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Decizia nr. 549 din 03.11.2015
privind somarea S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L.,

- pentru postul de televiziune TELE 3
Târgu Jiu,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei
înregistrate la C.N.A. sub nr. 8493/25.09.2015, cu privire la emisiunea “Dilemele zilei”,
difuzată în data de 02 septembrie 2015, de postul TELE 3.

Postul de televiziune TELE 3 aparţine S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 334.2/03.04.2007 şi decizia de autorizare nr.
1316.0/04.09.2007 şi reautorizare nr. 1316.6/09.06.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut după analizarea raportului de monitorizare şi a
vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (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.

În fapt, în cadrul emisiunii de tip talk show “Dilemele zilei”, difuzată de postul
TELE 3, sunt dezbătute diferite subiecte ce vizează probleme din sănătate,
economie, administraţie, cultură, la nivel local şi naţional.

Ediţia din 2 septembrie 2015, difuzată în direct şi moderată de
d-na Irina Stoian, i-a avut ca invitaţi pe domnii Narcis Daju, jurnalist de investigaţii,
şi Andrei Novac, membru al Uniunii Scriitorilor şi organizator de evenimente.

În timpul emisiunii a fost dezbătut un subiect ce a vizat programul de
promovare turistică a judeţului Gorj “Vino acasă la Brâncuşi”, organizat în perioada
27-30 august 2015, la Târgu Jiu, de către Consiliul Judeţean Gorj şi Autoritatea
Naţională pentru Turism.

Invitaţii au comentat şi dezbătut acţiunile de promovare şi organizare a
evenimentului, despre invitaţii la eveniment cu titlul de ambasadori ai turismului în
Gorj, despre formaţiile muzicale care au performat pe scenă şi cheltuielile cu
acestea.

În acest context, unul dintre invitaţi a folosit un limbaj injurios la adresa
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj, de natură a afecta dreptul la imagine a
persoanei.

Redăm din raportul de monitorizare:
“...e o dramă la Tg Jiu, Coloana Infinită e la pământ... îi doare în fund, da...

şi al doilea lucru, şi cei mai cretini organizatori de evenimente de promovare ştiu
că dacă organizezi un concert trebe să faci tot posibilul să-l multiplici... adică să nu
cheltui atâţia bani doar pentru a se întâmpla o singură dată...



2

...filmul ăla stă pitulat în sertare pentru că cretinii nu ştiu că nu ajunge să faci un
film pe care nu-l vede nimeni, filmul cretinilor este făcut ca sa-l vadă cât mai multă
lume, dar voi fiind cretini il ţineţi pitulat...trebuia din acel film să extrageţi un spot de
promovare...

...păi dacă aducea un sfert din investitori, cred că îl plimbau pe la toate
televiziunile astea pupincuriste şi pe la toate radiourile şi prin toate redacţiile de
ziare...

...băi am fost la Tg Jiu şi m-au închis ăia în Sala Maură şi pe urmă m-au pus la tren.
Oameni buni, ăştia sunt cretini pe bune, nu i-au plimbat pe niciunde, să le arate şi
lor râul, ramul...nimic... cât de cretin să fii să faci aşa ceva, pe atât de multe
miliarde...

...în cadrul acelui program s-a elaborat un site gorj-turism.ro, vă rog frumos să
intraţi acum şi să vedeţi că cretinii din Consiliul Judeţean au postat ultima dată un
articol pe site-ul ăsta facut din bani europeni, site care ar trebui să promoveze Gorjul,
în septembrie 2014...

Potrivit raportului de monitorizare, moderatoarea emisiunii nu a intervenit
pentru a stopa folosirea unui astfel de limbaj.

Analizând raportul de monitorizare, ce a avut ca obiect ediţia emisiunii
„Dilemele zilei”, difuzată în data de 02.09.2015, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului,
potrivit cărora 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.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii a fost folosit, în
mod repetat, un limbaj jignitor („îi doare în fund; cei mai cretini organizatori, cretinii,
cretinilor, cretini, pupincuriste, cretini, cretin, cretinii”), iar moderatoarea nu şi-a
îndeplinit obligaţia legală de a nu permite interlocutorului să se exprime în termeni
injurioşi, de natură a prejudicia imaginea persoanelor cărora le era adresat,
respectiv oganizatorilor proiectului de promovare turistică a judeţului Gorj.

Or, în calitate de moderatoare a emisiunii „Dilemele zilei", d-na Irina Stoian
avea obligaţia legală de a adopta o conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce
reglementează comunicarea audiovizuală, astfel încât în emisiune să nu fie folosit
un asemenea limbaj nici de către participanţi şi nici de către moderatori,
prezentatori, realizatori.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare
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.

În temeiul prevederilor 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. TELE 3 MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
334.2/03.04.2007 şi decizia de autorizare nr. 1316.0/04.09.2007 şi reautorizare nr.
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1316.6/09.06.2015 pentru postul de televiziune TELE 3) 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 prelabile,
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 de televiziune TELE 3
cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii „Dilemele zilei”, din 2 septembrie
2015, a fost folosit un limbaj injurios la adresa unor persoane, fapt ce contravine
prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, potrivit cărora 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.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


