
  
Decizia nr. 598 din 14.10.2020  

privind somarea S.C. NOVA MEDIA 
S.R.L.  

 TIMIȘOARA, Piața Aurel Vlaicu nr. 6, jud. Timiș   
C.U.I. 16700035  Fax: 0256/499801    

  
 

- pentru postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TM  
  

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție, în baza sesizărilor nr. 
9549/30.09.2020, 9582/01.10.2020, 9775/05.10.2020, 9777/05.10.2020 și 
9874/08.10.2020, cu privire la edițiile emisiunii „Cer variabil” din 30.09.2020 și 07.10.2020, 
precum și la emisiunea „Ancorat în realitate” din 03.10.2020 difuzate de postul TELE 
EUROPA NOVA TM.  

 Postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TM aparţine S.C. NOVA MEDIA S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 747.1/19.05.2015 eliberată la 10.07.2018 şi decizia de 
autorizare nr. 1952.0-1/18.06.2015 eliberată la 10.07.2018).  

 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NOVA MEDIA 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.  

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că, în emisiunile menționate, au fost oferite publicului, în mod repetat, informații 
lipsite de imparțialitate și bună-credință cu privire la câteva persoane publice, la adresa 
acestora fiind făcute afirmații defăimătoare, respectiv dl. Viorel Bota, director regional al 
Direcției Regionale Timiș din cadrul ANCOM, dl. Ilie Sârbu, Vicepreședinte al Curții de 
Conturi a României și dl. Adam Crăciunescu, candidat pentru un post de consilier local la 
alegerile locale din Timișoara. 

Redăm constatările din cadrul rapoartelor de monitorizare: 
- Emisiunea „Cer variabil” din 30.09. 2020 
Constatări: 

- Urmare reclamațiilor celor trei petenți am analizat înregistrările martor proprii ale 
emisiunii ”CER VARIABIL”, realizator și moderator – Stan (Stelu) Iordache, difuzată 
miercuri, 30 septembrie 2020 (în direct), începând cu orele 21:07. Emisiunea - ”CER 



VARIABIL”, în general, este o emisiune de de tip talk-show în care se abordează diferite 
teme de actualitate din administrația locală, politică, sănătate, învățământ etc. Subiectul 
emisiunii a fost - ”Timișoara și Timișul pornesc pe un drum nou!”,  scris pe burtieră pe tot 
parcursul emisiunii, iar discuția s-a axat pe rezultatele alegerilor locale din Timișoara și 
din județul Timiș. Invitații emisiunii, așa cum i-a prezentat moderatorul, au fost: Sorin 
Meici, consultant politic și Petre Irimuș, jurnalist - timisoarastiri.ro. 
- Referitor la cele reclamate am constatat că pe tot parcursul emisiunii s-au difuzat, în 
buclă, pe crawl (în partea de jos a ecranului), mai multe enunțuri printre care și cele 
despre care se face referire în cele trei reclamații:  
Reper orar - 00:02:01 (pe crawl): ”Urmează depesedizarea deconcentratelor 
căpușate de mafia pesedistă! Pe listă se află directorul ANCOM Timișoara Viorel 
Bota, ce ”are zilele numărate” la conducerea unității. Viorel Bota este omul lui Ilie 
Sârbu și Sorin Grindeanu. A venit vremea ca slugile mafioților să se retragă! *** ” 
Reper orar - 00:03:38 (pe crawl): ”*** Marius Craina respins de timișoreni pentru 
asocierea cu Adam Crăciunescu un personaj toxic fost inculpat în mai multe 
dosare privind jaful pădurilor! *** Liderul ProRomânia Timiș, Adrian Pau nu va 
semna pentru Adam Crăciunescu (omul lui Ilie Sârbu) să fie validat consilier local! 
Mafia lemnului nu poate intra în Consiliul Local! Ar fi culmea ca Dominic Fritz să 
stea la aceeași masă cu penalii! ***” 
 

- Emisiunea „Cer variabil” din 07.10.2020 
Constatări: 
- Urmare reclamației am analizat înregistrările martor proprii cu programul difuzat pe 
postul Tele Europa Nova TM miercuri, 07.10.2020 și am constatat că radiodifuzorul a 
continuat să difuzeze pe crawl (în buclă), enunțuri referitoare la petenți, și în data de 
miercuri - 07.10.2020, începând cu orele 15:39:52, până joi - 08.10.2020, orele 
08:48:51, aproape pe tot programul difuzat, inclusiv pe parcursul emisiunii reclamate, 
”Cer Variabil”, de la orele 16:00, emisiune electorală (ediție în reluare). 
Textul difuzat pe crawl, la care se referă reclamantul, este:  
Reper orar - 00:00:06 (pe crawl):  
*** Ce face Viorel(Vio) Bota directorul ANCOM Timișoara de dimineața până seara 
?? Face pe analistul pe Facebook și scrie sesizări la CNA, ba pentru el ba, pentru 
Crăciun Adamescu și bineînțeles pentru ”SENATORU” alias Ilie Sârbu 
binefăcătorul familiei Bota! Toate aceste pentru 5000 mii EURO pe lună! *** 
 

 - Emisiunea „Ancorat în realitate” din 03.10.2020 
Constatări: 
- Urmare reclamației am analizat înregistrările martor proprii ale emisiunii ”ANCORAT ÎN 

REALITATE” - ediție în reluare, realizator și moderator – Alina Damian, difuzată sâmbătă - 
03.10.2020, orele 11:29 (premiera emisiunii a fost în data de vineri - 02.10.2020, începând 
cu orele 20:00:00, fără a avea pe crawl textul reclamat).  

- Emisiunea, ”ANCORAT ÎN REALITATE”, în general, este o emisiune de tip talk-show în 
care se abordează diferite teme de actualitate din administrația locală și județeană.  

- Subiectul emisiunii a fost - ”Nicu Viorel revoluționează Primăria Săcălaz!”, scris pe 
burtieră pe tot parcursul emisiunii, iar invitat a fost noul primar ales, Nicu Viorel (PMP). 
Discuția s-a purtat pe marginea rezultatelor alegerilor din comuna Săcălaz, impresii și 



proiecte pentru viitor, fără a avea nicio legătură cu enunțurile difuzate pe crawl pe 
parcursul emisiunii.  

- Pe tot parcursul emisiunii s-au difuzat, în buclă, pe crawl (în partea de jos a ecranului) 
mai multe enunțuri printre care și cel despre care se face referire în reclamație :  

 Reper orar 00:03:25 (pe crawl): "*** Atmosfera din ANCOM Timișoara este în 
fierbere după ce ”stâlpii” de susținere (Grindeanu, Sârbu) ai directorului Viorel Bota 
nu mai pot interveni! Profesioniștii din instituție doresc plecarea "parașutatului " din 
societatea cu un specific de telecomunicații! Viorel Bota neavând nici în clin nici în 
mânecă cu obiectul de activitate al ANCOM el fiind numit politic de mai marele în 
PSD pe atunci Ilie Sârbu socrul lui Victor Ponta (fost prim ministru la data numirii ca 
director a lui Viorel Bota)! Vă ținem la curent cu situația explozivă din ANCOM 
Timișoara! ***" 

Acest text s-a difuzat pe crawl, în buclă, aproape pe tot programul difuzat începând de 
sâmbătă - 03.10.2020, de la orele 11:06:19, până luni - 05.10.2020, la orele 08:13:01. 
 

Analizând conținutul redat mai sus și vizionând înregistrări, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a asigurat informarea corectă a publicului, având în vedere 
că informațiile difuzate, în mod repetat, pe crawl (în buclă), (Viorel Bota este omul lui Ilie 
Sârbu și Sorin Grindeanu. A venit vremea ca slugile mafioților să se retragă  ///   Adam 
Crăciunescu un personaj toxic fost inculpat în mai multe dosare privind jaful 
pădurilor!Mafia lemnului nu poate intra în Consiliul Local  ///  Profesioniștii din instituție 
doresc plecarea "parașutatului " din societatea cu un specific de telecomunicații! Viorel 
Bota neavând nici în clin nici în mânecă cu obiectul de activitate al ANCOM el fiind numit 
politic de mai marele în PSD pe atunci Ilie Sârbu socrul lui Victor Ponta (fost prim ministru 
la data numirii ca director a lui Viorel Bota)!) nu au fost prezentate în mod imparțial și cu 
bună-credință, nefiind verificate, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 64 alin. 
(1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

În acest context, având în vedere sesizările primite, membrii Consiliului au constatat 
că acestea sunt întemeiate, în sensul că mesajele difuzate, în mod repetat, pe crawl în 
emisiunile monitorizate, au avut un conținut ofensator la adresa respectivelor persoane, 
fiind părtinitoare și difuzate cu rea-credință, astfel încât publicul nu și-a putut forma în mod 
liber opinia cu privire la conținutul acestora.  

Membrii Consiliului au considerat că emisiunile au fost difuzate cu încălcarea 
principiilor ce stau la baza unei informări corecte a publicului, principii prevăzute la art. 64 
alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor 
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, 
iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi cu bună-credință în ceea ce priveşte 
informațiile și faptele prezentate. 

Consiliul consideră că informarea corectă 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, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi 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. NOVA MEDIA S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
747.1/19.05.2015 eliberată la 10.07.2018 şi decizia de autorizare nr. 1952.01/18.06.2015 
eliberată la 10.07.2018 pentru postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TM) se 
sancţionează cu somaţie publică 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 somaţie publică postul TELE 

EUROPA NOVA TM, deoarece în mai multe emisiuni difuzate în perioada septembrie-
octombrie 2020 nu a asigurat informarea corectă, în sensul că a difuzat pe crawl mesaje 
defăimătoare la adresa unor persoane publice, fără ca informațiile menționate în cadrul 
acestora să fie verificate și prezentate cu imparțialitate, fiind încălcate prevederile art. 64 
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, Ciobanu Dumitru 
 


