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Decizia nr. 538 din 17.09.2020 
privind obligaţia S.C.  ANTENA TV GROUP S.A. 

de a acorda dreptul la rectificare S.C.ECO SUD SA 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 17 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 7550/13.08.2020 cu privire la ediția din 6 august 2020 a emisiunii 
Observator difuzată de postul de televiziune ANTENA 1.  

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de 
autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016).  

Potrivit raportului de monitorizare, “postul de televiziune Antena 1 a fost 
monitorizat în data de 06.08.2020 în intervalul 06:00-23:00 şi s-a constatat că cele 
sesizate de petent, au fost regăsite astfel:  

06:55-07:58 –  Observator 
Titlu: Obligaţii aruncate la gunoi  
(14.52/6-7.mp4) Prezentatoare: De ani de zile, firma care se ocupă de 

groapa de gunoi din Craiova încalcă sistematic legea, spre disperarea 
oamenilor care au ajuns să nu mai poată respira aerul din oraş. Noua lege a 
mirosurilor a fost adoptată, însă fără norme de aplicare, aşa că autorităţile de mediu 
aşteaptă acum puterile sporite promise pentru a putea face ceva.  

Este prezentat un material filmat care conţine imagini de la o groapă de gunoi, 
comentarii din off, relatările unui reporter al Antenei 1 şi declaraţii ale unor locuitori ai 
oraşelor Craiova şi Filiaşi:   

Voce din off: Munţi de gunoaie şi mirosuri insuportabile de la groapa de 
gunoi, este realitatea în care trăiesc de ani de zile familiile craiovenilor din 
cartierul Mofleni.  

Locuitor Craiova: Miroase groaznic. Toţi primarii care au venit pe aici, asta au 
spus că fac. Desfiinţează groapa de gunoi, fac canalizare, aduc apă, ş.a.m.d. Nu s-a 
făcut nimic. Groapa de gunoi, nu umblă nimeni la ea.  

Voce din off: Mirosul se răspândeşte în tot oraşul. Mai ales în zilele toride de 
vară telefoanele de la Garda de Mediu sună încontinuu. Fiecare control scoate la 
iveală felul în care firma de salubritate încalcă legea.  
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Cristina Oprea, reporter Observator: Deşi în acte una dintre celelulele gropii de 
gunoi figurează ca fiind închisă, în realitate încă se depozitează ilegal deşeuri acolo. 
Nereguli grave au fost descoperte şi la o a doua celulă de către inspectorii de la 
Garda de Mediu. Aşa că operatorul de salubritate a fost amendat cu o sută de mii de 
lei. 

Gheorghe Călinoiu, director Garda de Mediu: Trebuie să nu aibă o suprafaţă 
mai mare de primire a gunoaielor de 2500 mp. Păi era toată circumferinţa asta, un 
hectar. Deci se emana în atmosferă. 

Voce din off: Noua lege a mirosurilor le permite autorităţilor să ceară chiar 
închiderea activităţilor care generază disconfortul olfactiv. Guvernul nu a publicat 
însă şi normele de aplicare. Operatorul depozitului nu a oferit până la această oră 
un punct de vedere. Alt oraş, alte probleme legate de gestionarea deşeurilor. 
Oraşul Filiaşi riscă să rămână fără operator de salubritate după ce firma cu 
care avea contract a anunţat că nu mai este interesată de această colaborare.  

Costeluş Ilie, primar (înregistrare tel): Au venit cu propunerea de a dubla 
preţurile pentru colectarea şi neutralizarea deşeurilor preluate de la persoanele 
fizice. Un lucru care mie mi s-a părut atât mie cât şi colegilor din Consiliul Local, mi 
s-a părut incorect. 

Locuitoare Filiaşi: Nu este corect, nu e corect. 
Locuitor Filiaş:  Locuiesc la bloc. La un moment dat gunoaiele dacă nu se 

ridicau zilnic, vara erau nişte mirosuri... 
Voce din off: Primăria a început licitaţia pentru alte servicii de salubritate iar 

neînţelegerile cu actualul operator urmează să fie soluţionate în instanţă.  
  
Ştirea a mai fost prezentată şi în emisiunea informativă de la ora 12:00 

(rep.29.19/6-13.mp4). 
 (...)” 

 Prin sesizarea nr. 7550/13.08.2020 S.C. ECO SUD SA solicită “realizarea şi 
difuzarea de îndată a unui material în cadrul emisiunii Observator, prin care să 
corectaţi erorile grave prezentate ca "informaţii" în emisiunea Observator din 
06.08.2020, având în vedere punctul nostru de vedere cu privire la cele 
prezentate.”  

Conform aceleiași sesizări  formulată de S.C. ECO SUD SA,  “a fost solicitat 
punct de vedere doar cu privire la anumite aspecte, iar nu cu privire la toate cele 
prezentate în cadrul emisiunii, precum şi că răspunsul formulat de ECO SUD SA 
la cele doua întrebări adresate a fost ignorat complet în cadrul emisiunii în care s-
a menţionat în mod nereal ca ECO SUD nu ar fi comunicat punctul său de 
vedere.” 

Potrivit dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, 
orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost 
lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor informații 
eronate beneficiază de dreptul la rectificare. 

Articolul 58 alin. (1) din același act normativ prevede că dreptul la rectificare 
se exercită prin difuzarea gratuită pe post, în termen de maximum 3 zile de la 
data aprobării cererii, în același interval orar, a unor precizări prin care 
radiodifuzorul corectează informațiile eronate care au produs lezarea, menționând 
emisiunea în care au fost prezentate informațiile eronate și data difuzării ei.  
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Potrivit alin. (2), forma rectificării trebuie convenită în prealabil cu persoana 
lezată. 

De asemenea, potrivit art. 62 din Decizia 220/2011, în cazul în care Consiliul 
dă câștig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia 
Consiliului în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării ei. 

Faţă de aceste aspecte, constatând că sesizarea este întemeiată, întrucât 
prin mențiunea “Operatorul depozitului nu a oferit până la această oră un 
punct de vedere.”, în cadrul materialului analizat radiodifuzorul nu a asigurat 
telespectatorilor o informare corectă și completă cu privire la aspectele aduse în 
atenția sa, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 62 din  
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis ca 
radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. să asigure și să acorde dreptul la 
rectificare S.C. ECO SUD S.A. în condițiile prevăzute de Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

 
PREŞEDINTE,  

 
MARIA MONICA GUBERNAT  

 
                                                         
 
 

        Întocmit, 
Serviciul Juridic,  

Reglementări și Relații Europene 
                                                                         Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 

     

     


