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Decizia nr. 678 din 26.11.2020 
privind somarea  S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L., 

Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 16, bl. 30, et. 1, ap. 4, jud. Suceava 
 
 

- pentru postul TV PLUS REGIONAL 
Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 16, bl. 30, et. 1, ap. 4, 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 
„Ulițele Sucevei” difuzată în ziua de 05.11.2020 de postul TV PLUS REGIONAL. 

Postul TV PLUS REGIONAL aparţine S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 758.1/04.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 
1969.1/23.07.2015).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării ediției emisiunii, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS 
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, în data de 05 noiembrie 2020, începând 
cu ora 22:00 s-a difuzat la postul TV Plus Regional Suceava o ediție a emisiunii „Ulițele 
Sucevei” moderată de Gabriel Ghincea. Acesta l-a avut ca invitat pe deputatul Ștefan 
Alexandru Băișanu, președintele filialei locale PPU-SL Suceava și candidat pe listele 
acestui partid la alegerile parlamentare din decembrie 2020 (n.n. locul 1 pe lista PPU-
SL pentru Camera Deputaților). Pe toată durata emisiunii s-a discutat pe marginea 
următoarelor subiecte: despre candidații aflați pe lista acestui partid pentru Camera 
Deputaților și Senat, despre activitatea deputatului în diferitele funcții publice ocupate de 
acesta de-a lungul timpului, despre activitatea legislativă a acestuia, despre opiniile 
acestuia despre situația actuală din România, mai ales despre ceea ce se întâmplă la nivel 
decizional în managementul pandemiei noului coronavirus, cât și despre intențiile acestuia 
în caz de succes în alegerile parlamentare. 

Caracterul electoral al materialului difuzat a fost recunoscut chiar de către 
radiodifuzor prin includerea în autoraportarea privind emisiunile difuzate în prima 
săptămână de campanie electorală (în tabelul xls, emisiunea figurează ca fiind 
difuzată în data de 06 noiembrie, ora 15:00, în reluare, lipsind marcajul „emisiunea 
electorală”)   
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Emisiunea „Ulițele Sucevei” 5 noiembrie, ora 22:00 (fragmente emisiune): 
Titlul afișat pe ecran pe întreaga emisiune „PPU-SL în ajun de campanie 

electorală” 
Moderator: Bună seara suceveni, sunt Gabriel Ghincea ne aflăm împreună pe 

„Ulițele Sucevei” și în această seară, în această seară înainte de campanie electorală, 
suntem în ajun de campanie electorală.  

(...)  Ei bine, așa cum spuneam suntem în ajun de campanie electorală, de mâine, de 
la ora 07:00 dimineața începe campania electorală pentru alegerile parlamentare. În 
această seară îl am ca invitat pe domnul profesor Alexandru Băișanu, președintele PPU-
SL din Suceava. 

Moderator: Domnule profesor, ultima seară, ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de război. Începe campania.  

Alexandru Băișanu: Da, începe campania. PPU-SL e partidul din care fac parte, 
e un partid relativ nou pe eșichierul politic, e un partid condus în acest moment și 
înainte, evident, de către domnul avocat Daniel Ionașcu 

Moderator: Domnule profesor, dumneavoastră locul întâi la deputați, pe lista 
PPU-SL. Dumneavoastră deschideți lista la deputați, iar la senatori, înțeleg, domnul 
avocat Daniel Ionașcu 

Alexandru Băișanu: (...) pe locul 2 la Senat, imediat după domnia sa este o altă 
prietenă de a noastră și o prietenă foarte bună al cărui soț este unul celebru pentru cultura 
românească, Zamfir (...) Domnul Gheorghe Zamfir va fi la Suceava în această campanie 
electorală 

Moderator: O lovitură.... 
Alexandru Băișanu: Nu neapărat lovitură, vă spun de ce. E clar, Gheorghe Zamfir 

reprezintă un simbol național și nu numai, mondial al culturii universale.  
Min.02:19-03:10 (min.21:02 din emisiune) 
Alexandru Băișanu: Deci, este un partid în ascensiune, e un partid curat, cu un 

președinte curat 
(min.23:19 din emisiune) 
Alexandru Băișanu: Iată, intrăm pe...odată cu apariția acestui partid intrăm pe o altă 

nișă, pe o altă doctrină, doctrina umanistă. O nouă doctrină pe eșichierul politic nu numai 
românesc, ci și internațional 

Moderator: Centru-dreapta 
Alexandru Băișanu: Da, e vorba de centru-dreapta, dar cu tendințe și sociale și 

liberale, adică acea zonă în care trebuie să se împletească de fapt toate activitățile lumii 
politice în interesul cui, în interesul cum spunea Platon, cum spunea Aristotel, în interesul 
cetății, în interesul bunăstării cetățenilor care trăiesc în cetate. 

Alexandru Băișanu: Deci, să revenim (...) În viitoarea legislatură, dacă suceveni 
vor considera că merit să ajung din nou acolo, voi susține clar și acum susțin clar și 
am făcut cerere în acest sens, ca toți cetățenii României să fie testați gratuit. Doi la 
mână, ca toți cetățenii României care se îmbolnăvesc și nu ajung în spital, pentru că 
foarte mulți rămân acasă, să primească medicamentele gratuit pentru că e de datoria 
statului într-un moment de pandemie, în momentul în care economia se prăbușește 

Alexandru Băișanu: Guvernul liberal de astăzi 
Moderator: Liberalii lui pește prăjit....păi ăștia nu sunt liberali 
Alexandru Băișanu: Acest guvern.... 
Moderator: Asta-i altceva.... 
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Alexandru Băișanu: Acest guvern ar trebui să facă, în primul rând cu președintele 
României, să dea un decret clar, toată lumea în termen de două-trei luni, pentru că suntem 
o țară mai mare, se duce și se testează. Toate spitalele, indiferent, private, de stat, să 
primească bani, testere și să facă treaba asta gratuit pentru oameni (...) 

Titlul afișat pe ecran „PPU-SL în ajun de campanie electorală” 
Moderator: Iată-ne din nou în direct stimați suceveni, îl am ca invitat (...) pe domnul 

profesor Stefan Alexandru Băișanu, președintele PPU-SL, prezent aici la noi în studio. Am 
vorbit despre echipa PPU-SL la Suceava, vom avea o echipă într-adevăr, dânșii au o 
echipă extraordinară  

Alexandru Băișanu: Dacă noi vom fi oameni inteligenți, vom pune masca frumos, ne 
vom spăla pe mâini, mănuși frumos, nu stai acolo în secția de vot trei ore. Te duci, ai 
intrat, stai două minute, maxim două minute, ai pus ștampila, ai venit, ai ieșit, ai 
două chestii de ștampilat, Camera Deputaților și Senat. Vezi căluțul, PPU-SL, ai pus 
votul, ai plecat acasă, e simplu. Deci haideți la vot... 

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea ediției emisiunii, membrii 
Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost prezentat domnul Alexandru Băișanu, 
invitat al acestei emisiuni, președinte filialei locale a PPU-SL Suceava și candidat pe lista 
acestui partid la Camera Deputaților, a constituit în fapt un mesaj politic pozitiv la adresa 
acestuia, în calitate de candidat 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 
 

DECIZIE: 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. licenţa audiovizuală  
nr.  TV-C 758.1/04.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1969.1/23.07.2015 pentru postul TV 
PLUS REGIONAL) 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: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul TV PLUS 
REGIONAL deoarece, în ediția emisiunii „Ulițele Sucevei”, 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 

 
 
 


