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Decizia nr. 590 din 08.10.2020 
privind somarea  S.C. MEDIA EST VISION S.R.L., 

Năvodari, Str. Sănătății, Clădirea 33, jud. Constanța 
 

- pentru postul LITORAL TV 
Năvodari, Str. Sănătății, Clădirea 33, jud. Constanța 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciului Inspecție, cu privire la emisiunea 
„Ediție Specială” difuzată în ziua de 06.08.2020 de postul LITORAL TV. 

Postul LITORAL TV aparţine S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr. TV-C 607.3/11.10.2011 şi decizia de autorizare nr. 1802.0-3/14.12.2011).  

În urma analizării rapoartului de monitorizare şi a vizionării înregistrării ediției 
emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA EST VISION 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora, 
publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje 
politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

 În fapt, conform raportului de monitorizare, „emisiunea “Ediție specială”, a fost 
difuzată în direct (există pe înregistrare mențiunea direct), a fost moderată de dna Mariuca 
Androne, a avut ca durată 01:05:30, s-a desfășurat în studioul postului Litoral TV și l-a avut   
ca invitat pe dl Mohammad  Murad. 

Moderatorul îl prezintă pe domnul Mohammad Murad ca fiind prezent în studioul 
Litoral TV în 3 posturi: președintele Federatiei Patronatelor din Turismul din România 
(FTPR), om de afaceri de succes și candidat independent la Primăria Constanța. Pe ecran 
apare numele invitatului: Dr. Mohammad  Murad - antreprenor, presedinte FTPR, candidat 
independent Primăria Constanța. 

Moderator: “eu nu înțeleg altceva. Haideți să vă spun ce imagine am în față, da? 
am imaginea Premierului, imaginea liderilor PNL din Constanța, la inaugurare la dv., 
da? moment la care am zis, băi, eu nu cred că va candida Mohammad Murad. 
Recunosc, da. Și am imaginea lui Mohammad Murad, da, la lansare. Întrebare: v-a 
spus cineva atunci, v-a rugat cineva să nu candidati?- asta ar fi prima. A doua: 
intrați într-o competiție cu niste oameni care v-au considerat de-al lor, o să ajung să, 
să  dezvolt această, această, acestă chestiune. Veți câștiga? Ați plecat ca.., ca și 
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învingător? Ați plecat, n-ați luat în calcul ce vi se poate întâmpla din partea celor pe 
care i-ați considerat apropiați? mă refer la liberali. Vă rog..” 
Mohammad Murad): “Ă..deci..da, e o întrebare destul de complexă. Dacă voi caștiga, 
nu cred că mă duc la câștig. Mai degrabă mă duc la pierdere. De multe ori, pierdere 
înseamnă, care-ți aduce ție, tu pierzi ca persoană, dar câștigi, câstigă alți foarte mulți 
oameni. Că dacă mă duc la Primarie înseamnă că, nu că pierd timp, pierd timp într-
un mod în care, mă mulțumește pe mine, servind oamenii. Să fiu în..în..la slujba lor, 
e foarte important după atâția ani, să mă simt că astăzi mă predau, orașului care m-a 
înfiat într-un fel sau altul, nu numai în afacere, ci ca prieten și ca, cunoștințe, și 
atunci, da! voi pierde în această competiție. Nu Primăria pierde că o sa fiu 4 ani de 
zile a oamenilor, nu al familiei poate, și al multor altora, și al afacerilor, al.. colegii 
care am facut cu ei foarte mult în ultimii ani business-uri, dar voi caștiga, că voi fi 
mulțumit sufletește că am putut măcar în viață să mă gândesc la alții, cum o fac 
întotdeauna, nu la mine. Ideea în care să spun că mă duc la caștig mi se pare mie o 
.., nu mi se pare că e foarte profundă, cuvântul câștig”.  

Moderatorul continuă spunând că urmare a experienței lungi pe care o are în presă.. 
în general toți cei care candidează promit ceva la început și nu știe de ce Dumnezeu, uită 
după aceea..și că vrea să spere că dl Murad nu va face la fel și anunță numărul de telefon 
la care telespectatorii pot intra în direct și îi pot adresa întrebări domnului Murad (acesta 
este afișat pe ecran de la începutul până la  

Mohammad Murad: “Eu am făcut parte din cei care nu au ieșit la vot ani de 
zile, și am văzut și m-am gândit că să las copiilor o afacere, într-o conjunctură total 
nefavorabilă, care nu pot să le aducă fericirea lor. Și am considerat că este 
momentul, toți care nu am mai ieșit la vot, toți care nu mai credem, să căutăm altă 
soluție. Eu nu pot să spun că sunt cea mai bună soluție, da' vă spun sincer, mă voi 
baza pe trei lucuri foarte clare: 1. să.., sunt o persoană cinstită, de educație și de 
naștere. Sunt o persoană dintre ei și știu foarte bine ce înseamnă o viață 
simplă...cum am trăit ca student într-un cămin, cu patru colegi în cameră, eu eram.., 
sarcinile mele erau să fac mâncare, altul spala vasele,..și așa mai departe.. Deci nu 
sunt străin de cei care au nevoie de un ajutor. Și trei, nu voi face niciun compromis, 
în defavoarea oamenilor.” 

Moderatorul îl intreabă pe dl Mohammad Murad ce va face, câștigând Primăria 
Constanța, dacă Consiliul Local va fi unul foarte colorat, cu PNL, PSD, USR, PRO 
Romania, PMP..etc ?  

Pe ecran apare scris: “M.Murad: nu voi face niciun compromis”. Înainte să răspundă 
întrebării pe care o consideră interesantă, intră în direct un telespectator, cu numele Oana 
care spune: 

Moderator: “Doamna Oana, bănuiesc că nu mi-ați intrat în minte, este fix ce l-am 
întrebat pe dl Murad. Haideți să-l lăsăm să răspundă, da? Mulțumim mult. Vă rog!” 

Mohammad Murad: “Deci, normal.. Noi nu trăim in normalitate din punct de vedere 
politic, noi trăim în anormalitate. Normal un partid politic trebuie să facă politica 
cetățeanului, ce are nevoie cetățeanul. Deja sunt două.., eu voi face politica..da' a 
cetățeanului, nu a partidului și a sefului de partid. Eu vă spun că întotdeauna și am 
experiență în afacere, și nu e diferit să știți, încât dacă nu ești o.., ai coloană vertebrală, 
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ești corect cu oamenii, cu toti care lucrezi, întotdeauna drumul spre succes este mult mai 
ușor. Cum ar arăta un Consiliu, care nu acceptă un proiect, da? care vine primarul 
Murad, cu el, pentru 1000 de locuri de parcare, sau pentru un cămin de ..aa, de 
oameni bătrâni, care e nevoie de el într-un loc foarte ok în Constanța. în jurul 
Constanței. Ce partid poate să asume o politică împotriva cetățeanului?”   

Pe ecran apare scris: “Voi face politica cetățeanului”. 
Moderator: „Ce vreți să le dați constănțenilor?” 
Mohammad Murad:  “Siguranța zilei de mâine”  
Moderator: “Bun, interesant” 
Mohammad Murad: “Recâștigarea speranței, pentru că e foarte important. Eu vă spun 3-
4 chestii care mi se pare că are.., acolo m-au determinat să ajung să candidez. 1, un 
student care termină o facultate, și nu are nicio speranță în România să facă altceva. Nu, 
eu am dat dovadă și dau dovadă în fiecare zi, am proiecte, cu cei care termină că au mici 
afacere și dacă vreți să vă interesați mergeți chiar unde avem afacere în Constanța și 
vedeți câți oameni au început afacerea odată cu mine, mici afaceri, deci speranța 
studentului care termină, 2, oameni care au nevoie. Eu nu aș putea, vă spun sincer și 
nu sunt de acord, o secundă, să fie.., să aibă nevoie cineva de un ajutor, care-l 
am..și să nu-l ofer. Nu există chestia asta. Și colegii mei care lucrează cu mine știu foarte 
bine, că nu a fost niciodată un contract de muncă, și doar.. A fost nevoie de multă 
implicare, în familia lor, în momente foarte grele și vă spun că niciodată nu m-am dat la o 
parte.”  
Moderator: “Bun, deci ajutăm tinerii, speranța,..vă rog!” 
Moderator:): “io, io..io nu mai vreau să mai aud ...eu vreau să aud de Constanța” 
Mohammad Murad:“Nu, eu vă spun că.. Constanța e mult mai important decât.. și mai 
frumos decât Clujul, dar să-l îmbrăcăm cum trebuie. Deci nu aș vrea să.. (indescifrabil), eu 
vă spun că niciodată nu voi face..să cer ajutor pentru un vot, să dau un ajutor pentru 
un vot, nu vreau, să rămân așa cum sunt, natural, simplu și nu voi îmbrăca, 
costumul unui politician care după ce a ieșit ..4 ani de zile.. ne vedem numai la..nu? 
la televizor!  Pe ecran scrie: “M. Murad: Ușa mea este deschisă pentru cei care au 
nevoie”. 

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea ediției emisiunii, membrii 
Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost prezentat invitatul acestei emisiuni, 
domnul Muhamad Murad, președintele Federatiei Patronatelor din Turismul din România 
(FTPR), om de afaceri de succes și candidat independent la Primăria Constanța. Pe ecran 
apare numele invitatului: Dr. Mohammad  Murad - antreprenor, presedinte FTPR, candidat 
independent Primăria Constanța, emisiunea fiind difuzată cu încălcarea prevederilor art. 
139 din Codul audiovizualului potrivit cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură 
cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de 
campanie electorală. 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat 
propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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În temeiul prevederilor 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. MEDIA EST VISION S.R.L.,licenţa audiovizuală nr.  TV-C 
607.3/11.10.2011 şi decizia de autorizare nr. 1802.0-3/14.12.2 pentru postul LITORAL TV 
se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea art. 139 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 

LITORAL TV deoarece, în emisiunea „Ediție Specială”, difuzată în ziua de 06.08.2020, 
modalitatea în care a fost prezentat invitatul emisiunii a constituit în fapt un mesaj politic 
pozitiv la adresa acestuia ca potențial candidat independent la Primăria Constanța, 
încălcându-se prevederile art. 139 din Codul audiovizualului, potrivit cărora publicitatea, 
pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este 
interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.” 

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

  
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


