Decizia nr. 691 din 15.12.2016
privind somarea S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L.
Medgidia, Bd. Independenț ei, nr. 29, bl. IP 29, sc. A, ap. 4, jud. Constanț a
CUI: 33229109
- pentru postul de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA)
Medgidia, Str, Decebal, nr. 33, jud. Constanț a
Fax: 0241.820.220
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la unele mesaje
electorale difuzate în cadrul emisiunii de dezbatere „Audienț aTV”, difuzată în ziua de 30
noiembrie 2016 (reclamaţia nr. 10538/05.12.2016) de postul MEDIA TV.
Postul de televiziune MEDIA TV aparţine S.C. MEDIA PRO COMUNICATION
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 385.3/03.02.2016, decizia de autorizare
nr. 1421.1-2/18.01.2011, eliberată la 03.02.2016).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. a
încălcat prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
- alin. (1) În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral,
tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele
cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral,
tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop durata
programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi
activităţile de campanie electorală;
c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în
discuţie programele electorale şi temele de interes public.
În fapt, în urma monitorizării pe înregistrarea martor de la post a programului
transmis de către MEDIA TV (MEDGIDIA) în ziua de miercuri 30.11.2016 , s-a constatat
că în intervalul orar 20:30 – 22:29 a fost difuzată emisiunea de dezbatere „AUDIENŢA
TV”, cu menţiunea REDIFUZARE sub sigla postului.
Moderatorul Ion Ştefu i-a avut invitaţi pe domnii: Valentin Vrabie – primarul
mun. Medgidia (fost primar independent al comunei Peştera şi membru ALDE din iulie
2016) şi Adrian Boioglu – jurnalist. Au fost discutate atât parcursul politic al domnului
Valentin Vrabie, cât şi proiectele sale pentru mun. Medgidia în acualul mandat de primar,
precum şi unele probleme ale formaţiunilor politice din România.
Redau trei fragmente din emisiune:
- Moderator: “Discutăm de acel set de măsuri pe care şi-l asumă, statutar un partid.
Vorbim şi despre viziunea partidului pentru că stăm de vorbă cu vicepreşedintele
la nivel naţional al ALDE, nu?
- Valentin Vrabie: “Clar. În ceea ce priveşte dezvoltarea Medgidiei, este nevoie de
un proiect liberal…”
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Adrian Boioglu: “…după alegeri, inevitabil se vor face nişte alianţe. Cu cine v-ar
plăcea să meargă ALDE, către PSD sau către PNL?...”
- Valentin Vrabie: “Sincer, în ceea ce priveşte municipiul Medgidia, îmbinând
dezvoltarea economică cu nevoile sociale, mai mult spre stânga.”.
- Adrian Boioglu: “…cum vă veţi implica în promovarea unor nume precum
Christian Gigi Chiru pe primul loc la Senat şi Mircea Banias pe primul loc la
Camera Deputaţilor…cum vă veţi implica dumneavoastră sau nu în alegeri, în
promovarea lor pe listele ALDE, pentru că omul de pe stradă vă va
întreba…dom’le, dar ăsta are probleme cu legea, de ce să-l votez acum?”
- Valentin Vrabie: “…aceştia sunt colegii noştri, mergem cu ei până la capăt…”.
- Valentin Vrabie: “Consider că mesajul meu şi încrederea pe care o au oamenii în
mine, se va transfera într-un procent covârşitor (către ALDE), iar acest lucru,
cetăţenii, mi-aş dori un pic să le şi amintesc, atârnă foarte, foarte mult la analiza
rezultatelor finale, unde te-aşezi la masa…Să ştiţi că nu sunt legat (de ALDE),
doar avem o înţelegere…”.
În urma monitorizării, am constatat că emisiunea a fost transmisă în primă difuzare în
luna iulie 2016.
Această emisiune a mai fost difuzată în data de 02.11.2016 (fără nici una dintre
menţiunile DIRECT, RELUARE sau REDIFUZARE), făcând obiectul Petiţiei nr.
9550/03.11.2016 pentru care am întocmit şi trimis Raport de Monitorizare în data
24.11.2016. Cele trei materiale video ataşate prezentului raport sunt decupaje efectuate
pentru raportul Petiţiei nr. 9550/03.11.2016, deoarece pentru aspectele constatate nu
este relevantă prezenţa menţiunii REDIFUZARE.
Concluzii:
Se confirmă parţial existenţa aspectelor semnalate în petiţie.
Pe parcursul emisiunii domnul Valentin Vrabie - vicepreşedintele la nivel naţional al
ALDE, a promovat ideea că proiectele sale pentru mun. Medgidia care vizează
îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor, vor fi mai uşor realizabile dacă ALDE va fi votată la
alegerile parlamentare proporţional cu încrederea de care se bucură primarul, iar
moderatorul nu a intervenit. Nu au existat atacuri la persoană, ci doar referiri generale.
Emisiunea „AUDIENŢA TV” nu este declarată cu caracter electoral conform Anexei la
Decizia
C.N.A.
nr.592/2016
trimisă
de
post
şi
înregistrată
cu
nr. 9930/10.11.2016 şi la difuzare nu a fost marcată ca atare; postul a declarat doar
emisiunea electorală „Vreau să fiu parlamentar”.
Moderatorul Ion Ştefu a apărut în calitate de „susţinător PRU” în data de 01.12.2016
la emisiunea de dezbatere electorală „Vocile Constanţei” difuzată de DIGI 24
CONSTANŢA.
Analizând conț inutul emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
nu a respectat prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, întrucât, în timpul campaniei electorale, respectiv, în
ziua de 30 noiembrie 2016, a difuzat emisiunea „Audienț a TV”, în care reprezentantul
unui partid politic și jurnalişti au pus discuţie programele electorale şi temele de interes
public în alte emisiuni decât cele informative, electorale şi de dezbateri electorale,
prevăzute de legiuitor în norma invocată.
Astfel, aşa cum rezultă din conţinutul rapoartului de monitorizare, în emisiunea
„Audienț a TV”, difuzată în ziua de 30 noiembrie 2016, membrul unui partid politic,
moderatorul emisiunii, și un invitata în cadrul acesteia, au dezbătut programul electoral al
unui partid politic și au prezentat candidaț ii acelui partid.
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Or, potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, în timpul campaniei
electorale, mesajele cu caracter electoral, trebuie să fie prezentate numai în emisiunile
informative, electorale şi de dezbateri electorale.
Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. cu somaţie
publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată în condiţiile şi cu
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 76 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L., titularul licenţei
audiovizuale licenţa audiovizuală nr. TV-C 385.3/03.02.2016, decizia de autorizare
nr. 1421.1-2/18.01.2011, eliberată la 03.02.2016, pentru postul de televiziune MEDIA TV
din Medgidia, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 67
alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
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 prelabile, 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
MEDIA TV, deoarece în timpul campaniei electorale a difuzat mesaje cu caracter
electoral în alte emisiuni decât cele informative, electorale şi de dezbateri electorale, aşa
cum prevede art. 67 din Legea nr. 208/2015.”
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

