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Decizia nr. 173/06.03.2018 

privind obligaţia S.C. PRO TV S.R.L. 
de a acorda dreptul la replică doamnei Sevil Shhaideh 

 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 martie 2018, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizările  înregistrate  
sub nr. 1166/15.02.2018, 1166/1/15.02.2018 şi 1166/2/19.02.2018, formulate de 
doamna Sevil Shhaideh prin care aceasta reclama conţinutul ştirii „EXPERŢI: 
AFACEREA BELINA, ILEGALĂ”, difuzată de postul de televiziune PRO TV în 
data de  18.01.2018, în cadrul ediţiei informative „Ştirile PRO TV”, considerând că 
a fost de natură să o prejudicieze. 

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.6/19.12.1995, decizia de autorizare             
nr. 163.0/07.05.1996 şi reautorizare nr. 163.1-7/26.04.2005). 
În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiilor formulate de 
persoana lezată, membrii Consiliului au decis obligarea postului radiodifuzorului 
S.C. PRO TV S.R.L. la difuzarea unui drept la replică, în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile Codului audiovizualului.   

Potrivit raportului de monitorizare: 
 

 “Postul de televiziune PRO TV a difuzat în data de 18.01.2018, în intervalul 
orar 19:00-20:30, emisiunea informativă Știrile PRO TV, în care a fost prezentată 
o știre cu o durată de aproximativ 2 minute și jumătate, însoțită de titlul: EXPERȚI: 
AFACEREA BELINA, ILEGALĂ.  
 Prezentatoare: Oana Andoni. 
 Oana Andoni (prezentatoare): Situația fostului vicepremier Sevil Shhaideh 
acuzat de abuz în serviciu în dosarul Belina, se complică. Experții confirmă 
bănuiala procurorilor și susțin că insula Belina și Brațul Pavel fac parte din 
proprietatea publică a statului. Așadar, Hotărârea de Guvern care a mutat sute de 
hectare de apă și teren din bazinul hidrografic al Dunării la Consiliul Județean 
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Teleorman pare ilegală. Probleme ar putea avea și șeful său, Liviu Dragnea, care 
preferă zona pentru pescuitul exclusivist. 
 

 În cadrul știrii a fost prezentat un material înregistrat care a conținut 
următoarele comentarii: 
 Voce din off: A pescuit legal sau nu Liviu Dragnea? Dar Sorin Grindeanu? 
Este controversa pe care experții care analizează situația insulei Belina și a 
Brațului Pavel au lansat-o fără să vrea. Tel Drum nu ar fi obținut licență de pescuit 
sportiv, așa că partidele de la Belina de până acum ar putea fi considerate ilegale. 
 Ovidiu Oanță (corespondent Știrile PRO TV): Ce e drept, există suficiente 
voci care apreciază că autorizația de gospodărire a apelor primită de compania 
din Alexandria ar fi suficientă pentru ca liderul PSD și alte personalități politice să 
poată da liniștiți la pește, fără riscul unor sancțiuni. 
 Voce din off: Până să dea un verdict, experții au ajuns la concluzia că 
hectarele de teren și apă, date în folosință companiei Tel Drum au fost și trebuie 
să rămână în proprietatea publică a statului. În aceste condiții, se poate confirma 
acuzația că este ilegală Hotărârea de Guvern inițiată și promovată de Sevil 
Shhaideh pe vremea când era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, iar 
ministru era chiar Liviu Dragnea. Investigațiile scot la lumină și motivul pentru care 
apropiații lui Liviu Dragnea din Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean 
Teleorman au făcut totul ca să pună mâna pe cele două zone de la Dunăre. 
Oficial, aveau în plan reabilitarea lor din fonduri europene, astfel încât să se 
bucure toată lumea. Acolo ar fi trebuit să apară o tabără pentru elevi, una de 
creație, un complex sportiv și unul hotelier, plus o pistă de biciclete între Seaca și 
Turnu Măgurele. În realitate...  
 Voce din off (simultan text titrat pe ecran): „Nu s-a făcut nicio cerere de 
finanțare, deoarece în cadrul Programului Operațional 2014-2020, nu există axă 
de finanțare prin care ideea din proiect să poată fi finalizată.” SURSA: Consiliul 
Județean Teleorman. 
 Voce din off: Iar proiectul, susțin procurorii, s-a transformat într-o zonă 
exclusivistă pentru șefii din PSD. Întreaga documentație făcută de experți, 880 de 
pagini, a ajuns la fostul vicepremier Sevil Shhaideh care poate face obiecțiuni în 
următoarele trei săptămâni. La fel și urmașii lui Liviu Dragnea, la șefia județului 
Teleorman. Ei vor trebui să explice și de ce au continuat afacerea cu Tel Drum, 
fără să organizeze o licitație pentru închirierea insulei Belina și a Brațului Pavel.” 
 

Analizând documentaţia, membrii Consiliului au constatat că informaţiile 
referitoare la doamna Sevil Shhaideh au fost prezentate de post cu încălcarea 
prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: 

„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.” 

Astfel, membrii Consiliului au considerat că, la difuzarea ştirii, radiodifuzorul nu 
a ţinut cont de prezumţia de nevinovăţie de care se bucură orice persoană până la 
momentul în care instanţa de judecată se pronunţă definitiv în legătură cu vinovăţia 
sau nevinovăţia sa. 
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Faţă de aceste aspecte, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, apreciind că sesizările sunt 
întemeiate, membrii Consiliului au decis, în temeiul prevederilor art. 62 din  Decizia              
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările 
şi completările ulterioare, ca radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L.  să acorde dreptul la 
replică doamnei Sevil Shhaideh, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
actul normativ invocat. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

LAURA  GEORGESCU 

 

     Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări, 
 
      Şef serviciu, Dumitru Ciobanu  

 

     


