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Decizia nr. 144 din 16.02.2016
privind somarea S.C. NECOM ADVERTISING S.R.L.

cu sediul în Braşov, Str. Olteţ nr. 10-11, cam. 14, jud. Braşov
C.U.I. 33255671
Fax: 0268/548 080

- pentru postul de televiziune MIX 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie în baza
reclamaţiei înregistrate sub nr. 10928/25.11.2015, referitoare la emisiunea „Momentul
adevărului”, difuzată de postul de televiziune de televiziune MIX 2 din Braşov.

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. NECOM ADVERTISING S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. TV-C 725/05.05.2015, eliberată la 05.05.2015, decizia de autorizare
nr. 1955.0/18.06.2015, eliberată la 18.06.2015).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din
emisiune, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Legea audiovizualului, art. 3 (2) “Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au

obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor
şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

Decizia nr. 220/2011, art. 66:
“(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de
natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele
principii:

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică;”

În fapt, postul de televiziune MIX 2 a difuzat, joi 19 noiembrie 2015, începând cu
ora 21:30, emisiunea de dezbatere „Momentul Adevărului”, realizată şi moderată de
doamna Amelia Vulcu.

Conform raportului de monitorizare, emisiunea nu se realizează în direct, ci este
una înregistrată anterior difuzării. Invitatul ediţiei difuzate în data de 19 noiembrie 2015 a
fost domnul Claudiu Ştaier, psiholog la Penitenciarul Codlea şi reprezentant din partea
instituţiei menţionate, iar subiectul ediţiei a fost dat de solicitarea unui deţinut din
Penitenciarul Codlea de a fi mutat din camera de detenţie în care se afla, într-o altă
cameră de detenţie şi modul cum a fost rezolvată această solicitare de către conducerea
Penitenciarului Codlea. La ediţia în cauză au participat:
- Amelia Vulcu, moderator
- Claudiu Ştaier, psiholog la Penitenciarul Codlea.
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- Doina Leahu, reprezentantă a unui deţinut de la Penitenciarul Codlea, prin telefon.
- Florin Cristian Chiş, director al Penitenciarului Codlea, prin telefon.

În urma analizării raportului şi a vizionării unor secvenţe din emisiune, membrii
Consiliului au apreciat că modul în care s-a desfăşurat aceasta a fost de natură să
contravină dispoziţiilor din domeniul audiovizualului care obligă radiodifuzorii să asigure o
informare corectă şi echilibrată şi să favorizeze libera formare a opiniei publicului.

Conform raportului de monitorizare din care vom reda, spre exemplificare,
fragmente, emisiunea a avut următorul conţinut:
“Selecţie1:
0:03:37-0:04:45;Amelia Vulcu:„ După publicarea materialului în ziarul gratuit Braşovul
Tău, care apare pe piaţă, a apărut pe piaţă mai exact luni, domnul director al
Penitenciarului Codlea a dispărut !O să fac o glumă acuma, haz de necaz să spunem
aşa: văd că nu l-a dat nimeni dispărut, dar la emisiune n-a mai venit! Şi mai mult decât
atât, a refuzat orice tip de dialog direct. Dacă sâmbătă a sunat dânsul să ne dea detalii
despre situaţia deţinutului, mulţumim domnule Chiş pentru asta! Până astăzi n-am mai
primit de la dânsul niciun apel telefonic. Nici nu aş fi avut această pretenţie, dar am
primit o explicaţie de la domnul Matache foarte interesantă: domnul director Chiş nu
poate veni în această emisiune pentru că merge la teatru. E adevărat, merge la un
festival de teatru în Bucureşti, organizat de deţinuţii din Braşov. Bun, foarte interesant,
domnule Chiş, dar aveam pretenţia, pentru că noi transmitem mesaje braşovenilor, noi
nu lucrăm aici pentru noi, lucrăm pentru oameni. Aveam şi am în continuare pretenţia să
vă respectaţi promisiunea, chiar dacă este vorba despre teatru. Mă întreb dacă ar fi fost
o altă situaţie ce aţi fi făcut?”

(...)
“0:19:15-0:19:15;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Alo!”
0:19:15-0:19:29;Prezentatoare: „E, aţi văzut ce surpriză? Domnul Chiş, mă bucur că mi-
aţi răspuns la telefon! Sunteţi în direct în emisiunea Momentul Adevărului, Amelia Vulcu
sunt eu şi să ştiţi că îmi pare tare rău că mi-aţi promis sâmbătă că veniţi la emisiune şi n-
aţi mai venit. Ă, eu...”
0:19:29-0:19:30;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Dar ce v-am
promis stimată doamnă?”
0:19:30-0:19:31;Prezentatoare: „Nu aţi promis?”
0:19:31-0:19:37;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Am spus că
trebuie să luaţi legătura cu ofiţerul de presă ca să se stabilească amănuntele. Nu că vin
eu.”
0:19:37-0:19:51;Prezentatoare: „Păi care amănunte, că mi-ţi spus sâmbătă dimineaţa că
e vorba doar de mişcarea hârtiilor, domnul Chiş. Ştiţi ce se întâmplă, eu am avut o
colaborare extraordinară cu dumneavoastră şi sunt dezamăgită din acest motiv să ştiţi.”
0:19:51-0:19:54;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Da nu fiţi
mâhnită!. O să vin cu altă ocazie...”
0:19:54-0:19:59;Prezentatoare: „Dar prin ianuarie. Că aşa mi-aţi scris în adresă. prin
ianuarie, aşa, după vreo două luni.”
0:19:59-0:20:01;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Sunt situaţii şi
situaţii...”
0:20:01-0:20:04;Prezentatoare: „Da. Dar nu sunteţi la teatru, domnul Chiş?”
0:20:04-0:20:06;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Nu, dar nici nu
am zis că merg la teatru!”
0:20:06-0:20:19;Prezentatoare: „A, nu mergeţi la teatru? Da’ unde mergeţi, pentru că mie
aşa mi s-a spus de către domnul Matache că există nu ştiu ce festival de teatru la Nottara,
dacă bine am reţinut, organizat de deţinuţi, lucru confirmat şi de domnul Ştaier. Păi nu
sunteţi la teatru?
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0:20:19-0:20:27;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Da, da, da.
Este organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Este un festival „multiap” la
care participă mai multe unităţi din ţară.”
0:20:27-0:20:31;Prezentatoare: „Păi şi cum nu sunteţi la teatru atunci? Da’ unde sunteţi?”
0:20:31-0:20:33;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Păi, eu sunt la
birou, unde să fiu?”
0:20:33-0:20:37;Prezentatoare: „Adică sunteţi în interiorul închisorii în momentul acesta?”
0:20:37-0:20:38;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Da, sigură că
da.”
0:20:38-0:20:46;Prezentatoare: „Domnul Chiş, eu nu mai am nevoie de niciun răspuns.
Vă mulţumesc foarte mult. Vă doresc succes! Părerea mea este că ne-aţi oferit toate
datele. Dar dacă aveţi de făcut dumneavoastră precizări, vă rog, vă ascult!”
0:20:47-0:20:48;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Da’ unde aţi fi
vrut să fiu?”
0:20:48-0:20:58;Prezentatoare: „Păi nu ştiu? Mie mi s-a spus că plecaţi la Bucureşti, la
Nottara, deci mie asta mi s-a spus. Numai o secundă. Şi purtătorul de cuvânt de la ANP
că există o astfel de acţiune şi că sunteţi cooptat acolo.”
0:20:58-0:21:11;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Există, dar nu
e neapărat să fie prezent acolo. Avem alte treburi în unitate. Sunt alte urgenţe în unitate
şi care impun prezenţa mea aici. Sunt comisii, comisii de eliberare.
0:21:11-0:21:27;Prezentatoare: „Domnul Chiş, credeţi-mă sub cuvânt de onoare că
domnul Matache mi-a spus că plecaţi la teatru. Eu am sunat la ANP, la purtătorul de
cuvânt şi, şi de acolo mi s-a spus că într-adevăr există un astfel de festival. Nu, domnul
Chiş, gata” Pentru mine nu mai contează nimic! Dar vă rog, vă ascult!”
0:21:26-0:21:45;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Astăzi este
reprezentarea Penitenciarului Codlea pe scena Nottara. Nu trebuie să fim neapărat.
Avem colegi care împreună cu ei acolo, actorul care i-a coordonat. Prezenţa mea s-a
impus să fie în unitate astăzi, aicia. Nu am putut să lipsesc la ora la care aţi stabilit
dumneavoastră emisiunea.”
0:21:45-0:21:58;Prezentatoare: „Am înţeles. Dacă am fi purtat o discuţie telefonică,
domnul Chiş, aşa cum am purtat de fiecare dată. Mutam ora, făceam ceva, că putem să
jonglăm aici, nu e nicio problemă. În funcţie de programul fiecărui invitat.”
0:21:58-0:22:09;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Aş prefera de
fiecare dată când se întâmplă chestii de genul acesta sau doriţi să participăm, să stabilim
amănuntele altfel şi nu prin telefon.”
0:22:09-0:22:17;Prezentatoare: „Amănuntele... Un director de instituţie vorbeşte despre
orice subiect, la orice oră din zi şi din noapte, domnul Chiş. Eu vă mulţumesc pentru...”
0:22:17-0:22:27;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Invitaţi în
emisiune. Nu am spus despre alte situaţii care pot apărea. Despre invitaţiile în emisiune.
Programul meu nu îl fac eu, că nu am cum să îl fac.”
0:22:27-0:22:28;Prezentatoare: „Dar cine vi-l face?”
0:22:28-0:22:31;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Legat de
activităţile din unitate.”
0:22:31-0:22:32;Prezentatoare: „Am înţeles.”
0:22:32-0:22:35;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Şi nu pot să
lipsesc când vreau eu sau cum vreau eu.”
0:22:31-0:22:51;Prezentatoare: „Bine domnul Chiş. Mi-aţi făcut aşa, un gen de
programare în acea solicitare, undeva prin ianuarie. Dar nu-i nimic, să ştiţi că eu am
răbdare. Ne întâlnim în ianuarie şi discutăm în ianuarie şi despre mutarea deţinuţilor
dintr-o cameră într-alta, şi despre alte mutări, şi despre...”
0:22:51-0:22:54;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Stimată
doamnă, nu cred că vreodată, vreodată nu v-am răspuns la telefon.”
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0:22:54-0:23:03;Prezentatoare: „Nu, nu, nu. Nu, dumneavoastră aţi înţeles. Domnul
Chiş, dumneavoastră aţi înţeles foarte bine ce vreau eu să spun. Dar eu vreau să cred că
este...”
0:23:03-0:23:07;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Ok! Spuneaţi
că nu v-am răspuns la telefon. Cum să nu vă răspund?”
0:23:07-0:23:12;Prezentatoare: „Da, eu vă mulţumesc că mi-aţi răspuns la telefon fiindcă
mi-aţi spus că nu sunteţi la teatru şi pentru mine este foarte important acest amănunt.
Dar bine ar fi să purtaţi o discuţie...”
0:23:12-0:23:13;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „ Dar nu cred
că v-a spus cineva că eu mă duc la teatru.”
0:23:13-0:23:15;Prezentatoare: „Ba da, domnul Matache. Ba da, şi...”
0:23:15-0:23:17;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Poate aţi
dedus dumneavoastră, dar nu...”
0:23:17-0:23:19;Prezentatoare: „Nu, nu, nu am dedus nimic.”
0:23:19-0:23:20;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Eu am
discutat cu colegul meu şi nu cred.”
0:23:20-0:23:31;Prezentatoare: „Şi nu v-a spus aşa ceva. Mai faceţi-mă şi mincinoasă
acuma. Bine domnul Chiş. Vă promit că de acum încolo o să înregistrez fiecare
convorbire telefonică pe care o port cu dumneavoastră sau cu vreunul dintre colegi. O zi
bună vă doresc! La revedere!”
0:23:31-0:23:32; prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Nu cred că e
cazul.”
0:23:32-0:23:35;Prezentatoare: „Păi nu. Mergem la poligraf, la Poliţie. Eu merg oricând,
să ştiţi!”
0:23:35-0:23:36;prin tel.: Florin Cristian Chiş, director Penitenciar Codlea: „Nu ştiu de ce
sunteţi aşa supărată?”
0:23:36-0:24:18;Prezentatoare: „Da nu sunt supărată deloc. Când descoperi omisiuni,
haideţi să nu le numesc altfel, nu sunt supărată. Domnul Chiş, vă doresc o zi bună şi vă
aştept în ianuarie. Dacă găsiţi un loc liber în agendă mai devreme, nu ştiu, trimiteţi un
email la redacţie, prin intermediul purtătorului de cuvânt şi o să vă sun eu atunci. Vă
mulţumesc tare mult. O zi bună vă doresc! Domnul Ştaier, aţi văzut, domnul nu-i la teatru,
nu e... Ştiţi ce se întâmplă, câteodată pe lumea asta spunem aşa: Dumnezeu nu doarme!
Eu nu doresc răul nimănui, dar în momentul... vă spuneam şi înainte de emisiune: Hai
domne, stăm frumos pe scaun, eu adresez întrebări, dumneavoastră răspundeţi. De ce
ne ascundem? Iacătă, domnul nu mai e nici la teatru acuma, e la birou.”
(...)
“0:06:09-0:06:12;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Eu cred că asta este
interpretarea dumneavoastră că fuge.”
0:06:12-0:06:17;Prezentatoare: „Dar nu e o afirmaţie, este o interogaţie pe care v-o
adresez acum. Vă rog!”
0:06:17-0:06:19;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Este interogaţie
interpretativă!”
0:06:19-0:06:23;Prezentatoare: „Mă rog! Lăsăm loc de interpretări! Dar domnul Chiş nu e
aici, asta e o certitudine! Poftiţi! Vă ascult!”
0:06:23-0:06:26;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Haideţi să depăşim
impasul acesta. Sunt eu aici.”
0:06:26-0:06:30;Prezentatoare: „Dacă dumneavoastră spuneţi că este un impas vă
mulţumesc pentru această afirmaţie! Vă ascult!”
0:06:30-0:06:36;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Da, este un impas,
pentru că eu spun una, dumneavoastră spuneţi alta şi n-o să ajungem la un punct comun,
probabil.”
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0:06:36-0:06:40;Prezentatoare: „Păi şi acuma ce vreţi să spuneţi: dumneavoastră
spuneţi ce vreţi să spuneţi?
Nu se va întâmpla lucrul acesta! Vă rog, vă ascult!”

Selecţie 2:
0:14:30-0:15:00;Prezentatoare: „Daţi-mi voie să intervin, domnul Ştaier. Atenţie,
doamnelor, domnilor. Aici este un pic de inducere în eroare. Să ştiţi domnul Ştaier, că
meseria aceasta de psiholog, şi eu am o soră care este psiholog, dar rugămintea mea
este următoarea: să precizăm foarte clar, vineri a fost mutat nu într-o altă cameră aşa
cum a solicitat pe motiv că are scandal cu un alt coleg, ci în urma faptului că a intrat în
refuz de hrană, pe motiv că nu îi este mutat într-o altă cameră, a fost mutat în camera de
refuz de hrană. Deci domnul Ştaier, vă rog!”
0:15:00-0:15:01;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Aşa este. Aşa am şi
spus.”
0:15:01-0:15:17;Prezentatoare: „Deci vă rog, pentru că am simţit exact ce încercaţi să
faceţi. Nu vă permit acest lucru. încă o dată, dacă încercaţi să ne mai duceţi de nas
oprim emisiunea şi plecăm acasă. Vă rog, întrebare scurt pentru doamna Leahu dacă se
poate, pentru că timpul acordat emisiunii trece.”
0:15:17-0:15:22;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Nu, am vrut să o întreb
dacă dumneaei ştie sigur că doar luni a ajuns în altă cameră?”
0:15:23-0:15:24;Prezentatoare: „Deci haideţi domnul Ştaier, am lămurit problema.”
0:15:24-0:15:26;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Camera de refuz de
hrană este o altă cameră.”
0:15:26-0:15:30;Prezentatoare: „Am lămurit problema. Deci nu a fost mutat într-o altă
cameră, ci a fost mutat în camera de refuz de hrană.”
0:15:30-0:15:33;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Dar rugămintea mea este
să nu induceţi nici dumneavoastră în eroare...”
0:15:33-0:15:36;Prezentatoare: „Nu inducem pe nimeni. Haideţi că toată lumea a înţeles
exact mesajul.”
0:15:36-0:15:40;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Păi staţi un pic.
Dumneavoastră vreţi să sugeraţi că deţinutul a rămas în aceeaşi cameră. Ori nu a rămas.
Este...”
0:15:40-0:16:18;Prezentatoare: „Nu stimate domn. În discuţie avem trei camere: camera
în care deţinutul era iniţial, camera numărul doi în care ar fi trebuit să fie mutat dacă se
ţinea cont de solicitarea acestuia în ideea de a se evita un scandal şi camera numărul
trei – camera de refuz de hrană, unde de altfel, a fost mutat. Domnul Ştaier, văr rog
frumos, până aici. Doamna Leahu, eu vă mulţumesc încă o dată. Ţinem legătura. Repet,
omul acesta are de ispăşit o pedeapsă, a greşit, dar asta nu înseamnă că acolo, după
gratii, nu este nevoie de un tratament, cum spuneaţi doamnă?”
Selecţie 3:
0:17:01-0:17:04;Prezentatoare: „Da, ştim domnul Ştaier, dar schimbaţi procedurile dacă
sunt proaste, pentru Dumnezeu!”
0:17:04-0:17:06;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „De ce spuneţi că sunt
proaste?”
0:17:06-0:17:19;Prezentatoare: „Păi nu ştiu. Păi vă mai... încă o dată camerele? Domnu
Ştaier , încă odată camerele? Haideţi, vă rog eu frumos! În discuţie sunt trei camere. Nu
mai intrăm, că plictisim oamenii cu acelaşi subiect, că oamenii înţeleg foarte bine ce le
transmitem, să ştiţi. Pe mine mă interesează...”
0:17:19-0:17:22;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Ar trebui să le
transmitem în mod onest.”
0:17:22-0:17:23;Prezentatoare: „Păi, staţi puţin, ce vreţi să spuneţi?”
0:17:23-0:17:25;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „În mod onest trebuie să
le transmitem. Deci deţinutul nu a rămas...”
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0:17:25-0:17:27;Prezentatoare: „Domnul Ştaier, v-am făcut desen! Să mă ierte
Dumnezeu! V-am făcut desen cu trei camere, mă scuzaţi!”
0:17:27-0:17:31;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Mulţumesc, nu am
nevoie de desen. Deţinutul nu a rămas...”
0:17:31-0:17:35;Prezentatoare: „Nu încercaţi să îmi spuneţi că acest deţinut a fost mutat
într-o altă cameră, a fost mutat în camera de refuz de hrană. Haideţi, domnul Ştaier, vă
rog...”
0:17:35-0:17:41;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „A fost mutat în camera
de refuz de hrană în condiţiile în care a declarat refuz de hrană.”
0:17:41-0:17:49;Prezentatoare: „Deci domnul Ştaier, acest lucru trebuia să fie precizat în
discuţia telefonică pe care eu am purtat-o puţin după prânz sâmbătă cu directorul
dumneavoastră. Acesta-i motivul...”
Selecţie 4:
0:24:18-0:24:22;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Eu abia aştept să
discutăm despre condiţiile de detenţie, că o să vedeţi de ce domnul director este la
birou.”
0:24:22-0:24:24;Prezentatoare: „Se ocupă de îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie?”
0:24:24-0:24:25;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Evident!”
0:24:25-0:24:32;Prezentatoare: „În ce măsură? I-a punctaţi-mi şi mie ce face domnul
Chiş din birou acuma să îmbunătăţească în câteva ore condiţiile de detenţie, vă rog!”
0:24:32-0:24:36;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Dacă vreţi să fiţi
răutăcioasă şi mă întrebaţi ce face acum...”
0:24:36-0:24:36;Prezentatoare: „Nu, dar nu sunt răutăcioasă, da vă ascult.”
0:24:36-0:24:39;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Nu am de unde să ştiu,
pentru că acum eu sunt aici şi vorbesc cu dumneavoastră.”
0:24:39-0:24:42;Prezentatoare: „Păi nu mi-aţi spus că îmbunătăţeşte condiţiile de
detenţie, Dumnezeule? Păi dumneavoastră aţi zis!”
Selecţie5:
0:25:36-0:25:41;Prezentatoare: „De ce aveţi impresia că am o părere proastă despre
dumneavoastră? N-am nicio părere proastă.”
0:25:41-0:25:46;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Pentru că
dumneavoastră aţi sugerat faptul că eu manipulez.”
0:25:46-0:25:47;Prezentatoare: „Nu, eu n-am sugerat, nu...”
0:25:47-0:25:48;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Ba da. Aţi spus...”
0:25:48-0:25:59;Prezentatoare: „Eu nu am folosit verbul acesta. Nu. Domnul Ştaier,
haideţi vă rog eu! Ştiţi ce se întâmplă? Oamenii trag concluzii, o să primim cred eu, sunt
convinsă, o să primim mesaje în urma acestei discuţii.”
Selecţie6:
0:26:33-0:26:34;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „De ce m-aţi chemat?”
0:26:34-0:26:36;Prezentatoare: „Păi dumneavoastră nu aţi văzut, domnul...”
0:26:36-0:26:38;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „M-aţi chemat să ascult
nişte telefoane?”
0:26:38-0:26:43;Prezentatoare: „Nu. Ca să descoperim adevărul! Iar părerea mea este
că noi l-am descoperit domnul Ştaier.”
0:26:43-0:26:45;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Mă lăsaţi să spun
adevărul?”
0:26:45-0:26:47;Prezentatoare: „Da ce, până acuma aţi minţit? Domnul Ştaier, până
acuma aţi minţit?”
0:26:47-0:26:48;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Nu, până acum nu m-aţi
lăsat să spun nimic.
0:26:48-0:26:49;Prezentatoare: „Bun. Spuneţi!”
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0:26:49-0:26:52;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Dacă m-aţi chemat aici
doar să vă ascult pe dumneavoastră şi să ascult două telefoane.”
0:26:52-0:26:55;Prezentatoare: „Nu, nu. Trebuia să îl ascultăm pe domnul Chiş şi pe
doamna Leahu. Ne-au spus amândoi câte o informaţie importantă.”
0:26:55-0:27:01;Claudiu Ştaier, psiholog Penitenciarul Codlea: „Eu credeam că sunt aici
ca să discutăm despre condiţiile de detenţie şi despre activităţile pe care le facem noi la
penitenciare.”
0:27:01-0:27:16;Prezentatoare: „Păi şi eu ce v-am spus mai devreme domnul Ştaier! A
expirat timpul. Aşa a curs această emisiune. Dumneavoastră presupun că n-aţi avea
pregătire acuma să ne şi analizaţi din punct de vedere jurnalistic. V-am spus frumos, joia
viitoare vă aştept la aceeaşi oră. Promiteţi că veniţi? Haideţi să vedem! Procedaţi ca
domnul Chiş sau nu?”

Având în vedere modul de desfăşurare al emisiunii, aşa cum rezultă din raportul
de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că respectarea principiului echilibrului
opiniilor şi prezentarea unui punct de vedere aparţinând reprezentanţilor penitenciarului
Codlea au fost unele pur formale, care nu au reuşit să asigure îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor radiodifuzorului.

De asemenea, din modul de prezentare a emisiunii se constată că informaţiile sunt
contradictorii şi nu oferă publicului posibilitatea de a stabili în mod corect data la care au
avut loc evenimentele sau faptele la care se referă discuţiile, ori data efectivă a realizării
discuţiei telefonice sau a înregistrării emisiunii, “luni”, “vineri”, “sâmbătă”, nefiind
informaţii de natură să identifice în timp succesiunea derulării aspectelor prezentate şi
discutate în emisiune.

Analizând modul de desfăşurare al emisiunii, Consiliul a apreciat că atitudinea
moderatoarei nu a fost una neutră şi imparţială, de natură să asigure o reală şi efectivă
informare a publicului cu privire la poziţia autorităţii implicate în dezbaterea subiectului
adus în atenţia publicului, respectiv cel privind condiţiile de detenţie.

Raportat la acest aspect, Consiliul a constatat că discuţiile între moderatoare şi
invitaţi, prezentate în cadrul emisiunii, nu au fost de natură să asigure o informare
corectă şi obiectivă a publicului, care să favorizeze libera formare a opiniilor acestuia, în
condiţiile în care moderatorul emisiunii a intervenit peste afirmaţiile interlocutorilor,
suprapunându-se uneori explicaţiilor pe care aceştia le ofereau, a făcut afirmaţii de
natură să conducă în derizoriu explicaţiile invitaţilor sau chiar nu le-a permis acestora
să-şi expună opinia în mod cuprinzător şi suficient.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că modul de difuzare al emisiunii
a fost contrar literei şi spiritului reglementărilor privind asigurarea unei informări corecte şi
obiective, echilibrate şi imparţiale, care să asigure libera formare a opiniei publicului cu
privire la subiectul dezbătut.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile 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, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările
şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NECOM ADVERTISING S.R.L. (licenţă audiovizuală

nr. TV-C 725/05.05.2015, eliberată la 05.05.2015, decizia de autorizare
nr. 1955.0/18.06.2015 eliberată la 18.06.2015 pentru postul de televiziune MIX 2) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. a) 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 de televiziune MIX 2 cu
somaţie publică, deoarece atitudinea adoptată de moderatorul emisiunii „Momentul
Adevărului” din 19.11.2015 nu a permis expunerea punctelor de vedere ale invitaţilor şi
favorizarea liberei formări a opiniei telespectatorilor în legătură cu subiectul dezbătut.
Au fost încălcate, astfel prevederile art. 3 (2) din Legea audiovizualului şi art. 66 (1a) din
Codul audiovizualului, care se referă la informarea corectă, echilibrată şi imparţială a
publicului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu Dumitru Ciobanu


