
 
Decizia nr. 396 din 28.10.2021 

privind somarea S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L. 
ŞOTÂNGA, com. ŞOTÂNGA, Calea Pucioasei nr. 38, jud. Dâmboviţa 

CUI: 24447716    
Fax: 0245/607079; e-mail: office@mditv.ro;   mdi.tv_fm@yahoo.com 

 
- pentru postul MDI TV 

Târgoviște, Str.Cooperației nr. 3-5, jud. Dâmbovița 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ocotmbrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, în baza 
sesizării nr. 6497/19.07.2021, cu privire la emisiunile ’’Știrile MDI TV’’ difuzate în data de 
16.07.2021, de postul MDI TV. 

Postul de televiziune MDI TV aparţine radiodifuzorului S.C. MD-I MEDIA REGIONAL 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 3888.8/18.03.2008 eliberată la 20.07.2017 şi decizia 
de autorizare audiovizuală nr. 1450.1-3/21.04.2015 eliberată la 20.07.2017). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 17 alin. (1) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în intervalul orar 6.00-23.00 nu pot fi 
difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, 
care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, 
mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale 
violurilor sau promovarea practicilor oculte. 

În fapt, în data de 16.07.2021, în cadrul principalei emisiuni informative a zilei, 
transmisă de la ora 18:00, postul de televiziune Mdi TV a difuzat știrea cu titlul „Incercare 
de sinucidere live facebook / un barbat din Găesti a vrut să se spânzure” 

Știre a a avut o durată de 0,49 minute și următorul conținut: 
 
Prezentator: “Copleșit de probleme, un bărbat din Dâmbovița a recurs la un gest extrem chiar 

în fața prietenilor, printr-un live video pe facebook. Găeșteanul a fost aproape să iși ia viața, însă 
creanga de care a încercat să se spânzure a cedat, iar rudele au intervenit la timp 

Voce off: “Momente dramatice pe facebook joi după-amiaza. Un găeștean în varstă de 51 de 
ani a vrut să se sinucidă, dar nu oricum ci în fața prietenilor săi virtuali. Bărbatul le-a spus toată 
ziua colegilor că va merge acasă sa se spânzure, dar nimeni nu a crezut că iși va duce cu 
adevărat planul la bun sfârșit. În timp ce mesajele curgeau, găeșteanul s-a filmat chiar când iși 
punea lațul. Din fericire, familia a fost alertată la timp, iar fratele lui a reușit să intervină. Bărbatul a 
fost găsit pe jos, aproape sufocat deoarece creanga de care se spânzurase a cedat sub greutatea 
lui.  A fost dus de urgență la spital unde a primit îngrijiri medicale și unde se află încă internat. Se 
pare că bărbatul avea probleme în familie care l-au determinat să recurgă la gestul extreme.” 

Potrivit concluziilor din raportul de monitorizare,  respectivul grupaj informativ a fost 
difuzat în reluare în aceeași zi de la ora 22:00, precum și în zilele următoare, astfel: 
sâmbătă, 17.07.2021 – ora 14:00, duminică, 18.07.2021 – orele 04:00, 14:00 și luni, 
19.07.2021 – orele 07:00, 09:00, 11:00, 14:00 și 16:00. 

Față de conținutul știrii, în cadrul căreia s-au prezentat informații și imagini despre o 
tentativă de sinucidere, și de orele de difuzare (atât în 16.07.2021, cât și în cursul zilelor 
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următoare) membrii Consiliului au constatat că această știre a fost transmisă cu 
încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în 
intervalul orar 6.00-23.00 nu pot fi difuzate programe, altele decât cele de ficţiune şi filmele 
documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor  sinucideri. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu somație 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) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

    Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 3888.8/18.03.2008 eliberată la 20.07.2017 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
1450.1-3/21.04.2015 eliberată la 20.07.2017 pentru postul MDI TV din Târgovişte, jud. 
Dâmoviţa) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și 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 pe postul MDI TV, 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 somație publică postul MDI TV, 
deoarece, în cadrul unei știri difuzate în 16 iulie de la ora 18.00, precum și în cursul zilelor 
următoare, au fost prezentate informații și imagini despre o sinucidere, fapt ce contravine 
art. 17 din Codul audiovizualului, potrivit căruia în intervalul orar 6.00-23.00 nu pot fi 
difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, 
care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, 
mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale 
violurilor sau promovarea practicilor oculte.” 

 

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

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Șef Serviciu  Dumitru Ciobanu 
 


