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Decizia nr. 677 din 26.11.2020 

privind somarea  S.C. TRAINING & CONSULTING GROUP S.R.L., 
Șcheia, Com. Șcheia, Str. Humorului, nr. 39, et. 2, biroul 12, jud. Suceava 

 
 

- pentru postul NEst TV 
Șcheia, Com. Șcheia, Str. Humorului, nr. 39, et. 2, biroul 12, jud. Suceava 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, cu privire la ediția 
emisiunii „În culise” difuzată în ziua de 05.11.2020 de postul NEst T. 

Postul NEst TV aparţine S.C. TRAINING & CONSULTING GROUP S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 712.4/12.02.2015 şi decizia de autorizare nr. 
2007.2/23.06.2020).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării ediției 
emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TRAINING & 
CONSULTING GROUP 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, postul de televiziune NEst TV a 
transmis în data de 05 noiembrie 2020, începând cu ora 20:00, ediția emisiunii „În 
Culise” moderată de Alexandru Covașă. Acesta l-a avut ca invitat pe domnul Viorel 
Seredenciuc, consilier personal al președintelui Consiliului județean Suceava și 
candidat pe listele PNL la alegerile parlamentare din decembrie 2020 (n.n. locul 5 pe 
lista PNL pentru Camera Deputaților). Pe toată durata emisiunii s-a discutat pe 
marginea unor subiecte cu temă administrativă, ținându-se cont de faptul că invitatul a 
fost vicepreședintele CJ Suceava, dar dialogul a atins și câteva teme politice.  

Emisiunea „În culise” 5 noiembrie, ora 20:00 (fragmente emisiune): 
Titlul afișat pe ecran pe întreaga emisiune „Pregătiri de campanie” 
Moderator (Alexandru Covașă): Bună seara dragi prieteni, bine v-am regăsit la 

o nouă ediție a emisiunii, mă bucur tare mult să ne reîntâlnim și în această seara. O 
seară care practic încheie precampania electorală, încheie și săptămâna și de luni 
dragi prieteni ne vedem în campania electorală. (...) Alături de mine, în fața 
dumneavoastră se află în această seară Viorel Seredenciuc din partea Partidului 
Național Liberal. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea din 
această seară.  
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Viorel Seredenciuc: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație (Notă: 
Viorel Seredenciuc, candidat pentru Camera Deputaților, locul V pe lista de Suceava a 
PNL pentru alegerile parlamentare 2020) 

Moderator: Suntem la ultima emisiune din precampania electorală să zic 
așa, se știe deja foarte clar dumneavoastră veți candida pe listele Partidului 
Național Liberal pentru poziția de deputat în Camera Deputaților a României, nu 
discutăm foarte multe strict pe zona aceasta politică pentru că și în precampanie 
sunt câteva restricții să zic așa, însă avem multe de împărtășit în ceea ce 
înseamnă viziunea PNL, în ceea ce înseamnă administrația județeană care este în 
continuare a PNL-ului, după patru ani echipa Partidului Național Liberal este aleasă 
pentru a doua oară la sau este aleasă consecutiv la al doilea mandat în conducerea 
administrației județene (...) cum de ați, nu că ați renunțat, că este foarte mult spus, nu 
ați mai mers pentru un mandat de vicepreședinte al Consiliului județean (...) 

Viorel Serendenciuc: A fost o opțiune personală bine luată împreună cu 
conducerea județeană a partidului, adică nu m-am dus eu la un moment dat să 
spun gata vreau acolo, îmi iau jucăriile și plec nici vorbă de așa ceva. Deci, a fost 
o discuție, am convenit împreună să merg pentru un mandat de parlamentar dacă 
sigur voi obține voturile necesare 

Moderator: Asta decid până la urmă sucevenii și mare majoritate a 
sucevenilor vă cunosc deja pentru că sunteți un om cu experiență pe zona 
politică și pe zona administrativă  

Viorel Serendenciuc: (...) acum sunt consilier al președintelui Gheorghe 
Flutur până la următoarele alegeri (...) 

Moderator: Am înțeles, am înțeles. Încă puțin domnule Seredenciuc că începe 
campania, de mâine, teoretic de mâine începe campania, de luni la noi pe televiziune 

Viorel Seredenciuc: Din această noapte... 
Moderator: ...de la ora 00:00, da...se dă startul campaniei electorale (...) 
Viorel Seredenciuc: (...) dar proiectele mari, proiectele care se simt, de 

acuma vin și eu sunt convins că nu sunt proiecte scrise pe hârtie și hai să 
păcălim lumea și să avem două rânduri de alegeri. Nu. Sunt proiecte care vor fi 
duse la capăt. Vorbim în primul rând de autostrăzi, cele două autostrăzi, deci este clar 
că cele două autostrăzi, deci, unul Siret-Ploiești-București se va face și a doua 
autostradă, autostrada Nordului care înseamnă Suceava prin cele trei orașe ale 
noastre Gura Humorului, Câmpulung și Vatra Dornei mai departe Bistrița, Dej, Satu-
Mare și granița cu Ungaria (...) 

Moderator: Bun. Haideți să facem și puțină politică pentru că timpul în fața 
camerelor de vederi trece atât de repede că nici nu puteți imagina și acum se termină 
emisiunea și până la terminarea emisiunii este foarte important pentru mine să-mi 
vorbiți puțin despre viziunea PNL în aceste zile pentru că așa cum spune-am este un 
an total atipic, cu două rânduri de alegeri care s-au apropiat foarte mult unele de altele 
(...) intrăm deja în campania de parlamentare, iar în cel mai pozitiv sens posibil miza 
este foarte mare pentru că așa cum spuneți dumneavoastră când ai o administrație 
locală, îți dorești să ai administrația județeană și să ai și guvernul ca toate proiectele să 
se lege (...) 

Viorel Seredenciuc: (...) dacă tot vorbim de alegeri, până la urmă deși vorbim 
PNL, PSD, PMP..., pe liste sunt oameni și de aceia eu zic că PNL-ul are cea mai 
bună listă de parlamentare, adică, nu neapărat că sunt și eu pe ea, dar cea mai 
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bună listă de parlamentare, adică, acuma mă iertați dar chiar mă mănâncă limba, 
să stai să îl votezi pe fiul lui Piedone, chiar dacă nu eram în politică deloc, adică așa 
să mă uit în mare pe fiecare, adică nu votam o listă cu băiatul lui Piedone de la 
București, nu știu că taică-su ce a făcut, ce nu o făcut pe acolo cu Colectiv-ul... 

Moderator: Da. Este o listă pe care am să vă rog pe dumneavoastră să vorbiți, 
sunt oameni care au expertiză pe zona parlamentară care se împletesc foarte bine cu 
oameni care vin din alte zone... 

Viorel Seredenciuc: Candidații noștri pentru Parlament sunt cei care deja au 
fost patru ani în parlament, deci chiar și ordinea s-a păstrat. Vorbim de domnul 
deputat Bălan, vorbim de Angelica Fădor de pe zona de munte, vorbim de 
domnul Mihăilescul de pe partea de Rădăuți, vorbim de ministrul nostru Bogdan 
Gheorghiu care se știe cu origini în zona Fălticeniului, vorbim de domnul Cadar 
din zona Gura Humorului, deci toate zonele sunt acoperite și sunt parlamentari 
care au făcut treabă (...) 

Viorel Seredenciuc: ...ideea a fost ca cei care sunt în funcție să rămână în 
continuare ca și candidați și pe lângă ei, e doamna Culipei la Senat pe locul 2 și eu pe 
locul 5 la Camera  

Viorel Seredenciuc: Nu știu dacă este voie să spun, începe de mâine 
campania electorală... 

Moderator: Începe de mâine, acum, doar este o speranță a dumneavoastră, 
dacă vă dau votul, adică eu nu am de ce să vă opresc să spuneți că, planurile și 
viziunea politică a PNL, da, pentru că până la urmă dumneavoastră aveți un anumit 
parcurs și pe zona de precampanie și pe zona de campanie electorală și vă întrebam 
eu care va fi strategia de abordare a acestei campanii a tuturor candidaților PNL și 
bineînțeles a întregii echipe pentru că sunteți un partid mare, un partid consacrat, aveți 
în spate un întreg aparat și aici ne referim la primarii care au ieșit pe listele PNL cum se 
va aborda această campanie care nu va fi una atipică pentru parlamentare, am avut 
prima campanie pentru locale altfel și cu siguranță va fi și prima campanie pentru 
parlamentare altfel pentru că lucrurile...(...) 

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea ediției emisiunii, membrii 
Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost prezentat domnul Viorel 
Seredenciuc, invitat al acestei emisiuni, consilier personal al președintelui Consiliului 
județean Suceava și candidat pe listele candidat pe lista PNL la Camera Deputaților, a 
constituit în fapt un mesaj politic pozitiv la adresa acestuia, în calitate de candidat la 
alegerile parlamentare din decembrie 2020, 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. 

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 
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DECIZIE: 
 
Art. 1 - Radiodifuzorul S.C. TRAINING & CONSULTING GROUP S.R.L. licenţa 

audiovizuală  nr.  TV-C 712.4/12.02.2015 şi decizia de autorizare nr. 
2007.2/23.06.2020 pentru postul NEst 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 NEst 

TV deoarece, în ediția emisiunii „În culise”, difuzată în ziua de 5 noiembrie 2020, 
modalitatea în care a fost prezentat invitatul emisiunii a constituit în fapt un mesaj 
politic pozitiv la adresa acestuia în calitate de candidat pe listele unui partid politic la 
alegerile parlamentare din decembrie 2020, 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 
 
 


