
 
Decizia nr. 576/25.10.2022 

privind somarea S.C. GREEN GOLD MEDIA  TV S.R.L. 
cu sediul în PETROŞANI, str. Aviatorilor, bl.16,sc.1,ap.3, jud. Hunedoara 

Fax: 0254544200;   E-mail:office@kapitaltv.ro; cristibalint@ymail.com 
CUI: 40231128 

 
- pentru postul de televiziune KAPITAL TV 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a constatat că emisiunea „Fotoliul cu ghimpi”, ediția din 7 septembrie  2022, 
are același conținut atât pe postul de televiziune KAPITAL TV, cât și pe canalul de 
Facebook Kapital TV Online, unde s-a efectuat monitorizare, iar în ședința din 18 
octombrie a fost analizat, raportul Direcţiei Monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 
9517/08.09.2022 cu privire la emisiunea sus menționată. 

Postul de televiziune KAPITAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. GREEN GOLD 
MEDIA  TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 581.5/22.02.2011 şi decizia de 
autorizare audiovizuală  nr. 1781.3-1 28.02.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. SOLPRESS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Codul 
audiovizualului).  

Potrivit prevederilor invocate: În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care 
în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, Ca urmare a sesizării cu nr. 9517/2022-
09-08, s-a verificat pagina de Facebook a publicației Kapital TV Online: 
https://www.facebook.com/kapitaltv  (cu 32 K urmăritori).  

Pe pagina de Facebook a publicației a fost regăsit materialul audio-video menționat 
în sesizare la adresa web:  
https://www.facebook.com/kapitaltv/videos/830452341316330 . 

Opțiunea de confidențialitate a materialului este publică și oferă posibilitatea 
utilizatorilor Facebook să comenteze, să distribuie sau să reacționeze la acesta. 

Titlu material: FOTOLIUL CU GHIMPI. 
Subiectul dezbătut în material: CRISTIAN VLĂICONI, CETĂȚEAN AL ORAȘULUI 

SIMERIEI. SIMERIA - DEZASTRU SAU REALIZĂRI MĂREȚE? 
Prezentator al emisiunii: Adrian Simeon 
Invitat al emisiunii: Cristian Vlăiconi 



Data publicării: Miercuri, 7 septembrie 2022, ora 22:35 
Durata: 52 de minute și 32 secunde; 
La data de 13.09.2022: număr de vizionări:  15 K / comentarii: 11/ reacții: 0 comentarii. 
S-a urmărit monitorizarea aspectelor semnalate de petent în sesizarea primită. În cadrul 

materialului, invitatul Cristian Vlăiconi a făcut mai multe referiri la orașul Simeria, lipsa investițiilor 
și modul în care primarul Iulius Gelu Bedea gestionează problemele comunității. 

Adrian Simeon: Tema emisiunii este „Simeria, dezastru sau realizări mărețe”, Simeria este 
un oraș în județul Hunedoara, stimați telespectatori, un orășel de fapt, nu vreau să jignesc pe 
nimeni, dar e o comună mai mare, are și niște sate aparținătoare. Simeria a fost importantă și 
este importantă pentru că este un nod feroviar în județul Hunedoara, are tradiții în ceea ce 
privește CFR-ul și alții o numeau inima orașului Hunedoara, acum nu i se mai spune așa, era 
un slogan la un moment dat al vechii administrații publice locale. Bun, de ce ați vrut să veniți în 
emisiune, domnule Vlăiconi? 

Cristian Vlăiconi: Vreau să mă revăd cu dumneavoastră pentru că sunt foarte multe lucruri 
de spus despre Simeria, dacă tot am vorbit în emisiunea trecută despre școli, aș vrea să vorbim 
puțin despre școlile din Simeria. 

Adrian Simeon: Acum haideți să vă spun ceva și vă spun încă de la început, domnule 
Vlăiconi, afirmațiile din această emisiune vă aparțin în exclusivitate, aveți 
responsabilitatea lor, iar dacă vreodată vă voi întrerupe considerând că nu aveți dovezi 
au nu știu, o să vă întreb în ceea ce afirmați, dacă aveți vreo dovadă sau ceva de genul 
acesta, nu este treaba dumneavoastră. A nu se înțelege că am ceva cu dumneavoastră, 
nu am nimic cu nimeni, dar vreau să punem lucrurile pe tapet, să spunem lucrurilor pe 
nume, în măsura faptului în care ele pot fi dovedite. 

Cristian Vlăicoi: Cred că tot ce am afirmat până acum în emisiunile dumneavoastră 
este… 

 Cristian Vlăiconi: Domnul Iulius Gelu Bedea, el îmi pare rău să o spun… 
Adrian Simeon: Îl invit și pe domnul  Bedea în emisiune, oricând dorește, două 

secunde, îmi fac datoria de onoare, deci domn primar, dumneavoastră fugiți de mine ca 
dracul de tămâie, că nu vă place culoarea, fața, nu știu ce nu vă place la mine, stilul, eu 
vă invit oricând în studioul Kapital TV, fără nicio obligație din partea dumneavoastră, nu 
e nici cum credeți, nici cum spuneți dumneavoastră, venim aici, discutăm frumos, când 
doriți știți numărul meu de telefon, mă sunați, sunteți bine-venit, dau și o apă, nu e nicio 
problemă, deci puteți veni dacă considerați că nu e OK… 

Cristian Vlăiconi: Da, nu s-a întâmplat nimic nici pe Ciocârliei, nici pe celelalte străzi, stați 
liniștit. 

Adrian Simeon: Eu sunt liniștit. 
Cristian Vlăiconi: După cum decurg lucrurile, nu vor fi finalizate în viitorul apropiat, 

ceea ce vreau să îi transmit domnului primar, de când a venit ne-a băgat, de când a venit 
dânsul la putere am intrat într-un tunel. 

Adrian Simeon: A venit să administreze un oraș. 
Cristian Vlăiconi: Nu, a venit la putere. 
Adrian Simeon: Ce putere, domnule? 
Cristian Vlăiconi: Felul lui de comportament, inclusiv cu angajații primăriei… 
Adrian Simeon: Asta de unde știți? Puteți dovedi? 
Cristian Vlăiconi: Pot să dovedesc. 
Adrian Simeon: Cum? 
Cristian Vlăiconi: Păi stau afirmațiile unora dintre foștii angajați ai primăriei, care 

domnul primar le-a cerut, aici pot da un mic exemplu, mi-e frică că imediat o să spuneți 
că se termină emisiunea, un mic exemplu,  anul trecut a fost angajată o doamnă… 

Adrian Simeon: Fără nume… 
Cristian Vlăiconi: Fără nume, nu dau nume și am acceptul dânsei să spun acest lucru, 

la primărie audit, i s-a cerut să facă niște documente, acestei doamne. 



Adrian Simeon: Auditul este cel care se ocupă de control intern, da? 
 Cristian Vlăiconi: Să facă, să scrie niște documente, după cum își dorește primarul. 

Această doamnă i-a cerut în scris primarului… 
Adrian Simeon: Aveți dovezi pentru afirmația dumneavoastră? 
Cristian Vlăiconi: Da, am stat de vorbă cu această doamnă, dovezi mai mari de atâta… 
Adrian Simeon: Este cuvântul dumneavoastră, vă aparține. 
Cristian Vlăiconi: Am acceptul acestei doamne să spun aceste lucruri, mă repet. 

Această doamnă i-a cerut în scris domnului primar, dați-mi vă rog în scris, dacî îmi dați 
în scris, eu voi acționa așa cum spuneți dumneavoastră. A refuzat să dea în scris și doar 
i s-a transmis verbal ce să facă, cum să facă, ce să scrie. Această doamnă cu mult bun-
simț și cu caracter și-a pus demisia pe masă și a plecat din primărie, ca și mulți alți 
angajați. 

Adrian Simeon: Ce să facă primarul pe raportul acela de audit, ce să arate vechea 
conducere sau ce? Vezi doamne să ce… 

Cristian Vlăiconi: Mai mult decât atât, eu mi-aș fi dat demisia din aceste motive și mi-
aș fi calculat singur salariul pe care eu l-am luat din primărie pe … în tot acest timp, aș fi 
pus banii, astea sunt veniturile mele din Primăria Simeria, vă dau banii înapoi, i-aș da la 
taxe și impozite, mă predau, plec, vin la Deva pentru că locuiesc în Deva la Archia, copiii 
mei sunt la școală în Deva, copiii mei fac sport în Deva, nu mai are rost să vă încurc în 
continuare, dar asta ține de caracterul omului, da…trecem mai departe… 

Cristian Vlăiconi: Imprimanta care o are dânsul în birou, pe care și-a cumpărat-o în 
prima zi de mandat când a început, a intrat în birou și a preluat acel birou și-a cumpărat 
imprimantă și laptop de foarte mulți bani, cele mai performante care erau. 

Adrian Simeon: De unde știți? 
Cristian Vlăiconi: De unde știu și investiția în biroul dânsului de draperii și… 
Adrian Simeon: O să fac un 544 să văd cât a costat imprimanta și laptopul, chiar m-ați 

făcut curios, să văd ce îmi răspunde Primăria Simeria, cât a costat imprimanta… 
Adrian Simeon: De unde știți? Eu trebuie să vă întreb, de unde știți. 
Cristian Vlăiconi: Am documente în acest sens. 
Adrian Simeon: OK, în regulă. Acesta este răspunsul, mulțumesc. 
Cristian Vlăiconi: Deci am luat un Simprest cu 2 miliarde, am luat Simprest în acest 

moment datoria eu l-am luat să îl remediez, nu eu, managerul meu, ajungem și la dânsul 
cu 1 milion 700 de milioane pe plus și în acest moment este pe minus cu 2 miliarde, 
aproape 30 de angajați și în oraș nu se vede nimic, mult mai rău ca acum 2 ani. 

Adrian Simeon: Erau buruienile astă-vară cât casa. 
Cristian Vlăiconi: Nu știu ce șef, fiind 3 șefi acolo, unul angajat pe post de mecanic, 

dar el nu știe mecanică, este șef, asta se întâmplă cu Simeria la ora actuală. Distrugem 
tot, nu distrugem, am distrus, deci nu știu, îl rog frumos, suntem în mlaștină până la brâu, 
să nu ne scufunde de tot.  

Adrian Simeon: Nu dramatizați chiar așa. 
Cristian Vlăiconi: Nu dramatizez, dar suntem într-o situație dramatică, Simeria este, nu 

văd, v-am spus, nu eu, eu în persoană care sunt un om foarte optimist, nu văd luminița 
de la capătul tunelului. Mai mult decât atât trecem un pic și la clubul sportiv. 

Adrian Simeon: Domnul Vlăiconi, nu știu, dumneavoastră păreți informat, dar eu mai 
știu o poveste acolo care mi s-a părut de noaptea minții, nu știu dacă e adevărată sau nu, 
dar eu am înțeles că da, cu achiziționarea unui camion second-hand, care a costat vreo 
200 de mii de lei, achiziționat de la o persoană fizică.. 

Cristian Vlăiconi: Cu banii jos, cash. 
Adrian Simeon: Achiziționat de la o persoană fizică, nu prin SEAP și plătit cu banii.. 
Cristian Vlăiconi: Și nu am avut bani în buget pentru această achiziție. 
Adrian Simeon: Asta în condițiile în care nu ar trebui să plătești 5000 de lei cash.  
Cristian Vlăiconi: Dar nici nu am avut bani pentru această achiziție.  



Adrian Simeon: Nu a fost referat de necesitate? 
Cristian Vlăiconi: Poate s-au pierdut la jocurile de noroc.  
Adrian Simeon: Haideți să nu exagerăm. 
Analizând raportul de monitorizare și vizionând selecții din înregistrarea emisiunii 

„Fotoliul cu ghimpi”, ediția din 7 septembrie 2022, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului potrivit 
cărora în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale 
se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, 
acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate 
să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, 
trebuie precizat acest fapt. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că invitatul emisiunii, dl. Cristian Vlăiconi, a 
adus acuzații la adresa domnului Iulius Gelu Bedea – primar Simeria, potrivit cărora ar fi 
făcut achiziția unui camion fără respectarea prevederilor legale, a unei imprimante foarte 
scumpe, precum și la presiunile făcute asupra unei subordonate pentru întocmirea unui 
raport de audir nefavorabil. 

Astfel de acuzații au fost reținute de membrii Consiliului în următoarele exemple 
făcute de invitatul emisiunii, dl. Cristian Vlăiconi la adresa domnului Iulius Gelu Bedea – 
primar Simeria: ” Fără nume, nu dau nume și am acceptul dânsei să spun acest 
lucru, la primărie audit, i s-a cerut să facă niște documente, acestei doamne” „Să 
facă, să scrie niște documente, după cum își dorește primarul. Această doamnă i-
a cerut în scris primarului…”„Primele 5 luni de mandat în ședințele de consiliu 
local nu s-a vorbit decât despre cum să schimbe oamenii, cum să schimbe pe 
domnul Chițac, cum să schimbe pe X, cum să schimbe pe Y, să vină să pună 
oamenii lui, OK.”, Domnul Vlăiconi, nu știu, dumneavoastră păreți informat, dar eu 
mai știu o poveste acolo care mi s-a părut de noaptea minții, nu știu dacă e 
adevărată sau nu, dar eu am înțeles că da, cu achiziționarea unui camion second-
hand, care a costat vreo 200 de mii de lei, achiziționat de la o persoană fizică..” 

Moderatorul nu l-a întrebat pe invitatul emisiunii dacă are dovezi cu privire la 
acuzațiile aduse referitoare domnului Iulius Gelu Bedea. 

Or, o astfel de atitudine nu reprezintă o respectare a prevederilor legale invocate, 
având în vedere că obligația de a contacta persoanele acuzate, respectiv, primarului de 
Simeria în această problemă este a radiodifuzorului, astfel cum impune norma la art. 40 
alin. (1) din Codul audiovizualului. 

Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi 
au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. GREEN GOLD MEDIA   S.R.L. cu somație publică. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. GREEN GOLD MEDIA S.R.L. având licenţa audiovizuală 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 581.5/22.02.2011 şi decizia de autorizare audiovizuală  nr. 
1781.3-1 28.02.2019) pentru postul de televiziune KAPITAL TV, se sancţionează cu 



somație publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.  

 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 de televiziune KAPITAL 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 

KAPITAL TV, deoarece, în cadrul emisiunii Fotoliul cu ghimpi din 7 septembrie  2022 au 
fost aduse acuzații la adresa primarului localității Simeria, fără a i se solicita punctul de 
vedere cu privire la acuzațiile aduse și nu a precizat pe post că persoana acuzată a 
refuzat să-și exprime opinia sau nu a putut fi contactate prin încercări repetate, astfel 
cum prevăd dispozițiile art. 40 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


