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DECIZIA nr. 690 din 04.07.2019
privind somarea publică a S.C. ROM CONSULT S.R.L.

HUNEDOARA, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Jud. Hunedoara
CUI 15414736

Fax: 0354 410434

- pentru postul de televiziune INFO HD
DEVA, Str. 1 Decembrie nr. 23, Jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 iulie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare, Serviciul
Inspecţie referitor la emisiunea „În lumina adevărului” difuzată în data de 11.06.2019 de
către postul de televiziune INFO HD.

Postul de televiziune INFO HD aparține radiodifuzorului S.C. ROM CONSULT
S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 596.3/12.05.2011 şi decizie de autorizare 1789.1-
1/ 30.10.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ROM CONSULT S.R.L. a încălcat
prevederile art. 40 alin. (2) din din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora:

“art. 40 (2) - În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de
furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur
et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de
exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat
acest fapt.”

Redăm din constatările raportului de monitorizare:

„Postul local INFO HD, a difuzat în data de 11 iunie 2019, cu începere de la ora 16:00, în
direct, emisiunea tip talk-show ”ÎN LUMINA ADEVĂRULUI”, moderată de Mircea Goian, cu
durata de 45 minute.

Invitat în emisiune a fost dl. Gherman Lucian-consilier județean PNL, președinte filiala
PNL Municipiul Hunedoara.

După prezentarea invitatului și a temelor ce vor fi dezbătute în emisiune (amenințări cu
moartea în stil mafiot la Hunedoara; marea asfaltare; starea vegetației în oraș; un subiect în
atenția gărzii de mediu) s-a trecut la dezbaterea primului subiect propus și anume despre
amenințările cu moartea în stil mafiot.

Menționez că pe întreaga difuzare a emisiunii pe burtieră s-a menținut grafic tema
principală ”AMENINȚĂRI CU MOARTEA ÎN STIL MAFIOT LA HUNEDOARA”

Redau mai jos, selecțiile din emisiune, care fac obiectul sesizării:
Moderator: ” ....Subiectul cu care vom începe această emisiune mi se pare foarte grav în

vremurile noastre, în 2019, în România, în județul Hunedoara și mai direct în orașul
Hunedoara, în Municipiul Hunedoara: amenințări cu moartea, gesturi mafiote putem spune
care transmit mesaje.....lucrurile sunt din ce în ce mai grave pentru că se apropie campania
electorală și dacă în acest mod începe campania electorală e clar că desfășurarea va fi destul
de periculoasă....”
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Pentru dezbaterea acestui subiect s-a difuzat din regia tehnică un material audiovizual cu
durata de 01min 07sec, între reperele înregistrare 00:02:25-00:03:32, material care a fost
difuzat inițial în cadrul buletinului de știri local din 07 iunie 2019, sub denumirea ”ALES PSD
HUNEDOARA AMENINȚĂ CU MOARTEA ÎN STIL MAFIOT!”

Voice off: ” ....La depunerea de coroane ocazionată de cinstirea eroilor nemului, în ziua
eroilor, consilierul PSD Ion Bădin face un gest incalificabil (n.i. la reperul 1.43 se marchează
gestul printr-un cerc roșu), decupat parcă din filmele cu mafioți. Derapajul acestui personaj din
PSD-ul hunedorean nu este singular și nici personajul Ion Bădin, una dintre cămășile de pe
lângă pielea Primarului Bobouțan, nu este singular. Ai amenința, ai calomnia și ai intimida pe
liberali și pe cetățenii care manifestă simpatie pentru liberalii hunedoreni, direct sau prin
interpuși apropiați ai PSD este modul permanent de manifestare în confruntarea politică a lui
Bobouțanu (n.i-Primar Municipiul Hunedoara) și a echipei lui. Lecțiile pe care le-a predat
pușcăriașul Dragnea și camarila lui, cei pe care PSD-iștii hunedoreni îi susțin cu toată forța
par să fi fost temeinic însușite de către activul PSD și sunt greu de uitat cel puțin atâta vreme
cât astfel de indivizi se mențin la putere. De acestă dată echipa de filmare INFO HD a surprins
pe peliculă un gest de tip mafiotic. Ce vrea să transmită el? Ca trust de presă cerem în
numele cetățenilor județului Hunedoara,â ca primarul Dan Bobouțanu să prezinte public
punctul lui de vedere în legătură cu atitudinea consilierului local Ion Bădin............”

Menționez că gestul consilierului local a fost difuzat pe parcursul comentariului din voice
off, în buclă. Se revine în studiou și se reia discuția pe baza celor vizionate. Întrebat de
moderator ce părerea are despre gestul consilierului local, invitatul răspunde:

Lucian Gherman: ”...Încă nu-mi vine să cred că domnul consilier local a putut să facă un
astfel de gest. L-a făcut după cum ați văzut și pe la spate...era în spatele meu....”

Moderator: ”...Da, dar în fața camerelor...asta înseamnă tupeu...”
Lucian Gherman: ”...Un gest de tupeu extraordinar fiindcă vedea că se filmează și că este

în cadrul camerei....ce tupeu și ce curaj poate să aibă indivizii ăștia de la PSD...”
Lucian Gherman: ”...Acesta este un gest de disperare, dar inexplicabil. Mai vine

disperarea celor de la PSD , a lui Bobouțanu, a lui Bădin și camarila și în urma arestării șefului
lor și știu eu celui mai mare coordonator, stăpân, conducător Dragnea și sunt complet
debusolați marea majoritate. Și acum mă refer la camarila lui Bobouțanu....marea majoritate a
celor care îl înconjoară și care lucrează la stat , dacă PSD-ulpierde alegerile și le v-a pierde la
toate nivelurile, local, județean, național, aceștia nu mai au de lucru. O să fie asistați social cu
câteva mici excepții și-atunci vă dați seama, perspectiva pierderii unui salariu bun și să ajungi
să nu mai poți să câștigi o pâine pentru ziua de mâine îi face să fie disperați. Dar indiferent de
cât de disperat ai fi un astfel de gest de amenințare este incalificabil și inexplicabil...”

Moderator: ”... Am înțeles că până la gestul acesta au fost alte gesturi obscene cu
degete, cu nebunii, cu alte.....”

Lucian Gherman: ”... Au mai fost , dar nu le-am luat în seamă....Bobouțanu mi-a
transmis de-a lungul timpului prin intermediari tot felul de amențări, dar cum să spun , nu le-
am luat în seamă prin faptul că le transmitea de la o masă la care stătea cu acoliții și nu mai
aveau loc la această masă sticlele goale de vin, de bere și așa mai departe...deci nu sunt
foarte gândite.....”

Lucian Gherman: ”... Dar ceea ce s-a întâmplat în urmă, coroborat cu ceea ce a făcut
acest domn, surprins de camerele de luat vederi....m-a pus foarte serios pe gânduri..știu eu ,
nu sunt un tip fricos nici pe departe, dar seara dacă mai umblu pe întuneric prin zone mai
neluminate încep să mă gândesc, mă uit peste umăr, sunt foarte atent unde îmi parchez
mașina. După cum știți a fost un scandal în mediul on-line când un cetățean din Hunedoara
care este oarecum vocal și critic împotriva lui Bobouțanu și a administrației PSD, s-a trezit
într-o dimineață în parcare cu mașina vopsită în roz și toate cauciucurile tăiate. Mi-e teamă iar
de ce repercursiuni poate să aibă activitatea mea politică împotriva familiei. Gestul este
incalificabil și mă gândesc, o să mă consult cu un avocat să văd dacă pot să fac ceva
împotriva acestui domn ..”

Moderator: ”... De specificat că domnul Bădin este consilier local, face parte din echipa
domnului Bobouțanu, este sfătuitor, sau mă rog executant?.....”

Lucian Gherman: ”... Sunt apropiați...executant, executant pentru că Bobouțanu nu se
înconjoară decât de executanți, sfătuitori nu are.....”
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Moderator: ”... Am înțeles că...ați fost pus la zid, prin limbajul pe care îl folosiți. Înțeleg că
ați avut o apariție pe facebook, referitoare la aceste lucruri....”

Lucian Gherman: ”... Da, am pus o postare pe facebook, acum o sptămână, două, în
care scriam că domnul primar Bobouțanu, mi-a transmis prin niște cunoștințe că îmi rupe
capul. Rupe capul am pus cu ghilimelele de rigoare, că l-am citat pe domnul Bobouțanu..l-am
citata prin mesajul care mi l-a dat....”

La întrebarea moderatorului dacă invitatul face sport acesta răspunde:
Lucian Gherman: ”... Duc o viață sportivă, îmi place să fac sport ... toată lumea

știe ..acuma e un clișeu , ”mens sana in corpore sano”, într-un coprp sănătos întreținut prin
sport, este și o minte sănătoasă. Spre deosebire de adversarii mei politici care practică și ei
sporturi , dar știu eu: sticlism, halbere, alte sporturi care nu cred că conduc la o minte mai
lucidă, dimpotrivă drept rezultat modul în care se manifestă....”

Membrii Consiliului au constatat că, în raport de temele de interes public
abordate, dar şi de acuzaţiile formulate la adresa unor persoane, radiodifuzorul avea
obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars reglementat de art. 40 alin. (2)
din Codul audiovizualului; respectarea acestui principiu presupune condiţii
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au
făcut acuzaţiile. Ori, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că radiodifuzorul
nu a solicitat vreun punct de vedere în legătură cu acuzaţiile pe care le-a adus la
cunoştinţa publicului.

Astfel, pe parcusul celor aproximativ 14-15 minute ale subiectului dezbătut în
emisiune, subiect ce a fost obiect al sesizării, moderatorul nu a încercat să solicite
ferm un punct de vedere din partea d-lui Ion Bădin.

Mai mult, în finalul materialului înregistrat, postul local a solicitat d-lui primar
Bobouţanu un punct de vedere (reper înregistrare 00:03:21): ”Ca trust de presă cerem
în numele cetățenilor județului Hunedoara ca primarul Dan Bobouțanu să prezinte
public punctul lui de vedere în legătură cu atitudinea consilierului local Ion Bădin.”

Or, aşa cum reiese din raportul de monitorizare a emisiunii, a fost vorba despre
gestul făcut de dl. Ion Bădin, un gest cu privire la care era singurul în măsură să dea o
eventuală explicaţie; pe cale de consecinţă ce punct de vedere ar fi putut prezenta dl. Dan
Bobouţanu, în calitatea sa de primar, referitor la o acţiune cu caracter personal care nu
privea activitatea Primăriei ori activitatea consilierului local Ion Bădin.

În aceste condiţii, demersul moderatorului a fost unul pur formal şi nicidecum el nu a
urmărit ca publicul să fie în mod real informat cu privire la motivaţia şi contextul gestului
făcut de consilierul local Ion Bădin.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului S.C. ROM CONSULT S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.1: Radiodifuzorul S.C. ROM CONSULT S.R.L. (licenţă audiovizuală nr.TV-C
596.3/12.05.2011 şi decizie de autorizare 1789.1-1/ 30.10.2012) pentru postul de
televiziune INFO HD, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
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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
radiodifuzorul
S.C. ROM CONSULT S.R.L., deținător al postului INFO HD, deoarece moderatorul a
formulat acuzaţii la adresa unei persoane şi nu a fost prezentat punctul de vedere al
acesteia, ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care acuzaţiile sunt aduse de furnizorul
de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera
pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare
până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest
fapt.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


