
 
Decizia nr. 544 din 22.09.2020 

privind somarea S.C. TV SIRIUS S.R.L.   
Drobeta Turnu-Severin, str. Mareșal Averescu nr. 14, parter, jud. Mehedinți  

Fax: 0352/405051 
 
 

- pentru postul de televiziune Tele 2 Drobeta    
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 22 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizărilor nr. 
7895/21.08.2020 și 7895/26.08.2020, cu privire la emisiunea informativă ’’Știrile Tele 2’’ 
difuzată în 14.07.2020,de postul TELE 2 Drobeta.  

Postul de televiziune TELE 2 Drobeta aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387.1/18.03.2008 eliberată la 30.01.2018 şi 
decizia de autorizare nr. 1570.1 / 06.10.2015 eliberată la 30.01.2018). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS  S.R.L. a încălcat prevederile art. 
64 alin. (1 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:  

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, în cadrul edițiilor emisiunii informative ’’Știrile Tele 2’’ din 14.07.2020, 
de la orele  19.00 și 22.00, și în reluare în 15.07.2020, orele 01.00 și 07.00, postul 
TELE 2 Drobeta a difuzat știrea cu titlul  "SECRETARUL PMP, KOLER, POLITICA și 
GRADELE”, cu o durată de 4 minute și 28 de secunde, având următorul conținut pe 
care îl redăm din raportul de monitorizare: 
 
Voce off: ”.. Apropierea campaniei electorale îi face pe politicienii de ocazie să recurgă la gesturi disperate. 
Unii dintre aceștia, transformați, peste noapte, în politicieni de marca ai PMP Mehedinți, își arată frustrările 
și neputința, prin intermediul unor atacuri mizerabile, lansate la adresa celorlalți participanți la viața politică. 
În lipsa unui plan concret de promovare a propriei imagini și a partidului său, proaspăt numitul secretar 
general al PMP Drobeta Turnu Severin, Eduard Koler, a găsit modalitatea perfectă de a se face remarcat în 
spațiul virtual: denigrând oameni care au demonstrat că pot face performanță în viața politică și cea 
adminsitrativă a Mehedințului.  O postare recentă de pe pagina secretarașului aduce grave acuzații 
nefondate unui membru al Pro Romania Mehedinți, Ion Vintilă. Mai exact, deși cunoaște foarte bine faptul că 
juristul prefecturii Mehedinți, Constantin Vintilă, cel care a fost reținut de procurorii DNA pentru luare de 
mită, nu este una și aceeași persoană, cu membrul Pro România, Ion Vintilă, Koler persistă, în mod conștient, 
în a induce în eroare opinia publică.” 
REPER 00:58-01:52 Ion Vintilă-membru Pro România Mehedinți,:”Am văzut și eu, din pacate postarea 
făcută de domnul Eduard Koler, care am înțeles că este secretar general al PMP Drobeta Turnu Severin, cred 
că a creat intenționat o confuzie între mine și Vintilă Constantin, pentru a arunca cu noroi, atât în persoana 



 

 

2 
 
mea, cât și în partidul Pro România din care eu fac parte, în acest moment.Țin să precizez, că nu am nici o 
legătură cu Vintilă Constantin, este doar o coincidență de nume, am lucrat în Prefectura Mehedinți, ca 
director de cancelarie, în timpul mandatului domnului prefect Drăghia Nicolae, am plecat împreună, am venit 
împreună la Pro România.Deci eu sau domnul Drăghia nu avem nici o legătură nici cu Vintilă Constantin, nici 
cu luarea de șpagă.” 
Voce off:” Vădit afectat de acuzațiile fără temei ale politicianului de duzină, Ion Vintilă lămurește situația și 
aduce clarificări în ceea ce-l privește. Gestul mârșav al trombonistului nu face altceva decât să târască în 
noroi numele unui om cinstit, fără vreo implicare în scandalul de prost gust pornit din ambiția unui om prea 
mic pentru pantofii pe care visează să îi încalțe.  
REPER02:12- Ion Vintilă-membru Pro România Mehedinți:” Dacă este o greșeală, în mod normal, dânsul ar 
trebui să își ceară scuze pe aceeași postare, pe același cont, așa iar dacă nu face acest lucru și nu dă o 
dezmințire înseamnă că o face cu intenție și repet, încearcă împroșcarea cu noroi, atât a subsemnatului cât și 
a partidului din care fac parte…….” 
REPER02:52 Voce off:” Acesta este exemplul clasic al politicianului român parvenit, care, atunci când nu 
ajunge la struguri, zice că sunt prea acri. Deși patronașul de birt aruncă acuze la adresa altora cum că s-ar fi 
îmbogățit peste noapte, acesta pierde din vedere tocmai propria-i situație: vrea să îmbrace, în aparență, 
haina de om cinstit și de condiție modestă, însă Eduard Koler nu este, nici pe departe, așa de sărac cum, fals, 
vrea să creeze impresia. Patronează aproape o întreaga strada din buricul Severinului, punând monopol chiar 
pe domeniul public, deține un hotel luxos, cu restaurant și sală de evenimente exclusiviste. toate acestea îl fac 
pe politicianul nostru să uite că, nu demult, a încasat, de la stat, bani frumoși, profitând de criza determinată 
de coronavirus. ” 
REPER 03:33 Voce off: ” Am încercat să îl contactăm, în repetate rânduri, pe Eduard Koler, însă acesta nu a 
răspuns apelului jurnalistilor Tele2.” 
Ambianța când sună 
Voce Off: ”Membrii Pro România Mehedinți cărora le-au fost aduse prejudicii de imagine, prin publicarea 
postării lui Koler, au anunțat că vor depune plângere penală împotriva acestuia. Cel mai indicat pentru micul 
politician ar fi să-și trateze obsesia pentru Pro Romania – care nu se regăsește în actuala adminstrație locală  
și să încerce, totuși, să afle unde trebuia să ajunga, în fapt, șpaga. Asta dacă nu cumva acestă informație nu îi 
este chiar străină și dacă, prin divulgarea ei, și-ar lega propriile interese, pe care, oricum, le situează mereu 
înaintea celor ale partidului din care face parte și de al cărui nume nu ezita să se foloseacă pentru a-și atinge 
scopurile. ” 

Pe tot parcursul știrii, au fost difuzate imagini, cu pagina de facebook a lui Eduard Koler, dar și o 
imagine cu dânsul, fiind trecută pe ecran ”ARHIVĂ”. 
 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare având ca obiect ediția 
emisiunii informative ’’Știrile Tele 2’’ din  14.07.2020, în cadrul căreia a fost prezentată 
știrea "SECRETARUL PMP, KOLER, POLITICA și GRADELE”, al cărei conținut este 
redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, Consiliul a constatat că, pornind de la o postare de pe Facebook atribuită 
secretarului general al PMP Drobeta Turnu Severin,  în cadrul acestei știri nu a fost 
asigurată informarea imparțială și cu bună-credință a publicului în legătură  cu acest 
subiect. În concret, în știre, prin voce off, au fost făcute comentarii tendențioase, în 
termeni jignitori, la adresa persoanei vizate, identificate pe post, atât prin indicarea 
numelui, cât și a imaginii acesteia, cu consecința prezentării telespectatorilor a unor 
informații reprezentând doar poziția exprimată de radiodifuzor, astfel încât publicul 
nu a avut posibilitatea de a-și forma propria convingere în legătură cu subiectul 
prezentat. 
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Prin urmare, având în vedere modalitatea în care a fost prezentată această 
știre, Consiliul consideră că informarea imparțială a publicului este o condiţie 
esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul 
major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul. 

 Pentru aceste considerente, 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. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul 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. TV SIRIUS .R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
387.1/18.03.2008 eliberată la 30.01.2018 şi decizia de autorizare nr. 1570.1 / 
06.10.2015 eliberată la 30.01.2018 pentru postul de televiziune TELE 2 Drobeta) se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. b)  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 cu somație publică postul 

Tele 2 Drobeta, deoarece emisiunea ’’Știrile Tele 2’’ din  14 iulie 2020, în cadrul căreia 
a fost prezentată știrea "SECRETARUL PMP, KOLER, POLITICA și GRADELE”, a 
fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 64 din Codul audiovizualului, potrivit 
cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
PREŞEDINTE,  

 
MARIA MONICA GUBERNAT       

                                      
Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 

        și Relații Europene 
                                                      Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu      


