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Decizia nr. 509 din 20.10.2015
privind somarea S.C. MD-I FLEISCH S.R.L.,

- pentru postul MDI TV Târgovişte

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 octombrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie în
baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 6714/16.07.2015, cu privire la o serie de
ediţii ale emisiunii „Feț ele puterii” difuzate de postul MDI TV.

Postul de televiziune MDI TV aparţine radiodifuzorului S.C. MD-I FLEISCH
S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 388.5/18.03.2008 eliberata la data de 21.04.2015 şi
decizia de autorizare-init.: nr. 1450.0/22.04.2008, 1450.1/21.04.2015 elib. la
21.04.2015).

În urma analizării raportui de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului).

Potrivit art. 40 alin. (3): "Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească
şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

În fapt, postul de televiziune MDI a difuzat de luni până joi, în direct, de la orele
19:30:00 și, în reluare, în perioada 22.06.2015 – 13.07.2015, o serie de ediţii ale
emisiunii ”Feț ele puterii”. Fiecare ediţie a avut o durată cuprinsă între 50 – 55 minute,
fiind moderată, pe rând, de către doi realizatori – dl. Sebastian Drăgan și dl. Sorin
Diaconescu ce au avut o serie de invitaţi.

În perioada menţionată mai sus, în cadrul ediţiilor emisiunii „Feţele puterii”, postul
de televiziune MDI TV a difuzat o campanie de presă îndreptată împotriva ”abuzurilor”
și ”comportamentul” directorului Poliț iei Locale Târgoviște, dl. Gh. Dinu. Pentru a
prefaț a debutul acestei campanii, este difuzat un scurt material în care se precizează
că ”Mdi TV demarează o campanie de demascare a tuturor acestor indivizi dubioși
ajunși în funcț ii publice și decizionale, prin manevre oculte, prin manifestarea
intereselor personale și de grup, prin promovarea unor afaceri oneroase cu banul
public... Niște neica-nimeni sau, dimpotrivă, niște in divizi dubioși care s-au cocoț at în
funcț ii de decizii la nivel local, județ ean sau naț ional, promovând legea banului și
clientela politică sau interesele strict legate de familie.... referindu-se la dl. Dinu ca și
colonel de securitate în rezervă, un personaj controversat, cu legături politice la nivel
înalt și afaceri dubioase.” (REP. 001).

Subiectul emisiunii l-a constituit comportamentul d-lui Dinu.
Cităm din raportul de monitorizare:

“ Ca urmare a acestor emisiuni, în data de 30.06.2015, [...] Moderatorul a dat
citire câtorva pasaje din dreptul la replică (cinci pasaje) al d-lui Dinu, însă, după
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fiecare pasaj citit invita persoanele aflate în studio să demonteze cele afirmate în
respectivul pasaj de către dl. Dinu. Astfel, deși a dat citire doar acelor pasaje din
dreptul la replică care se refereau la cele prezentate și discutate în studio, postul a
comentat acest drept la replică.

[...]
Pe marginea materialelor prezentate care înfăț ișau poliț iști locali care încălcau

legea sau păreri ale cetăț enilor municipiului Târgoviște despre activitatea acestora,
invitaț ii din studio au făcut câteva aprecieri despre poliț iștii locali. Astfel ei au fost
numiț i ”bătăușii de serviciu ai celor care îi instalează, zmardoi, catastrofe (REP.
003), sunt trimiși să jefuiască șoferii, să-i amendeze, să tundă iarba, să tundă
pomii, să dea de mâncare la căț eii din Aninoasa (REP. 004), indivizi cu patru
clase, cu o singură circumvoluț iune și aia de la șapcă (...) cu creierul cât o nucă
când este inflamat, (...) miliț ian cu patru clase (REP.: 005), idiot (REP.: 006), stau
pitiț i prin boschete și-i amendează pe oameni (REP.: 009), sclavii mici, fată în
casă, să poarte coșul de cumpărături al șefului (REP.: 011), oamenii lui Dinu”
(REP.: material)

[…]
În nici una din situaț iile în care, de-a lungul emisiunilor, despre poliț iștii locali s-

au folosit epitetele enumerate mai sus, nici unul dintre realizatori nu a solicitat
invitaț ilor să nu mai folosească acei termeni.

Prin materialele difuzate și a celor exprimate de moderatori și invitaț i în studio se
încearcă lansarea ideii că acest comportament abuziv al poliț iștilor locali este dictat
de insuși comportamentul șefului acestei instituț ii și că toate abuzurile comise de
poliț iștii locali se fac cu științ a d-lui Dinu.

Totuși, a fost difuzat un material video cu dovezi ale abuzurilor poliț iștilor locali,
material video realizat pe marginea unor pagini de pe reț eaua de socializare
www.facebook.com. Paginile la care se face referire în materialul respectiv și în care
apar fotografii sau filmări ale unor poliț iști locali care comit abuzuri (fotografii în care
se observă că amendează persoane, traversează neregulamentar prin locuri
nepermise sau că mașinile de serviciu sunt parcate neregulamentar) sunt ”parchez ca
un bou Târgoviște” și ”Conduc și parchez ca un bou – Dâmboviț a”. (REP.: material)

În finalul emisiunii ”Feț ele puteerii” din data de 01.07.2015, telefonic, a intervenit
și dl. Marius Niculin, vicepreședinte al Grupului Sindical Pro Lex Târgoviște, care,
chestionat de moderator în legătură cu dezvăluirile postului referitoare la abuzurile d-
lui Dinu, aprobă demersul MDI TV declarând: ”în mod practic tot ceea ce încalcă și
sub aspectul tradiț ional sau penal sau... și sub aspect administrativ, într-adevăr sunt
abuzuri” (REP.: 007)

Ca urmare a campaniei dusă de postul Mdi Tv împotriva comportamentului
șefului Poliț iei Locale Târgoviște, cele două grupe sindicale ale Poliț iei Locale au
transmis postului Mdi TV un drept la replică care, deși nu a fost citit niciodată pe post
de către realizatori, a fost considerat de către aceștia ”o glumă sinistră”.

Astfel în emisiunea ”Feț ele puterii” din data de 07.07.2015, moderatorul
acesteia, dl. Sebastian Drăgan, afirmă faptul că în urma campaniei Mdi TV, au apărut
numeroase reacț ii din partea oamenilor, inclusiv din partea reprezentanț ilor
sindicatelor din Poliț ia locală. În acest sens, dl. Diaconescu, cel de-al doilea realizator
al emisiunii prezent în studio în calitate de invitat, povestește episodul în care dl.
Niculin, vicelider al unui sindicat al Poliț iei Locale, intervenind telefonic, în direct, în

http://www.facebook.com
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cadrul unei emisini moderate de domnia sa, a aprobat campania MDI TV și a
recunoscut abuzurile din Poliț ia Locală.

În acest sens, ca și reacț ie la campania Mdi TV, Dl. Drăgan anunț ă faptul că a
înț eles că Sindicatele din Poliț ia Locală fac zid în jurul d-lui Dinu, acesta fiind
completat de dl. Diaconescu care afirmă că aceștia ”înseamnă că una vorbesc de
acasă, de la telefon” fiind aduse în discuț ie ”niște hârtii în care suntem criticaț i... niște
hârtii pe care le vom analiza”. (REP.: 008)

Chestionat pe marginea unei ”reacț iei violente, de apărare”, deși moderatorul
afirmă că postul nu a făcut altceva decât să prezinte niște abuzuri ale șefului Poliț iei
Locale, abuzuri care au fost povestite chiar de lucrători ai instituț iei și nefiind
inventate de post, invitatul permanent, dl. Sorin Popescu afirmă că nu știe cine le-a
dat acestor poliț iști locali atâta putere încât ”să stea pitiț i prin boschete și să-i
amendeze pe oameni”.(REP.: 009).

În cea de-a doua parte a emisiunii a intrat în direct, prin telefon, și dl. Mihai
Tudorache, președinte al grupei sindicale SNPL Târgoviște care a încercat să expună
un punct de vedere al poliț iștilor locali însă, atunci când dorea să spună că nu are
încredere în faptul că materialele video prezentate de post sunt în totalitate adevărate,
că are reț ineri asupra opiniilor unor actuali sau foști lucrători ai Poliț iei Locale, că
poliț iștii locali ”nu stau la pândă prin boscheț i”, așa cum afirmase dl. Popescu, acesta
era întrerupt de cei aflaț i în studio, culminând cu dl. Drăgan care i-a transmis acestuia
că ”dialogul nu poate dura cât vreț i dvs, emisiunea e pe final”. În timpul intervenț iei,
dl. Tudorache a fost chestionat de cei doi realizatori ai emisiunii, dl. Drăgan și dl.
Diaconescu, în sensul de a recunoaște sau nu dacă aceștia au jignit în vreun fel
poliț iștii locali, lucru infirmat de reprezentantul sindical care, totuși, a afirmat că unii
invitaț i prezenț i în emisiunile postului au făcut anumite afirmaț ii defăimătoare la
adresa poliț iștilor locali și că modul de prezentare a activităț ii acestora în cadrul
emisiunii au indus ideea că poliț iștii locali nu își fac treaba. (REP.: 010)

[...]
De asemenea, comentariile pe marginea ”hârtiilor” au continuat și în prima

parte a emisiunii ”Feț ele puterii” din data de 08.07.2015.
Ca și în celelalte emisiuni, dl. Drăgan, moderator al emisiunii, dorește să

precizeze că deși Poliț ia Locală consideră că MDI TV a pornit un adevărat conflict cu
acceastă instituț ie, postul niciodată nu a atacat instituț ia Poliț iei Locale și nici statului
poliț istului local, ci doar a ț inut să facă publice o serie de abuzuri care au loc în
interiorul acestei instituț ii.

În debutul emisiunii, [...] Dl. Manea, referindu-se la o greșeală de scriere din
conț inutul răspunsului Poliț iei Locale, afirmă că această instituț ie nu pune preț pe
comunicarea publică numindu-i pe sindicaliști ”sclavii mici care vin cu proteste din
alea sunt cu totul sub papucul d-lui Dinu”. Dl. Manea afirmă că ar fi așteptat un protest
al Sindicatelor faț ă de abuzurile șefului Poliț iei Locale când acesta folosește poliț iștii
locali ca pe ”fată în casă, să poarte coșul de cumpărături al șefului” (REP.: 011) și, de
asemenea, că are cunoștinț ă de faptul că dl. Dinu ar fi falsificat, la un SRL, mai multe
semnături pe câteva contracte de muncă, oamenii respectivi trezindu-se cu
contractele de muncă încheiate. Domnia sa, la solicitarea moderatorului de a veni cu
probe, declară că dacă dl. Dinu îl va da în judecată va chema persoanele respective
ca și martori în proces. (REP.: 012)
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În continuare este difuzată intervenț ia telefonică a d-lui Niculin, vicelider al

Sindicatului Poliț iei Locale, din data de 01.07.2015, când confirma abuzurile din
Poliț ia Locală și dădea dreptate demersului Mdi TV în contradicț ie cu un așa zis
document (REP.: 013) sosit la MDI, semnat și de acesta, document în care se spune
că MDI a atacat și a adus atingere Poliț iei Locale.

În direct intervine, telefonic, și cel de-al deilea realizator al emisiunii, dl. Sorin
Diaconescu care consideră că acel document este ”o glumă sinistră” considerând că
la momentul în care l-a intervievat pe dl. Niculin l-a considerat pe acest un ”om serios”,
insistând, ca și cei din studio, că speră ca semnătura d-lui Niculin de pe ”hârtia
respectivă” să fie falsă și atunci ”înseamnă că dl. Niculin mai există ca om, ca bărbat”.
(REP:014)

REPERE:

REP: 001
Voce off: „În orice stat de drept și cu o democraț ie consolidată, funcț ionarul

public este și trebuie să fie în slujba cetăț eanului. În România ultimilor 25 de ani,
acest deziderat nu reușește să fie împlinit din cauza celor ajunși în funcț ii publice prin
manevre oculte., prin manifestarea intereselor personale și de grup, prin promovarea
unor afavcveri oneroase cu banul public care întăresc și consolidează sistemul de tip
mafiot. Niște neica-nimeni sau, dimpotrivă, niște in divizi dubioși care s-au cocoț at în
funcț ii de decizii la nivel local, județ ean sau naț ional, promovând legea banului și
clientela politică sau interesele strict legate de familie, căpușează sistemul și distrug
încrederea omului simpli în puterea legii și a dreptăț ii sociale. Cei ajunși astfel în
funcț ii publice nu fac altceva decât să distrugă orice brumă de bunc simț , de adevăr
și bună credinț ă. Ei ajung să confunde funcț ia publică și puterea pe care le-o dă
aceasta cu puterea abuzului și a ilegalităț ilor și se comportă ca pe propriile moșii.

Mdi TV demarează o campanie de demascare a tuturor acestor indivizi dubioși
ajunși în funcț ii publice și decizionale.

Primul asupra căruia ne oprim este colonelul de securitate în rezervă Gheorghe
Dinu – un personaj controversat, cu legături politice la nivel înalt și afaceri dubioase.
(...)”

REP: 002:
Voce off: ”Gura de Târgoviște din anii 2007-2008 perioadă care, așa cum vă

aminteam anterior, conicide cu aterizarea lui Dinu pe plaiurile dâmboviț ene, spune că
oportunistul de Ghe. Dinu a speculat magistral, folosindu-și relaț iile sus-puse din
capitală pentrru a căpăta notorietate și pentru publicul larg.(...) Tot în anul 2010,
interesele personale și de grup ale fostului colonel de securitate Ghe Dinu
capătă dimensiuni noi intrând în sfera altor domenii de activitate prin firmele căpușă
deț inute de fiul său, Bogdan Dinu, și de apropiaț i ai acestuia.”

REP: 003
George Manea, jurnalist independent: ”...pentru că oamenii ăștia sunt cu totul și

cu totul neinstruiț i. Haideț i oameni buni să punem lucrurile la punct. șefii ăștia de
Poliț ie Locală sunt,de fapt, bătăușii de serviciu ai puterii politice care-i
instalează. Așa a fost întotdeauna. Sunt zmardoii lor, cu ghilimelele de rigoare.
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Sunt șefii zmardoilor.. Așa au gândit ei.. Poliț ie Locală la dispoziț ia primarului.
Adică nu doar bănuț ul, ci pulanul să aibă primarul ca să-i îndoaie cocoașa
adversarului (...)Pe lângă mulț i din acești așa ziși poliț iști, n-aș îndrăzni să stau, nici
măcar să schimbăm o vorbă pentru că sunt catastrofe, dar, repet, am impresia că în
mod voit sunt ț inuț i așa pentru că cu fost transformaț i într-o armată de sclavi
care răspund la semnul șefului, care șef, la Târgoviște își face propriile jocuri, în
alte părț i sunt la rându-le sclavii altora mai mari cum se întâmpla la Iași”

REP: 004
M. Eremia, șef al departamentului Știri al MDI TV: ”cei care nu sunt trimiși să

jefuiască șoferii, să-i amendeze, sunt trimiși, după cum susț ine colegul d-lui Dinu, să
tundă iarba, să tundă pomii, să dea de mâncare la căț eii de la Aninoasa, la purcei..
eu știu ce o mai avea pe acolo prin gospodărie”

Rep: 005
G. Manea, jurnalist independent: ”...abuzuri ale poliț iștilor, abuzuri.. ca pe

vremea Miliț iei. Știț i că n-are voie să te oprească oricum, oricând așa pentru că i se
scoală vreo idee vreunui patru clase d-ăsta cu o singură circumvoluț iune și aia de la
șapcă, să te oprească pe stradă, să te chestioneze unde te duci, de unde vii, dar de
ce.. Adică astea sunt niște abuzuri. Nu te poate opri pe stradă oricum, oricând,
Trebuie să aibă o suspiciune rezonabilă că ești dubios sau ceva de genul.. Nu te
poate opri, pur și simplu, pentru că vrea mușschiul lui. Eee... sunt sute, sute de astfel
de povești, de tot felul de patru clase d-ăștia, v-am spus, cu creierul cât o nucă când
este inflamat, care opresc cetăț eni pe stradă pentru că se plictisesc și la modul : Ia,
dă, bă, buletinul!.. Păi BĂ să-i zici lui tac-tu când nu te-o primi acasă, măi miliț ian cu
patru clase! Că m-am și enervat. Iertaț i-mi limbajul, dar nu se poate altfel. Este
incalificabil ce se întâmlă și nimeni nu face nimic”

REP: 006
G. Manea, jurnalist independent: ”...este un idiot că indicaț iile unui agent de

circulaț ie dunt mai importante...!

REP: 007
S. Diaconescu, realizator emisiune „Feț ele puterii”:. Vreau să vă întreb: există

abuzuri în poliț ie sau noi batem câmpii?
M. Niculin, vicelider de Sindicat poliț ia Locală Târgoviște: În mod practic tot ceea

ce încalcă și sub aspectul tradiț ional sau penal sau... și sub aspect administrativ, într-
adevăr sunt abuzuri. E drept, unele lucruri trebuiesc luate în parte. Am înț eles că au
fost acele imagini, dau un exemplu nu în sensul neapărat de a ț ine, de a apăra într-un
fel anumite împrejurări, restul, recunosc, îmi pare rău, regret și chiar îmi cer scuze și
faț ă de acel mesaj, de acea situaț ie în numele colegilor mei și vă asigur că
majoritatea suntem de bună credinț ă”.

REP: 008
S. Diaconescu: ”Să mă ierte Dumnezeu dacă în hârtiile acelea înț eleg că suntem

criticaț i sau se scrie altceva înseamnă că altcineva a făcut comunicatul..
S. Drăgan: Da, sunt niște hârtii pe care le vom analiza”
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REP: 009
S. Popescu: Noi suntem, în general, oameni deosebiț i, unii noi sunt introvertiț i

cum se spune (...), sunt alț i oameni fparte deschiși, sunt alț i oameni foarte
comunicativi și, cineva ar putea să mai spună că mai sunt și oameni care uită ce
înseamnă comunicarea, uită ce înseamnă relaț iile interpersonale... șiei se comportă
ca niște stăpâni ai altor oameni.. și din punctul lor de vedere ceilalț i oameni sunt niște
scalvi....

S. Drăgan: Dar nu noi am afirmat că sunt sclavi...
S. Popescu: Dar eu pot să îmi permit să cred din ceea ce am văzut.. (...) Nu mă

interesează ce cred poliț iștii din Poliț ia Locală. Pe mine mă interesează toț i acei
oameni, din stradă. Pe mine mă intersează doar percepț ia cetăț enilor municipiului
Târgoviște care sunt umiliț i și batjocoriț i de Poliț ia Locală ptc nu știu cine și-a permis
în ț ara asta să dea dreptul poliț iștilor locali să stea pitiț i prin boschete și să-i
amendeze pe oameni”.

REP: 010
S. Drăgan: Am înț eles că aț i fost deranjat de emisiunile noastre și de faptul că

noi, aici în studio, am fi denigrat poliț iștii locai. Cu ce i-am denigrat?
(...)
M. Tudorache: (..)Am vrut să intervin în această emisiune să prezint un punct de

vedere, pe care vi l-am și înaintat astăzi în scris, un drept la replică și care reprezintă
un punct de vedere colectiv al celor două grupe sindicale ce activează în cadrul
Poliț iei Locale Târgoviște...

S. Drăgan: Adică, aț i făcut o ședinț ă mare – eu cunosc legea sindicatelor – i-aț i
strâns pe toț i poliț iștii în ședinț ă, le-aț i pus pe ordinea de zi și aț i luat semnături de
la fiecare membru de sindicat că toț i poliț iștii își insușesc ceea ce susț inei dvs. Că
așa aț i procedat legal, da?

M. Tudorache: Săptămâna trecută a avut o întâlnire cu cele două grupe sindicale
în care am dezbătut aceste aspecte apărute în presă la adresa instituț iei și a
poliț iștilor locali, în general..

S. Drăgan: La ce vă referiț i exact?
M. T.: La emisiunile prezentate de dvs. Îmi pare rău că nu este de faț ă dl.

Manea.. acle înregistrări în care domnia lui a adus niște acuzaț ii grave și ne-a insultat
în mod direct. Ne-a făcut idioț i, cu capul...

S.D.: Nu, eu nu imi aduc aminte să vă fi făcut...
M.T.: Stimate domn, atât eu cât șirestul oamenilor, pt că a doua zi oamenii erau

foarte nemulț umiț i...
S.Diaconescu: Dl. Tudorache (...) m-aț i auzit pe mine și pe invitaț ii mei, pe mine

personal, pentru că mai sunt și invitaț i care nu reprezintă Mdi TV, sunt invitaț i, nu
poț i să-i cenzurezi întotdeauna, să adresez un singur cuvânt jignitor instituț iei dvs su
unui poliț ist? Un singur epitet?

M.T.: Nu, pe dvs personal nu. Dar aț i avut invitaț i care au...
S.Diaconescu: Dar m-aț i auzit, ne-aț i auzit, pentru că suntem în direct...
S. Drăgan: Pe Sorin Diaconescu, pe Sebastian Drăgan rostind aceste epitete?

Pe dl. Sorin Popescu, invitatul permanent și pe mine personal..
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M.T.: Pe care-l urmăresc de la începutul emisiunii și eu îi înț eleg nemulț umirea

dumnealui...
S. Drăgan: Pe noi ne-aț i auzit, d-le Tudorache că am adus vreo atingere sau am

denigrat instituț ia poliț iei Locale?
M.T.: Stimate domn, prin felul în care prezentaț i emisiunile, inevitabil se aduce o

atiungere imaginii instituț iei în primul rând, demnităț ii a 100 de oameni care lucrează
în această instituț ie și sunt zilnic în stradă..

S. Drăgan: În ce sens, dacă puteț i fi mai explicit, pentru că noi nu am făcut
altceva decât:... noi nu am inventat aceste fapte, au venit salariaț i din Poliț ia Locală
care au făcut declaraț ii și le-am păstrat anonimatul, au fost filme video prezentate, nu
le-am inventat noi, nu le-am prelucrat și au fost reacț ii ale cetăț enilor în stradă. Adică
oamenii întrebaț i pe stradă despre această situaț ie.

M.T.: Daț i-mi voie să am reț inei în ceea ce privește declaraț iile colegi, actuali
colegi sau foști colegi din cadrul instituț iei...

S. Drăgan: Păi dvs puteț i să aveț i reț ineri, dar ele există... ele există, nu le-am
făcut noi..

M.T.: dar nu mă întrerupeț i... Îmi daț i voie să vorbesc?
S. Drăgan: eu vă ascult dar să răspundeț i și la întrebări că așa, vorbim, se

termină emisiunea...
M.T.: daț i-mi voie și eu am să vă răspund la îngtrebări. Deci personal nu mă

interesează ce declară unul sau altul, actuali sau foști colegidin cadrul instituț iei. În
ceea ce privește acele materiale video prezentate de dvs, daț i-mi voie perosnal să
am reț ineri cu privire la ele...

S. Diaconescu: Care fragmente?
S. Drăgan: Daț i-mi voie să am și eu reț ineri la cele prezentate de dvs. Am voie

să am reț ineri? Dacă dvs aveț i reț ineri la niște materiale, și eu personal am voie să
am reț ineri...

M.T.: Imaginile prezentate de dvs au fost selecț ionate și extrase din context, o
parte dintre persoanele intervievate le cunosc personal. Unele au avut probleme cu
legea.. e problema lor... e normal să aibă o reacț ie contraunei instituț ii a statului. Ce
vreau să se înț eleagă foarte clar pentru opinia publică: suntem o instituț ie de stat,
avem un statut, îndeplinim o calitate, ne aflăm în serviciul cetăț eanului, apărăm
interesele și libertăț ile cetăț eanului și cvreau să precizez aici pentru dl. popescu că
nu scrie în nici o fișă a postului a nici unui poliț ist local din cadrul PL Târgovite ca
atribuț ii de serviciu să stea să pândească prin boscheț iDacă dumnealui deț ine un
astfel de segment video, vreo înregistrare cu vreun poliț ist care stă și pândește în
vreun tufiș cu scopul de a aplica amenzi....

S. Popescu: Nu vă supăraț i! Înseamnă că nu v-aț i uitat la nici o emisiune. Nu v-
aț i uitat la nici o emisiune pentru că i-aț i fă văzut pe colegii dvs si l-aț i fi văzut și pe
șeful dvs prin magazine și aț i fi văzut atitudinile alea. Cum puteț i să-mi povestiț i mie
acum că nu e, că n-au stat pitiț i, că n-au apărut de după colț ? (..)

M.T.: (...)Nu e nevoie să vă anervaț i. Purtăm un dialog în condiț ii civiliozate...
S. Drăgan: Da, dar dialogul ăsta nu poate să dureze cât vreț i dvs. Emisiunea e

pe final. Noi vă întrebăm cu ce a fost atinsă integritatea, demnitatea, cu ce atacuri s-
au făcut la adresa Poliț iei Locale și la statutul poliț istului local? Că, sincer, eu nu știu
să fi făcut așa ceva.
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M.T.: Mesajul pe care dvs aț i vrut să îl transm iteț i opiniei publice în cadrul

emisiunilor și comentariilor făcute de anumiț i invitaț i ai dvs, s-a creat deja o
nesiguranț ă în jurul poliț iștilor...

S. Drăgan: Haideț i că deja...(...)

REP: 011
George Manea, jurnalist independet:” ... Este clar că este vorba de o greșeală de

scriere pentru că atâta preț pun oamenii de acolo pe ceea ce se numește comunicare
publică. Și, a-pro-pos de războiul de care aminteai tu, Poliț ia Locală Târgoviște, sau
ceea ce se numește instituț ional Poliț ia Locală Târgoviște, este în război cu bunul
simț și cu cetăț enii acestui oraș. Este, de fapt, o feudă condusă după bunul plac de
către dl. Ghe. Dinu, iar sclavii mici care vin cu proteste din alea, așa zișii sindicaliști,
sunt oameni care sunt cu totul sub papucul d-lui Dinu. M-aș fi așteptat la oamenii din
Poliț ia Locală să condamne niște abateri grave de la ceea ce înseamnă regulament și
disciplină și ce vrei tu, faptul că un poliț ist în uniformă este folosit pe post de ... fată în
casă, să poarte coșul de cumpărături al șefului Poliț iei Locale, ziua în amiaza mare,
în timpul programului de lucru, prin magazinele din Târgoviște. Dar ăia de acolo din
Sindicat n-au nici o problemă. Profesioniștii lui pește prăjit din poliț ia Locală nu au nici
un fel de problemă”

REP: 012
George Manea, jurnalist independent: ”(...) repet, m-aș fi așteptat ca sindicaliștii

de la Poliț ia Locală să vină cu o formă de protest faț ă de felul în care sunt călcaț i în
picioare pur și simplu agenț ii ăia de poliț ie Locală, puși să-i facă fasole șefului, să
facă pe electricienii în timp ce alte firme primesc banii, să poarte coșul de cumpărături
ai șefului prin magazin. , un șef care n-avea nici un fel de dubiu să falsifice niște
semnături și niște documente în 2012, când era șef la Poliț ia Locală, la un SRL...

Sebastian Drăgan, realizator ”Feț ele puterii”. E o acuzaț ie foarte gravă, George.
Te rog să aduci și argumente. Nu putem spună că a falsificat când nu... Ăsta e ...
Trebuie să ne cenzurămm totuși...

G. Manea: Sunt persoane care lucrează în momentul acesta în presă, fără voia
lor nu dau nici un nume. Dacă mă dă în judecată dl. Dinu îi chem ca martori. Nici un
fel de problemă, d-le Dinu: daț i-mă în judecată!!... Care s-au trezit cu contractele de
muncă încheiat cu acordul părț ilor, iar cererile lor privind încetarea dreptului de
muncă aveau semnătura falsificată... Nu era semnată de ei!!

S. Drăgan: păi și s-au cercetat toate aceste aspecte...???
G. Manea: S-au mușamalizat!!
S. Drăgan: Este incredibil așa ceva... dar este o susț inere a ta, deocamdată...

trebuie să o și probăm.. Nu poț i să faci afirmaț ii fără să le și probezi.. Așa simple
acuze.. Dl. Dinu spune că ave ceva împotrivă Poliț iei Locale...

G. Manea: Mă uit la dl. Dinu și spun d-lui Dinu: daț i-mă în judecată!! Repet,
daț i-mă în judecată!! Aveț i la îndemână această cale legală. Daț i-mă în
judecată!!...Ciprian, Ionuț , Iulian... trei nume, prenume!?”

REP: 013
Sebastian Drăgan, realizator ”Feț ele puterii”: ”Iată ce spunea dl. Marius Niculin,

vicepreședinte Grupa Sindicală Pro Lex Târgoviște pe 1 iulie 2015. Și pe 7 iulie 2015
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își pune semnătura pe un înscris în care spune că aducem atingere... haideț i să-i
vedem semnătura d-lui Niculin... Poate n-a semnat dumnealui și a semnat altcineva...

George Manea, jurnalis independent: N-ar fi o premieră...
S. Drăgan: Marius Niculin trimite o hârtie și spune că aducem atingere Poliț iei,

imaginii Poliț iei locale și că denigrăm imaginea acestei poliț ii... Acum o săptămână a
recunoscut că sunt abuzuri, că s-au făcut abuzuri, că s-au făcut acolo anumite
nereguli și după care ne trimite o hârtie incredibil... vă rog să interbveniț i, d-le
Niculin...”

REP: 014
Sorin Diaconescu, realizator ”Feț ele puterii”, telefonic: ”Sebastian, am fost puț in

mândru pentru că am luat-o naintea acelui comunicat și am pus întrebările potrivite,
întrebările legitime cu ceva vreme înainte. Și am obț inut, iată, răspunsuri, răspunsuri
libere din partea unui om pe care l-am considerat serios, care se ocupă de o grupă
sindicală. Dacă semnătura este a domniei sale, eu cred căe nedemn pentru funcț ia
respectivă, în momentul în care își pune semnătura pe un document care este, din
punctul meu de vedere, o glumă sinistră. Dacă nu e semnătura domn iei sale, și
atunci înseamnă că dl. Niculin chiar există ca om, ca bărbat, atunci va face toate
demersurile pentru ca să se delimiteze de ceea ce se scrie în hârtia respectivă. Și pt
că aseară era și dl. tudorache la telefon și a tot aproximat dț nsul o explicaț ie, trebuie
să mai spunem încă o dată, pentru toată lumea, că pentru a denigra, și pentru Poliț ia
Locală, și pentru mine și pentru G. Manea, sebi Drăgan sau S. Popescu, înseamnă
exact ceea ce am spus aseară și spune DEX-ul: înseamnă a calomnia. Însă din
moment ce dânșii spun prin dl. Niculin că noi am prezentat lucruri reale, că a regretat,
și-a cerut scuze în numele colegilor pentru acele fapte și pentru acei colegi pe care i-a
identificat și dânsul...

Sebastian Drăgan, realizator ”Feț ele puterii”: ...Mai mult.. Cred că și-a cerut
scuze și în numele d-lui Ghe. Dinu...

S. Diaconescu: Eu, pur și simplu, aveam impresia, citind materialul și
parcurgându-l că este o glumă de 1 aprilie. Eu dacă aș fi în locul domniei sale, n-aș fi
acceptat niciodată să semnez un asemenea document, mai ales după ce am avut o
intervenț ie și ai văzut foarte bine că nu l-am presat pe om, l-am lăsat să-și dezvolte
ideile, Sorin Popescu era acolo, George Manea la fel... cred că am procedat
cavalerește, cu fair-play, cu multă răbdare.. deci, din cauza asta mă gândeam că
dânsul va interveni și va spune că semnătura e falsă și va da în judecată pe cel care
s-a folosit de ea. Altfel, este într-o situaț ț ie absolut imposibilă. Nu știu cum poate să
dea ochii cu colegii. Înț eleg că noi nu contăm prea mult...”

REP.: material
Voce off: ”Șoferii târgovișteni au mutat războiul cu Poliț ia Locală și în mediul on-

line, mai exact pe reșelele de socializare. Sătui de amenzile usturătoare primite de la
subordonaț ii lui Dinu, care-i pândesc la orice pas, aceștia au vrut să arate că legile
sunt încălcate chiar de cei care sunt în slujba legii. Au uitat să-i amendeze și pe ei, se
întreabă șoferii revoltaț ide situaț iile în care au fost surprinse mașinile Poliț iei Locale.
Fotografiile au fost postate pe paginile ”parchez ca un bou Târgoviște” și ”Conduc și
parchez ca un bou – Dâmboviț a”. Blochează căile de acces în magazine și în
supermarketuri, dar chiar ei îi amendează la orice pas pe șoferii de rând care fac asta.
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Parchează pe două sau trei locuri deodată, lasă mașinile pe interzis sau sfidează
orice indicator. Așa ne învaț ă Poliț ia gardienilor publici să parcăm, erau la intervenț ie,
făceau vreo două poze. Proba zilei.. cine a parcat prost... ”

Din raportul de monitorizare, membrii Consiliului au putut constata că în cadrul
ediț iilor emisiunii ”Feț ele Puterii”, difuzate în perioada 22.06.-13.07.2015, au fost
aduse mai multe acuzaț ii la adresa șefului Poliț iei Locale Târgoviște, dl. Gh. Dinu, iar,
prin vocea off, a fost numit ”oportunist”, având ”interese personale și de grup”.

Membrii Consiliului au putut constata că, pornind de la campania împotriva
șefului Poliț iei Locale Târgoviște, s-au prezentat materiale video sau diverse
întâmplări referitoare la comportamentul abuziv al poliț iștilor locali, iar, atât
moderatorii, cât și invitaț ii emisiunii, au discutat subiectul potrivit căruia
comportamentul abuziv al poliț iștilor locali ar porni chiar de la comportamentul abuziv
al conducerii acestei instituț ii și, implicit, a d-lui Dinu.

Astfel, invitaț ii, pornind de la cele menț ionate antereior, au făcut diverse
consideraț ii la adresa poliț iștilor locali numindu-i: ” zmardoi, catastrofe, trimiși să
jefuiască șoferii, să-i amendeze, să tundă iarba, să tundă pomii, indivizi cu patru clase,
cu o singură circumvoluț iune și aia de la șapcă (...) cu creierul cât o nucă când este
inflamat, (...) miliț ian cu patru clase, idiot, stau pitiț i prin boschete și-i amendează pe
oameni, sclavi mici, fată în casă, să poarte coșul de cumpărături al șefului”.

Membrii Consiliului au putut constata, din conţinutul raportului de monitorizare,
că moderatorii ediţiilor emisiunii au permis invitaţilor ediţiilor emisiunii “Feţele puterii”
să folosească un limbaj injurios, radiodifuzorul încălcând dispoziţiile art. 40 alin. (3)
din Codul audiovizualului.

De exemplu, în cadrul ediţiei emisiunii ”Feț ele puterii” din data de 07.07.2015 a
emisiunii „Feţele puterii”, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii a
permis unui invitat al emisiunii să aiba un limbaj injurios. Astfel, chestionat pe
marginea unei ”reacț iei violente, de apărare”, deşi moderatorul afirmă că postul de
televiziune nu a făcut altceva decât să prezinte niște abuzuri ale șefului Poliț iei Locale,
invitatul permanent, dl. Sorin Popescu afirmă că nu știe cine le-a dat acestor poliț iști
locali atâta putere încât ”să stea pitiț i prin boschete și să-i amendeze pe oameni”.

Mai mult, membrii Consiliului au putut constata că moderatorii au permis limbajul
injurios al invitaţiilor şi în alte ediţii ale emisiunii, precum cea din data de 08.07.2015,
unde invitatul emisiunii, dl. Manea, referindu-se la o greșeală de scriere din conț inutul
răspunsului Poliț iei Locale, afirmă că această instituț ie nu pune preț pe comunicarea
publică numindu-i pe sindicaliști ”sclavii mici care vin cu proteste din alea sunt cu totul
sub papucul d-lui Dinu”., dar şi că ar fi așteptat un protest al Sindicatelor faț ă de
abuzurile șefului Poliț iei Locale când acesta folosește poliț iștii locali ca pe ”fată în
casă, să poarte coșul de cumpărături al șefului”. Abia când dl. Manea arfimă că ştie
despre dl. Dinu că ar fi fasificat mai multe semnături la un S.R.L., moderatorul solicită
invitatului să probeze acuzaţia.

De asemenea, din analizarea raportului de monitorizarea, membrii Consiliului au
putut observa că moderatorul nu doar că a permis limbajul injurios al invitaţiilor
ediţiilor emisiunii „Feţele puterii”, dar şi că unul dintre moderatorii emisiunii, dl. Sorin
Diaconescu, a avut el însuşi un limbaj injurios în cadrul ediţiei din 01.07.2015 când, în
timpul unei intervenţii telefonice, a făcut următoarea afirmaţie: ”o glumă sinistră”,
referindu-se la conţinutul unui drept la replică trimis de cele două grupări sindicale ale
Poliț iei Locale, considerând că la momentul în care l-a intervievat pe dl. Niculin l-a
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considerat pe acesta un ”om serios”, şi insistând, ca și cei din studio, că speră ca
semnătura d-lui Niculin de pe ”hârtia respectivă” să fie falsă și atunci ”înseamnă că dl.
Niculin mai există ca om, ca bărbat”.

Mai mult, membrii Consiliului au putut constata că atitudinea moderatorilor
emisiunii „Feţele puterii” a fost în sensul încercării de a anihila punctele de vedere
care combăteau limbajul injurios, de exemplu în a doua parte a ediţiei emisiunii din
07.07.2015, când un alt invitat, dl. Mihai Tudorache, președinte al grupării sindicale
SNPL Târgoviște, încearcă să dezmintă afirmaţia făcută de dl. Popescu, conform
căreia poliţiştii se ascund în boscheţi, moderatorul emisiunii, dl. Drăgan, îi transmite
acestuia că ”dialogul nu poate dura cât vreț i dvs, emisiunea e pe final”, deşi
emisiunea a continuat, o astfel de conduită încălcând dispoziţiile art. 40 alin. (3) din
Codul audiovizualului.

Scopul unei intervenţii din partea moderatorilor/realizatorilor trebuie să fie în
sensul de a nu prejudicia, prin folosirea unui limbaj injurios, imaginea şi demnitatea
persoanei, dar şi protejarea telespectatorilor, ce au dreptul de a viziona emisiuni cu un
conţinut decent care să îşi atingă scopul pentru care sunt realizate, în speţă,
informarea publicului.

Consiliul apreciază că limbajul folosit de unii invitaţi şi de moderatori a fost unul
sancţionat de legislaţia audiovizuală, intervenţiile moderatorului fiind în sensul
permiterii cât şi susţinerii limbajului injurios.

Or, norma prevăzută la 40 alin. (3) din Codul audiovizualului instituie obligaţia
radiodifuzorului de a respecta dreptul la imagine a persoanei, iar în sarcina
moderatorului, obligaţia expresă de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj
injurios.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că pe
parcursul ediţiilor emisiunilor „Feţele puterii” difuzate în perioada 22.06.2015 –
13.07.2015 moderatorii au permis invitaţiilor emisiunii să aiba un libaj injurios ori să
instige la violenţă, spre exemplu: „bătăușii de serviciu ai celor care îi instalează,
zmardoi, catastrofe (REP. 003), sunt trimiși să jefuiască șoferii, să-i amendeze,
să tundă iarba, să tundă pomii, să dea de mâncare la căț eii din Aninoasa (REP.
004), indivizi cu patru clase, cu o singură circumvoluț iune și aia de la șapcă (...)
cu creierul cât o nucă când este inflamat, (...) miliț ian cu patru clase (REP.: 005),
idiot (REP.: 006), stau pitiț i prin boschete și-i amendează pe oameni (REP.: 009),
sclavii mici, fată în casă, să poarte coșul de cumpărături al șefului (REP.: 011),
oamenii lui Dinu” .

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de dispoziţiile art. 90 alin. (4) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii
Consiliului au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului,
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MD-I FLEISCH S.R.L., titularul al licenţei audiovizuale
TV-C 388.5/18.03.2008 eliberata la data de 21.04.2015 şi decizia de autorizare-init.:
nr. 1450.0/22.04.2008, 1450.1/21.04.2015 elib. la 21.04.2015 pentru postul de
televiziune MDI TV, se sancţionează cu somaţie publică 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 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 postul de televiziune
MDI TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul ediţiilor emisiunii "Feţele puterii", din
22.06.2015 – 13.07.2015, moderatorii programelor au folosit şi au permis invitaţilor să
folosească un limbaj injurios de natură să prejudicieze dreptul la imagine a persoanei,
fapt ce constituie încălcarea art. 40 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,
Ciobanu Dumitru


