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Decizia nr. 616 din 22.10.2020 
privind somarea S.C. VISION BROADCAST S.R.L.   

Brașov, Str. Pelicanului, nr. 5, parter, spațiu birou 4, camera 3, jud. Brașov 
C.U.I. 3951647  

 
 

- pentru postul de televiziune A7 TV 
Șos. Progresului, nr. 151-171, Liberty Center Mall, et. 1, unitatea 2.06, sect. 5 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul  întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizării  
nr. 9448/28.09.2020, cu privire la emisiunea „Alături de tine”  difuzată în data de 08.09.2020, de 
postul postul A7 TV.  

Postul de televiziune A7 TV aparţine S.C. VISION BROADCAST S.R.L. licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 851.1/09.10.2018 şi decizia de autorizare nr. 2220.0/24.09.2019. 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. VISION BROADCAST S.R.L. a încălcat 
dispoziţiile art. 40 alin. (5) și 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Conform dispozițiilor invocate: 
Art. 40 (5) - Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 

folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

Art. 43 (1) Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces 
echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie 
sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, 
inclusiv ale avocaţilor părţilor. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul A 7 TV este un post de televiziune 
național și internațional(Europa) care deține licență audiovizuală cu difuzare prin cablu și 
formatul serviciului de programe generalist. Pentru monitorizare au fost solicitate 
înregistrările martor radiodifuzorului. Emisiunea ,,Alături de tine” difuzată în direct în data de 
08.09.2020 a fost prezentată de doamna Alina Ilioi Mureșan și a avut ca invitați pe Boșutar 
Tiberiu(activist de mediu și președintele Asociației Moldovița) și Mocan Marius 
(reprezentant al  Grupului  Civic Diaspora Europeană). Subiectul emisiunii a fost despre 
tăiatul ilegal de lemn din pădurile României; invitații au descris acțiunile efectuate în acest 
sens și problemele pe care le-au întâmpinat. 

„Moderator: ,,Bună seara și bine te-am găsit la ,,Alături de tine”, mă numesc Alina 
Ilioi Mureșan, iar în această seară voi fi alături de tine. Știți bine că de ceva timp am realizat 
ediții  despre tăiatul ilegal de lemn și despre pădurile României. Am întrebat de fiecare dată 
și nu am primit încă nici un răspuns: unde se duc pădurile  României?  Marius  Mocan și 
Tiberiu Boșutar sunt în platou alături de mine pentru a discuta despre : Cine taie pădurile? 
Cine le apără și cum se taie ilegal chiar sub nasul nostru? Hai să începem.( promo cu 
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numele emisiunii).  Dragii mei am revenit în platou aici la ,,Alături de tine” și după cum vă 
spuneam în această seară vom vorbi despre  tăierea  ilegală  de lemn.Ca de fiecare dată 
consider că este o ediție grea.Am făcut acum câteva luni, îmi aduc aminte ultima ediție 
despre acest subiect și atunci a fost o emisiune grea, de fiecare dată primesc telefoane 
înainte, mesaje, unele bune, altele mai puțin bune, însă mi-ar plăcea foarte mult, poate la 
un moment dat să reușim să răspundem la întrebarea pe care am spus că o pun la fiecare 
ediție : Unde se duc pădurile României?(....) 
          Tiberiu Boșutar titlu pe burtieră ,,Oamenii care se implică sunt amendați”(...) ,,de 
ceva timp, m-am apropiat de adevăratul vinovat, mai exact de autoritățile implicate în 
susținerea acestor furturi și am început, am fost atacat  de angajat de la garda forestieră,  
am fost atacat de angajat de la ocolul silvic și de curând m-am trezit cu două plicuri acasă, 
am fost dat în judecată de secretarul de stat de pădure, omul ăsta îmi cere un milion 
de roni, zece miliarde daune morale, deci eu făceam live-uri cu tiruri de cherestea 
fără nici un act în spate. Și deci îs plicurile, îs dat în judecată, deci omul ăsta nu a 
venit să îmi spună, n-a trimis casa de avocatură să vadă ce se întâmplă cu atacurile 
din partea subalternilor lui, s-a grabit  să mă  de-a în judecată și nu că  mă  dă în 
judecată, el a cerut suma asta pentru că vrea să mă aresteze și să închidă asociația, 
el a dat  în judecată asociația. Sunt treizeci de membrii fondatori, ce o să faci domnul 
Puiu, o să pui seghestru pe toate casele?Ce vrei să arăți?De ce nu ai venit să discuți 
cu noi despre furturile care se întâmplă, de ce nu ai venit?Cum îți explici că în fiecare 
săptămână găsim tiruri de cherestea fără nici un act. Deci ca secretar de stat de 
păduri România riscă... nu veniți în teren să vedem ce  se întâmplă cu lemnele astea, 
nu veniți în teren să  stai de vorbă cu noi, ne amendați, ne amenințați, ne dați un 
milion de roni despăgubire pentru ce? Pentru ani de zile sacrificați din viața mea-;  
           Moderator titlu pe burtieră ,,Oamenii care se implică sunt amendați în timp ce Tiberiu 
vorbește, moderatoarea arată către cameră un document; 
           Marius  Mocan titlu pe burtieră ,,Oamenii care se implică sunt amendați”-pe 
parcursul selecției nr.4;  ,,ca să explic ce înseamnă Puiu,domnul Puiu, îi secretar de stat 
la ministerul mediului și îi unul dintre oamenii care normal îi plecat din zona  Rădăuți- 
Moldovița, care acum este la București și practic ar trebui să fie omul care, îi 
principalul om care verifică actele ăstea pe care noi le descoperim, zeci săptămânal, 
despre asta îi vorba; * 
          Moderator titlu pe burtieră ,,Oamenii care se implică sunt amendați”-pe parcursul 
selecției nr.4;,, chiar am să citesc și de ce a fost chemat  în judecată, pentru că , mi se 
pare că trebuie citit acest lucru, dar înainte aș vrea să luăm un telefon, pentru că ne 
așteaptă deja de patru minute cineva-Titi Stoica din Londra....;  
          Tiberiu Boșutar titlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a pădurilor.Cine le apără?”; ,, 
(...) eu am spus, pădurea crește, trebuie îngrijită, pădurea ajunge la gradul de maturitate, 
trebuie tăiată, dar în limita dată de specialiști, restul peste legal, trebuie oprit indiferent cine 
săvârșește, nu are nici o legătură cine este implicat în furtul ăsta. Acești agenți economici, 
generează/transformă materia primă în bani și noi dăm în ei, când ar trebui să fie apărați de 
un ne....să nu mai spun nemernici care sunt la conducere, care au  funcții de 
conducere, care au autoritate de control, unde-i poliția,  unde-i garda forestieră, 
unde-i ministerul, ăștia trebuie să aibă grijă ca lemn furat să nu ajungă pe piață. De 
ce trece lemnul ăla furat debarieră?Cum să acuzăm noi un cumpărător(...)când noi 
plătim taxe și impozite tocmai ca niște nemernici angajați ai statului care de treizeci 
de ani au distrus țara asta, să își facă treaba(...),, 
         Tiberiu Boșutartitlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a pădurilor.Cine le apără?”; ,, 
Oameni buni discutăm despre furt de lemne și discutăm că în 2020 un secretar de 
pădure,  un secretar de stat îmi cere un milion de roni despăgubire și tocmai vrea să 
șterg trei postări (...)moderatorul arată imagini la cameră cu un fost pădurar care a 
descris cum a participat la furt (...)ministrul ăsta-secretar de stat-ministrul mediului, 
el răspunde de tot mediul. Ministrul  secretar de stat și a fost șeful de ocol al dnului 



3 
 

Caracea(...)se discută în sat că se dau sute de mii de euro pentru postul de sectretar 
de stat, scrie în ziar că-i hoț și ticălos, am adus zece surse în care se scrie despre el, 
toată lumea îl cunoaște acolo și el are curaj, nu vine să steie de vorbă cu noi, nu vine 
să vadă ce probleme avem, el cere să șterg tocmai live-urile în care am descoperit tir 
de cherestea de 50 de metri; în două săptămâni s-a confiscat din localitățile din jur 
trei tiruri fără niciun act, în 2020(...) (imagine cu copaci tăiați) ăștia, golanii și hoții ăștia 
și ticăloșii ăștia care administrează pădurile, încearcă să deie vina pe agentul economic 
și pe oamenii din sat că fură pentru/cu căruțele, dar ei de ce își i-au salariile?De ce nu 
păzesc pădurea asta?Câte dosare penale îs făcute pe cioate nemarcate?  
          Moderator din selecția denumită ,,Selecția 6”, continuată cu selecția denumită 
,,Selecția 7”(imagini noi cu tiruri cu copaci tăiați)  titlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a 
pădurilor.Cine le apără?”; ,, eu am să citesc chiar și cererea de chemare în judecată, 
însă până atunci tot primesc mesaj de la colegii mei  din regie , că același Titi Stoica tot 
sună să i se răspundă la întrebare de către Marius Mocan; *,,Selecția 6”,continuată cu 
selecția denumită  
       Tiberiu Boșutar titlu pe burtieră ,,Furtul de păduri , un fenomen ascuns”; ,, categoric,  
sunt  amenințat, dumneavoastră vă închipuiți , repet, dacă am ajuns  ca un reprezentant al 
guvernului României, deci eu am vrut să creez un precedent, am zis domnule în România 
nu-i dezvoltat spiritul ăsta civic, mergi în orice țară dezvoltată, ai aruncat o hârtie, deja 
cineva sună la poliție și-i recompensat sau măcar lăudat, în  România nu avem așa ceva, 
totu-i plecat după timpul lui Ceaușescu că-i turnător, am zis îmi asum  poziția asta de 
turnător și să încerc să dau un exemplu și să mișcăm societatea civilă să participe la 
dezvoltarea tării. Domnule să creez eu un precedent, eu îmi asum poziția asta și să arăt că 
nu pățesc nimic. Păi cum să nu  pățesc nimic, dacă angajat de la garda forestieră mă 
atacă, se trântește în mine cu mașina, da-i tentativă de omor și avem patru luni de 
zile și nu mă cheamă nimeni ....”  
          Tiberiu Boșutartitlu pe burtieră,,Furtul de păduri , un fenomen ascuns”; (...) ,,mă i-au 
de secretarul de stat, de păduri care este direct răspunzător și mă i-au de nemernicul 
ăsta, în live când găsesc niște tiruri de cherestea fără nici un act, el este direct 
răspunzător și îi spun domnule hai să rezolvăm direct treaba asta; Și ăsta cere să 
șterg acele live-uri cu cherestea fără acte, cere să șterg acele live-uri când un fost  
subaltern de al  lui îl acuză de corupție și de ticăloșie și îmi cere un milion de roni 
despăgubire și vrea să închidă asociația;Ce exemplu să fiu eu pentru societatea 
civilă?Cine o să mai facă civism când știe ce pățesc(...)și autoritățile dau în mine toți, 
vor să mă aresteze, să închidă asociația(...)”;  
       Marius Mocan titlu pe burtieră,,Furtul de păduri, un fenomen ascuns”;,,sunt dosare și 
pe rol care îs chiar la DNA și la DIICOT, de la Tiberiu Boșutar, dar vă dați seama că despre 
ele  nu poți să vorbești până se termină ancheta; 
        Moderator titluri pe burtieră,,Furtul de păduri , un fenomen ascuns/Despre tăierea 
ilegală a pădurilor.Cine le apără?”;,,da, da nu este voie să se divulge întradevăr. Aș 
vrea să citesc care este cererea de chemare în judecată și spune așa: prin care vă 
solicit ca în urma probatoriului, ce se va administra să dispuneți constatarea 
încălcării dreptului la imagine, onoare, demnitate și viață privată, ca urmare a unei 
campanii denigratoare și batjocoritoare desfășurată de pârâți, defăimătoare privind 
reputația și comportamentul subsemnatului reclamant, afirmații făcute cu ocazia 
postării și publicării în direct pe pagina publică de facebook ,, Legea codrului” a unor 
videoclipuri la data de 29.07.2020”,  recent;  ” 
        Marius  Mocan titlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a pădurilor.Cine le apără?”; ,, 
videoclipurile respective îi unde s-a demonstrat clar, că, a prins camioanele cu 
cherestea, un camion  peste cincizeci și ceva de metri cubi fără nici un act, atunci 
unde-i denigrarea?Tu fiind un om civic asta trebuie să faci, să arăți că prinzi mașini, 
prinzi orice-legalitatea”; * 
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       Tiberiu Boșutartitlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a pădurilor.Cine le apără?”; ,, l-
am făcut pe omul ăsta nemernic, ticălos cu ecuson, păi, (...) (în timp ce Tiberiu 
vorbește, moderatoarea arată către cameră o imagine) și vine Puiu și se laudă cu 
ecuson pe piept, că el e mason. Păi cine e el  până la urmă, îi secretar de stat pe 
pădure, îi mason, îi frate cu hoțul(enumeră titluri )din presa din Suceava -adresate 
petentului-acuzații la adresa lui, acolo scrie că-i hoț, știe toată zona câ-i hoț și l-am 
făcut comunist,tatăl lui a fost director de fabrică de prelucrare a lemnului în 
Moldovița; el a fost director de fabrică pe timpul lui Ceaușescu;Cum putea să fie  
director de fabrică pe timpul lui Ceaușescu, omul era deștept, nu are cum  să fie  
director fără să fie comunist, asta nu e ceva, nu e o acuzație”  
       Tiberiu Boșutar titlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a pădurilor. Cine le apără?”; 
,,(...)eu personal m-am ocupat doar de acest fenomen, mai exact,  despre monitorizarea 
fenomenului de tăieri ilegale. Acuma nu încurcăm partidele(...)repet fiecare copac este 
predat nominal  unui pădurar, fiecare  pădurar are un șef de ocol și șeful de ocol îi 
comandat  de secretarul de stat de pădure și secretarul ăsta  de stat are curaj să îmi 
ceară un milion de euro despăgubire pentru că am deschis gura, de ce au mai murit 
oameni la revoluție?Să nu avem voie să discutăm, de asta s-au sacrificat tineri, am 
ajuns înapoi de unde am plecat, după ce au distrus toată economia țării, toate 
fabricile, au distrus pădurea, acuma ăștia care ne conduc au curaj să ne bage 
pumnul în gură, deci el atrage răspunderea și asupra asociației, îl interesează 
asociația să  o închidă, care a apărut în multe ziare din Europa.El cheamă în judecată  
asociația care nu are nicio legătură cu vorbele mele, eu le-am vorbit pe persoană 
fizică-Tiberiu Boșutar, pe ,,Legea codrului”care nu are  legătură cu asociația 
Moldovița.Și el cheamă asociația Moldovița pentru că vrea pe mine să mă aresteze și 
asociația să o închidă, arestează-ne pe toți, arestează-ne.Dar vreau să văd cum ai să 
răspunzi tu la oameni, că ne-am săturat de voi golanilor și hoților care a-ți distrus 
țara asta, la un moment dat o să ne ajungă și nouă cuțitul la os și o să vă întrebăm 
unde sunt lemnele, unde-s fabricile, de ce sunt cinci milioane de români plecați din 
țară? de ce dacă voi conduceți țara asta de 30 de ani.Eu nu am nimic cu 
familia/persoana fizică Puiu, eu nu am nimic cu familia/persoana fizică Ciobanu care 
este director la direcția silvică, nu am nimic cu oamenii ăștia, eu în relația de zi cu zi 
nu am o problemă, eu am o problemă cu el ca șef de instituție, când discutăm despre 
furt de pădure și când discutăm de milioane de metri cubi dispăruți din fond forestier 
nu trebuie să mă i-au de gât cu șeful?  
        Tiberiu Boșutar titlu pe burtieră ,,Despre tăierea ilegală a pădurilor. Cine le apără?”; ,, 
(...) îs atacat în plină zi de angajat de la garda forestieră, de pădurar și mai nou de 
secretarul de stat de păduri, nu există în istoria pământului ca un secretar de stat de 
păduri care îi direct răspunzător de milioane de metri cubi furat, pentru că el se face, 
el e șeful de  păduri, să ceară un milion de euro de la un civic, un milion de  roni. De 
ce să ceară?De ce să vrei să mă arestezi?” 

Vizionând imagini din ediția emisiunii „Alături de tine”, difuzată în 08.09.2020 și 
analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, moderatorii, 
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită 
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

Raportat la aceste norme, recunoscând dreptul la opinie a persoanei, precum şi la 
alegerea modului în care realizatorul emisiunii a permis invitatului să își exprime punctul de 
vedere cu privire la un subiect, membrii Consiliului au apreciat că folosirea în cadrul unui 
program audiovizual a unor expresii jignitoare, înjositoare şi defăimătoare, este de natură a 
afecta demnitatea umană şi dreptul la imagine, fiind contrară reglementărilor legale. 

Consiliul consideră că, indiferent de genul emisiunii, radiodifuzorul are obligaţia de a 
respecta aceste norme, fără nicio excepţie, întrucât potrivit normelor legale interne şi 
internaţionale, orice persoană se bucură de protecţia dreptului la imagine și demnitate. 
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De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în cadrul acestei edițiii, invitatul 
emisiuni a dat detalii despre cauze aflate pe rolul instanței sau al unor unități de parchet, or, 
potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, radiodifuzorii trebuie să evite 
să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre 
părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările 
de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor. 

Faţă de aceste aspecte, 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 somație publică. 

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

În temeiul prevederilor ale 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. VISION BROADCAST S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-

C 851.1/09.10.2018 şi decizia de autorizare nr.  2220.0/24.09.2019 pentru postul A7 TV) se 
sancţionează cu somație publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (5) și 43 alin. (1) 
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 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 postul A7 TV cu somație publică, 

deoarece, în emisiunea „Alături de tine” din 8 septembrie 2020, în contextul dezbaterii 
subiectului privind tăierilor ilegale de lemn din pădurile României, moderatorul emisiunii a 
permis unui invitat să folosească un limbaj injurios și să prezinte informații dintr-un dosar 
aflat pe rolul instanței de judecată, încălcându-se astfel dispozițiile articolelor 40 și 43 din 
Codul audiovizualului.” 

 
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 
 
 


