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Decizia nr. 242 din 21.02.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. SEIN MEDIA S.R.L.
cu sediul în Paşcani, strada Tămăduieni, nr 34 B, jud. Iaşi

CUI 29020480

- pentru postul de televiziune ELECTRON M BIT
Paşcani, strada Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, etaj 1, Complex Vechi, jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 1112/07.02.2019 cu privire la emisiunea informativă „Ştirile InfoBit”
difuzată de postul ELECTRON M BIT în data de 06.12.2019.

Postul de televiziune ELECTRON M BIT aparţine S.C. SEIN MEDIA S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 066.2/ 09.12.2003 eliberată la 06.06.2013 şi decizia de autorizare
nr. 670.1 / 18.10.2016 eliberată la 18.10.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SEIN MEDIA S.R.L.
a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii

media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, postul de televiziune ELECTRON M BIT a difuzat în data de 6 februarie 2019,
în intervalul orar 18.00-18.30, emisiunea informativă “Stirile InfoBit”, în cadrul căreia, în
intervalul 18:07– 18:14, a fost difuzată ştirea prezentată sub titlul Spaţiu public ocupat
ilegal .

Potrivit raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului, ştirea a avut
următorul conţinut:
„S1 - Reper orar: 18:07 - 18:08

Voce Off: ”Atenţie mare când cumpăraţi un chioşc sau un spaţiu comercial aflat pe domeniul
public. O dată cu incheierea afacerii nu puteţi prelua şi dreptul de folosinţă a terenului aflat in
administrarea primăriei, chiar dacă fostul patron avea contract de inchiriere sau concesiune
şi v-a dat asigurări că totul este in regulă. In astfel de situaţii trebuie organizată din nou o
licitaţie spun reprezentanţii administraţiei locale (...)”

S2 - Reper orar: 18:09 - 18:10

Voce Off: ”Subiectul a fost dezbătut pe larg in cadrul unei şedinţe a comisiei economice in
contextul unei discuţii privind organizarea activităţii comerciale din piaţa Deal. Unul din
consilierii locali a cerut lămuriri pentru că se află de ani de zile intr-o astfel de situaţie. Este
vorba despre Constantin Nemţanu, de la PNL, fost ofiţer de poliţie. Firma sa, Vitacarm SRL
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Paşcani a cumpărat in anul 2015 un chioşc de alături, de la societatea VestMoldavia SRL.
Construcţia s-a aflat pe domeniul public pe baza unui contract de inchiriere, care, a incetat o
dată cu schimbarea titularului. Bărbatul susţine că la aceea vreme primăria ar fi trebuit să-i
dea un nou contract de inchiriere, fără licitaţie (...)”

S3 - Reper orar: 18:11 - 18:13

Voce Off: ”Chiar dacă nu a avut şi nici nu are un contract de folosinţă a terenului, societatea
consilierului local s-a comportat ca şi cum ar fi fost proprietar. In decembrie 2015 s-a apucat
să dărâme chioşcul cumpărat, apoi să construiască o altă clădire. Poliţia locală a constatat
că lucrările au fost incepute fără nici o autorizaţie de construcţie şi a intocmit un proces
verbal semnat chiar de actualul consilier. Lucrările au fost reluate in martie 2016 şi finalizate.
A fost turnată o temelie şi construită o clădire din pereţi tip sandwich. De această dată
poliţiştii locali au dispus demolarea şi eliberarea terenului şi au dat o amendă de 1000 de lei.
Procesul verbal de constatare a fost atacat in instanţă dar judecătorii au respins acţiunea şi
au păstrat sancţiunea. De atunci, terenul este folosit gratuit şi fără nci un contract iar clădirea
nu a fost demolată. Reprezentaţii primăriei Paşcani nu au luat nici o măsură, chiar dacă
Poliţia locală a cerut şi inceperea unei anchete penale. Nici Comisia de Urbanism nu a dat
semne că ar fi interesată de acest caz. Asta deoarece seful comisiei este chiar
cumnatul consilierului in cauză, Claudiu Bodoaşcă, iar cei doi sunt colegi de partid şi
in Consiliul Local. De cealaltă parte, Constantin Nemţanu susţine că vina îi aparţine
Primăriei. Din 2015 şi până acum, imediat după ce a cumpărat chioşcul din piaţa Deal a
depus mai multe cereri de inchiriere la care nu a primit nici un răspuns. In ultima dintre ele a
solicitat concesionarea terenului şi a primit asigurări că problema va fi rezolvată. La sedinţa
comisiei economice răspunsul a fost diferit, şi anume că terenul trebuia scos la licitaţie, deşi
pe el e construită deja o clădire. Asta in contextul in care, pentru o altă suprafaţă de teren tot
de sub un spaţiu comercial cumpărat in vecinătate, societatea a obţinut un nou contract de
concsionare fără licitaţie. Consilierul păscănean spune că şi alţi oameni de afaceri din
Paşcani sunt in aceeaşi situaţie şi că ar fi necesare clarificări administrative, chiar un proiect
de hotărâre cu privire la modul de inchiriere sau concesiune a terenurilor publice de sub
construcţiile cumpărate (...)

S4 - Reper orar: 18:13 - 18:14

Voce Off: ”Reprezentanţii Primăriei Paşcani au refuzat să răspundă la intrebările insistente
ale jurnaliştilor de la Bit Tv pentru a clarifica această situaţie (...)”

Astfel, după analizarea raportului de monitorizare privind conţinutul ştirii difuzată în
data de 6 februarie 2019 sub titlul „Spaţiu public ocupat ilegal”, cu privire la care a fost
sesizat, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul
audiovizualului, care impun respectarea dreptului publicului la informare prin prezentarea
corectă, imparţială şi cu bună-credinţă a unor subiecte, evenimente sau fapte.

Membrii Consiliului au constatat că, aşa cum rezultă din conţinutul ştirii, evenimentele
cu privire la care publicul era informat, au fost comentate şi prezentate dintr-o perspectivă
acuzatoare, lipsită de imparţialitate şi bună-credinţă, situaţie de natură să afecteze dreptul
publicului la informare.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din
aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:
Art. 1 Radiodifuzorul S.C. SEIN MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C

066.2/09.12.2003 eliberată la 06.06.2013 şi decizia de autorizare nr. 670.1/18.10.2016
eliberată la 18.10.2016 pentru postul de televiziune ELECTRON M BIT)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. SEIN MEDIA
S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual,
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 ELECTRON
M BIT, deoarece ştirea sub titlul „Spaţiu public ocupat ilegal”, din cadrul emisiunii “Ştirile
InfoBit”, din 6 februarie 2019, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 din Codul
audiovizualului, care impun respectarea dreptului publicului la informare prin prezentarea
corectă, imparţială şi cu bună-credinţă a unor subiecte, evenimente sau fapte.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


