinie.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea unei pluralităţi de opinii pe
marginea subiectului dezbătut, unul de interes pe plan local, radiodifuzorul era în
măsură să asigure prezentarea informaţiei într-un cadru legal, cu respectarea
principiului imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

Respectarea principiilor menţionate mai sus este o condiţie esenţială în
desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe
care îl are televiziunea în rolul său de a informa publicul.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul dezbaterilor, nu a
fost asigurată o distincţie clară între fapte şi opinii, fiind încălcate şi prevederile
art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

Astfel, atât timp cât astfel de opinii sunt transmise în spaţiul public reprezentat
de televiziune şi sunt comunicate telespectatorilor, ţinând cont de impactul
televiziunii în general, exprimarea acestor opinii trebuie să se supună dispoziţiilor
legale ce reglementează domeniul audiovizual.

Pentru aceste considerente, având în vedere aspectele constatate şi 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 de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare 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 (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L., titularul
licenţei audiovizuale nr. TV-C 779/16.06.2015 şi al deciziei de autorizare
nr. 1985.0/01.09.2015, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în
legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şicompletările 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
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de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile
de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. NORD
EST MEDIA IMAGE S.R.L. 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
TELE M Botoşani deoarece, în emisiunea „Dosarul zilei” din 04.05.2017, dezbaterile
s-au desfăşurat fără respectarea principiului imparţialităţii şi fără a fi făcută o
distincţie clară între fapte şi opinii, aşa cum prevede art. 64 alin. (1) din Codul
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


