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Decizia nr. 38 din 31.01.2017
privind somarea S.C. B.G. MEDIA S.R.L.,

cu sediul în Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 10, mansardă, et. 6, jud. Suceava
Fax: 0330.401.660

- pentru postul de televiziune BUCOVINA TV
Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 6, jud. Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 ianuarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizărilor
nr. 10517/29.11.2016, 10517/06.12.2016, 11.300/30.12.2016, cu privire la nerespectarea
legislaț iei audiovizuale în perioada campaniei pentru alegerile parlamentare 2016, de
postul BUCOVINA TV.

Postul de televiziune BUCOVINA TV aparţine S.C. B.G. MEDIA S.R.L., (licenţa
audiovizuală TV-C 760/09.06.2015, decizia de autorizare 1968.0/23.07.2015).

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că, în ediț iile emisiunii „Sara
pe Deal” din 11, 13, 16 noiembrie 2016, și în emisiunea „Bucovina activ” , din 06.12.2016,
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 68 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora, „radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri
prezentate sau moderate de oameni politici care deţin funcţii sau demnităţi publice ori
purtători de cuvânt ai instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să
candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale,
parlamentare sau prezidenţiale.”

În fapt, atât ediț ia emisiunii „Sara pe Deal” din data de 11.11.2016, cât şi ediț iile din
zilele de: 13.11.2016 respectiv, 16.11..2016, reluată în 17.11.2016 au fost realizate de
domnul Dorel Guliciuc în calitate de moderator (om politic, consilier județ ean, din luna
iunie 2016, pentru mandatul 2016-2020, din partea PNL), emisiunea aduce în atenț ie
subiecte de administraț ie locală: Cum a reacț ionat administraț ia locală la prima zăpadă,
despre nevoia unei săli polivalente,etc.

O manieră interesantă de interpretare a cerinț elor legale specifice desfășurării
campaniei electorale se poate observa prin prezenț a unui jurnalist care a devenit om
politic, pe rol de moderator în emisiunea „Sara pe deal”, difuzată de postul BUCOVINA TV.
Este vorba de jurnalistul Dorel Guliciuc, ales consilier județ ean, la alegerile locale din anul
2016, din partea PNL – conform site-ului CJ Suceava

Discuţia converge spre câteva subiecte legate de campanie electorală locală şi cu
referire la ultimile scandaluri din presa locală pe acest subiect, cei doi se lansează în
afirmaţii cu trimiteri către organizaţii politice locale şi către unele persoane din aceste
partide.

În emisiunea „Bucovina activ”, din 06.12.2016, difuzară de la ora 07.20 în direct și în
reluare de la ora 10.01, moderatorul Dorel Guliciuc, i-a avut invitaț i pe Ioan Manole, Mihai
Chira.

Redăm un fragment de emisiune:
„Mihai Chira: Dorel, eu știu că partidul tău a promis regionalizarea, în 2012”
Dorel Guliciuc: Eu am să explic în cuvinte mai puț ine și mult mai...diferenț a știi care e între
mine și Mihai. Eu sunt un om politic, eu sunt un om politic care face o emisiune și care își
asumă lucrurile pe care le spune, cu subiect și predicat”
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Astfel moderatorul emisiunii, Dorel Guliciuc, admite faptul că este om plotic și în

același timp moderator al unei emisiuni.
În urma analizării conţinutului celor două emisiunii, membrii Consiliului au constatat

că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 68 din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, membrii Consiliului au considerat că fapta radiodifuzorului de a difuza pe post
o emisiune de dezbatere moderată de un consilier județ ean, funcț ie de demnitate public, a
fost de natură să încalce dispoziț iile legale sus menț ionate.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art.
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică de intrare în legalitate.

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

În temeiul dispoziţiilor art. 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. B.G. MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale
licenţa audiovizuală TV-C 760/09.06.2015, decizia de autorizare 1968.0/23.07.2015, se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor
art. 68 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 cu somaţie publică postul
BUCOVINA TV, deoarece ediț iile emisiunilor „Sara pe Deal” și „Bucovina activ” difuzate în lunile
noiembrie și decembrie 2016, au fost moderate de un consilier județ ean, funcț ie de demnitate
publică, ceea ce contravine prevederilor art. 68 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


