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Decizia nr. 353 din 02.06.2016
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. B.G. MEDIA S.R.L.,
cu sediul în SUCEAVA, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 10, et. 6, mansardă, jud. Suceava
Fax: 0330401660
C.U.I. 17018169
- pentru postul de televiziune BUCOVINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iunie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza
reclamaţiei înregistrate sub nr. 5049/19.05.2016 cu privire la ediţiile emisiunii informative
„Bucovina activ”, difuzate în perioada 27 aprilie – 17 mai 2016, de postul BUCOVINA TV.
Postul de televiziune aparţine radiodifuzorului S.C. BG MEDIA S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C760/09.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1968.0/23.07.2015
pentru postul de televiziune BUCOVINA TV din localitatea Suceava).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B.G. MEDIA
S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) şi (3), 64 alin. (1) lit. a) şi b),
66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), precum şi
dispoziţiile art. 3 şi 7 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016.
Conform dispoziţiilor Deciziei 220/2011:
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină
pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii
media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia
în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze
acest fapt.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească
şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes
public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte
următoarele principii:
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a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică;
Potrivit prevederilor Deciziei 244/2016:
Art. 3 Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei
campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali,
respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi
electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi
echidistant.
Art. 7 (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de
informare corectă a publicului.
În fapt, postul de televiziune BUCOVINA TV a difuzat în data de 27.04.2016, în
buletinul informativ de la orele 17:00, sub titlul „BOLIACU PITIFELNICUL DEZERTOR ŞI
AROGANT, SE VEDE CHE GUEVARA DE RĂDĂUŢI” o ştire cu o durata de 6 min şi 18
secunde, care, potrivit raportului de monitorizare, a avut următorul conţinut:
„ PREZENTATOAREA : Fostul consilier judeţean Constantin Boliacu director prin voia şi
binecuvântarea PSD-ului în cadrul Spitalului Judeţean Suceava, de altfel un aventurier
arogant în slujba ridicolului permanent fost membru marcant al PSD, partid care i-a
oferit aproape totul, biografie, sinecuri înalte, protecţie politică în orice împrejurare,
acces în media şi la venituri consistente şi sigure din bani publici, a reuşit, după o
succesiune nefericită de trădări să-şi mintă permanent şi să-şi însele partidul care i-a dat
totul doar că să între într-un joc al orgoliilor nemăsurate şi să pornească o campanie
fraticida pentru a hrăni iluziile şi obsesiile sale administrative. În acest context al
jocurilor electorale trecătoare domnul Boliacu a uitat cu desăvârşire că jurământul sau în
calitate de consilier judeţean PSD a fost citit că un şcolar cu lacune grave la citire şi
înţelegere a textului pus în faţă.
VOCE OFF (imagini cu Boliacu Constantin, şi alţii): Constantin Boliacul a luat cu o lăcomie
nesimţită şi de neegalat de partidul tată şi mama tot ce şi-a dorit în viaţă job-uri pentru el,
timp liber pentru viaţă cea de toate zilele, locuri fruntaşe pe listele aleşilor, funcţii în poziţii
cheie, acces nelimitat în cabinetele puterii la masă bogaţilor, job-uri de lux pentru soţia
să care a fost răsfăţată mereu cu funcţii foarte importante în administraţie, cu multă
influenţă şi plătită regeşte şi implicată în diverse sinecuri în administraţia judeţeană de
parcă n-ar mai fi existat specialişti în acest judeţ. Boliacu, cândva mâna dreapta a
stăpânului sau Cătălin Nechifor, a muşcat în această primăvară mâna pe care a
acoperit-o ani la rând cu sărutări pătimaşe de subaltern loial, precum şarpele încălzit
la san, şi peste noapte, când nimeni nu se aştepta, aşa cum fac tâlhării acoperiţi de
liniştea nopţii a devenit adversar, rebel fără cauza în lupta cu Nistor Tătar, colegul sau de
partid căruia i-a turnat în ceaiul împăcării doze consistente de soricioica. Pe Boliacu după
cum se exprimă şi comunica nu-l mai îngrijorează faptul că a minţit şi a înşelat
încrederea a mii de oameni care l-au ţinut în spate, pe el şi pe soţie. El are un somn lin,
fără remuşcări, fără îngrijorări, fără resentimente limpede şi fără valori. Boliacu păţeşte
ţanţoş, trufaş, impetuos, precum liderii de recuzita de treatru şcolăreşti, către
clădirea primărie Rădăuţi însoţit de pitorescul Sancho Pânză Carcalete şi etern încruntatul
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conferenţiar Boiseanu, crezând cu toţi că îi va bagă cineva în seama şi îi vor vota în mod
serios. Eticheta de „loser” sau de înfrânt de serviciu odată aplicată pe frunţile eternilor
candidaţi nu se mai şterge niciodată, de parcă ar fi aplicată cu fier înroşit.
(Imagini cu depunerea jurământului şi voce Boliacu depunere jurământ): Subsemnatul
Boliacu Constantin, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Suceava, în conformitate cu
prevederile articolului 32 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată
cu modificările şi completările ulterioare, ulterioare şi cu articolul 7 din legea 93/2004 din
statutul aleşilor locali depun în faţă Consiliului Judeţean Suceava următorul jurământ: Jur
să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Suceava. Aşa să-mi ajute Dumnezeu"
VOCE OFF (imagini cu Boliacu Constantin, şi alţii): Boliacu, atunci când demisionează din
toate funcţiile din PSD, dar nu şi din aceea de director în care l-a cocoţat partidul este plin
de ura şi revanşa, calcă pe cadavrele tuturor, peste cadavrele trădărilor sale
consecutive şi încearcă să spună tututror, într-un limbaj jalnic de lemn, că el este de
fapt un salvator al Radautiului şi nu vrea să înţeleagă nici în ruptul capului că
cetăţenii nu votează laşi şi trădători, nu votează senicuristi sadea sau infiltraţi pe
termen lung. Domnul Boliacu, dacă ar fi avut minimă demnitate a unui bărbat şi nu a unui
om politic în momentul plecării din partid ar fi trebuit să demisioneze şi din funcţia de
director la spitalul Judeţean Suceava pentru că acest post este unul al competenţelor şi nu
al voiajorilor politici care dau concursuri cu voie şi binecuvântare politică de la partid. Când
a fost întrebat de ce a dezertat din PSD tocmai acum acesta a spus că nu este mulţumit de
sondajul care l-a desemnat pe colegul sau Nistor Tătar, şi că acesta nu ar fi fost adevărat.
Însă fără să facă vreo dovadă a acest acuzaţii extrem de grave. Constantin Boliacu şi etern
candidatul tuturor partidelor politice de până acum Petru Carcalete fac un cuplu atât de
comic şi de trist încât este imposibil să nu te întrebi dacă oamenii aceştia se mai uită în
oglindă.
VIDEO CE PREZINTĂ UN EPISOD MAI VECHI ÎN CARE ESTE DL BOLIACU
CONSTANTIN DUPĂ O AGRESIUNE (imaginile sunt din perioada de iarnă fără să aibă
inscripţionat „ARHIVĂ „ sau să spună de când sunt imaginile):
- Vine ambulanţă. O venit...şi o început să mă bată.
- Da cine?
- [indescifrabil] Ionel, interlopul Radautiului. În faţă primăriei a vrut să mă lovească. Eram
în maşină, eram la volan...
- Dar cu ce motiv?
- NU ştiu. Întrebaţi-l. Că are o cauza ascunsă, ceva...O chemat cineva din primărie, nu
pot să-mi dau seama. Mi-o rupt şi dintele, am chemat salvarea.. ..eram la volan...nu ştiu de
ce..
- Dar a-ţi venit la primărie, a-ţi ieşit din primărie?
- Am ieşit din primărie, sunt salariatul primăriei, sunt momentan în concediu fără plata,
autosuspendat, schimbări de legislaţie, şi am venit că am o problema personală
VOCE OFF (imagini cu Silvia Boliacu, şi alţii): PSD din preistoria acestui partid la fel că şi
soţul sau, mai mult Silvia Boliacu a fost subiectul unor ştiri senzaţionale atunci când a
fost adjunctă lui Petrică Ropota la Direcţia Generală de Finanţe Publice Suceava
fiind împiedicată să între în sediul instituţiei şi în biroul sau de către jandarmi, apoi
să fie scoasă din acel birou cu tot cu scaunul pe care înţepenise de către forţele de
securitate pentru că refuză să-l părăsească după ce a fost detaşată la municipiul
Fălticeni. Aşadar în zadar şi-a scos Boliacu fotografiile din arhivă, din vremea USL când
stătea de-a dreapta lui Nechifor şi a deputatului Băişanu. Degeaba şi-a pus fotografie la
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profil cu Dragnea că nu i-a impresionat deloc pe greii din PSD, iar aceştia au decis în
funcţie de sondaje, iar sondajele nu l-au preferat pe tristul aventurier Boliacu.”
De asemenea, potrivit raportului de monitorizare, în data de 28.04.2016 a fost
difuzata in buletinul de la orele 17:00 si in reluarile de la orele 18:00 19:00 20:00 22:00 si
29.04.2016 la orele 7:00, 9:00, 11:00, 13:00 si 15:00 (conform declaratiilor reprezentantului
postului de televiziune) aceiasi stire ce era denumita <<BOLIACU, PITIFELNICUL
DEZERTOR SI AROGANT, SE VEDE CHE GUEVARA DE RADAUTI>>.
Conform aceluiaşi raport, „în data de 04.05.2016 a fost difuzată în buletinul de la orele
17:00 şi în reluările de la orele 18:00 19:00 20:00 22:00 şi 05.05.2016 la orele 7:00, 9:00 ,
11:00, 13:00 şi 15:00 (conform declaraţiilor reprezentantului postului de televiziune) o ştire
cu o durata de 1 min şi 48 sec ce era denumită << BOLIACU SOMAT DE MIRON >> cu
următorul conţinut :
<< PREZENTATOAREA: Preşedintele PNL Rădăuţi Cătălin Miron a lansat o somaţie
publică la adresa oamenilor care au trecut prin PSD şi brusc au redesoperit o nouă
doctrină. Într-un discurs tranşant Miron le-a cerut oamenilor care sunt în PSD sau care au
trecut prin acest partid şi care beneficiază de diferite avantaje conferite de statutul lor să
renunţe la toate privilegiile atât ei cât şi familiile lor.
VOCE OFF (imagini cu Cătălin Miron Preşedinte PNL Rădăuţi şi textul declaraţiei
acestuia): Săgeţile le vizează în special pe doi dintre contracandidaţi la funcţia de primar şi
ale căror familii primesc bani din funcţii în care au ajuns doar datorită faptului că au
cochetat cu PSD.
„Domnule Boliacu, aţi ajuns director economic la Spitalul Judeţean Suceava cu sprijun
politic PSD şi nu datorită experienţei dvoastra profesionale. Ţine de firescul lucrurilor să va
daţi demisia din această funcţie dobândită politic. Vreau să va felicit pentru nouă doctrina
politică descoperită de circa o luna de zile şi sper că lepădarea de PSD nu este una
conjucturală şi nici formală, ci principială.”
VOCE OFF (imagini cu Cătălin Miron Preşedinte PNL Rădăuţi şi textul declaraţiei
acestuia): Candidatul liberalilor pentru primăria Rădăuţi a ţinut să amintească şi de
avantajele pe care şi le-a creat şi alt personaj politic, şi asta tot ţin postura colaborării cu
PSD, partid de
care între timp s-a dezis
„Domnule Andronache, ştiu că sunteţi astăzi un politician resetat, că aţi descoperit acum
adevărată „cale politică” şi că toată activitatea anterioară din PSD, UNPR, iar apoi iarăşi
PSD aţi făcut-o dintr-o rătăcire spirituală şi doctrinară profundă. Ştiu că, tot întâmplător,
mama dvoastra a fost numită director la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi de către PSD drept
recompensă politică pentru bună purtare în respectarea regulilor traseismului politic. Cred
că nu vreţi să fiţi considerat doar un oportunist politic şi o veţi ruga pe mama dvoastra să-şi
dea demisia. Nu cred că nu va face acest lucru, şi astfel veţi risipi aproape toate
suspiciunile că sunteţi doar alt candidat PSD” >>
În data de 13.05.2016 a fost difuzată în buletinul de la orele 17:00 şi în reluările de la orele
18:00 19:00 20:00 22:00 şi 14.05.2016 la orele 7:00, 9:00 , 11:00, 13:00 şi 15:00 (conform
declaraţiilor reprezentantului postului de televiziune) o ştire cu o durata de 7min şi 58 sec
ce era denumită << INTERLOPUL ”MICUŢUL” CONDUCE CAMPANIA LUI BOLIACU LA
RĂDĂUŢI >> cu următorul conţinut :
<< PREZENTATOAREA: Chiar dacă au trecut săptămânile şi opinia publică aştepta o
minimă dovadă de demnitate, Constantin Boliacu refuză să demisioneze din funcţia
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de la Spitalul Judeţean Suceava, pe care, fără PSD nu ar fi ocupat-o nici în 2000 de
ani. Pentru PSD Suceava, partidul care l-a susţinut şi promovat pe Constantin Boliacu
împotriva evidenţei şi a tuturor celor care spuneau despre domnia să că este de o
mediocritate strigătoare la cer este o mare palmă dar şi ruşine permanentă deoarece
acesta în actuală campanie electorală loveşte fără milă în partidul care i-a dat totul dar şi în
camarazii săi de atunci fără de care ar fi fost şi acum omul cu aere şi comportament
vulgar de interlop care se bate cu borfaşii în Piaţa centrală a Radautiului pe care
acum vrea să o demoleze. O palmă dată oamenilor care au avut încredere în el şi care
acum ar fi avut nevoie de ajutor pentru a câştigă Primăria municipiului Rădăuţi şi în plin
paradă comică spectacolul macabru concretizează diversiunea de 2,10 m Cristian Aneliuc
zis şi Micuţul.
VIDEO CU UN CONCURS DE SKANDENBERG CU AUDIO ORIGINAL :
- Ba…stop… ce e asta ba aici.
Micuţul are 2m şi 10 şi s-a băgat la skandenberg cu uriaşul Borghi. A câştigat Borghi cu 4
– 2. Revanşa va fi în cuşcă.
– Oricând, la orice ora mă ofer să întru cu ţine în cuşcă…
- Da sunt de acord…
- Oricând …
VOCE OFF (imagini cu Boliacu Constantin, şi alţii): Acum în plină campanie electorală
văzându-se izolat de către rădăuţeni, în întreagă regiune Rădăuţi, disperat şi fără
alternative credibile şi decente, Boliacu s-a gândit că dacă se asociază public cu vedete
din lumea sportului de contact originale din Rădăuţi şi merge ridicol de ţanţoş cu acesta
de mânuţa s-ar mai estompa ceva din uriaşă prăpastie care îl desparte de cetăţenii cu
drept de vot dar şi de nevoile reale aşteptate de decenii. Se pare însă că orgoliile de
familie şi familie sunt net superioare avantajelor primite pe linie de partid şi din cele furate
prin empatie de la alţii. Cei de la PSD, dacă nu au aflat până acum ar trebui să se uite mai
atent în jur şi să vadă cine le va mai implanta cuţitul în spate. Spun funcţionari cu poziţii
înalte din Spitalul Judeţean că Boliacu, încă de când a venit adus de mânuţa de PSD a
confundat această instituţie cu moşia personală de parcă angajaţii erau sclavi pe
plantaţia primită moştenire. Domnia să a început să-şi ascundă incompetenţa în
spatele unor controale de genul anilor 50, apoi a trecut la insinuări voalate cum că toţi
angajaţii ar fi nişte hoţi şi că ar avea afaceri private. După ce a terminat cu personalul
TESA a începu în lipsa managerului din unitate să facă tot felul de controale în secţiile
spitalului fără a avea o baza legală şi a procedat în acelaşi fel şi cu personalul medical.
Boliacu, cândva mâna dreapta a stăpânului sau Cătălin Nechifor a muşcat în această
primăvară mâna pe care a acopert-o ani la rând cu sărutări pătimaşe de subaltern
loial precum şarpele încălzit la san şi peste noapte când nimeni nu se aştepta, aşa
cum fac tâlhării acoperiţi de liniştea nopţii a devenit adversar, rebel fără cauza în lupta
să paranoică numită Nistor Tătar, colegul sau de partid căruia i-a turnat în ceaiul împăcării
doze consistente de şoricioaică.
VIDEO CE PREZINTĂ UN EPISOD MAI VECHI ÎN CARE ESTE DL BOLIACU
CONSTANTIN DUPĂ O AGRESIUNE (imaginile sunt din perioada de iarnă fără să aibă
inscripţionat „ARHIVĂ „ sau să spună de când sunt imaginile):
- Vine ambulanţă. O venit...şi o început să mă bată.
- Da cine?
- [indescifrabil] Ionel, interlopul Radautiului. În faţă primăriei a vrut să mă lovească. Eram în
maşină, eram la volan...
- Dar cu ce motiv?
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- NU ştiu. Întrebaţi-l. Că are o cauza ascunsă, ceva...O chemat cineva din primărie, nu pot
să-mi dau seama. Mi-o rupt şi dintele, am chemat salvarea.. ..eram la volan...nu ştiu de
ce..
- Dar a-ţi venit la primărie, a-ţi ieşit din primărie?
- Am ieşit din primărie, sunt salariatul primăriei, sunt momentan în concediu fără plata,
autosuspendat, schimbări de legislaţie, şi am venit că am o problema personală
VIDEO CU UN CONCURS DE SKANDENBERG (audio original cum a fost difuzat într-o
emisiune de sport)
VOCE OFF (imagini cu Boliacu Constantin, şi alţii): Boliacu, atunci când demisionează din
toate funcţiile din PSD, dar nu şi din aceea de director în care l-a cocoţat partidul este
cutremurat de ura şi de revanşa calcă pe cadavrele tuturor, peste cadavrele trădărilor sale
consecutive şi încearcă să spună tuturor într-un limbaj jalnic de lemn că el este de fapt un
fel de salvator al Radautiului şi nu vrea să înţeleagă nici în ruptul capului că cetăţenii nu
votează în general laşi şi trădători, nu votează sinecurişti sadea sau infiltraţi pe
termen lung care pun mai presus de toate interesele familiei decât cele ale
comunităţii. În acelaşi context firesc al evoluţiei domnului Boliacu dacă ar fi avut minimă
demnitate a unui bărbat şi nu a unui om politic în momentul plecării din partid ar fi trebuit
să demisioneze şi din funcţia de director la spitalul Judeţean Suceava pentru că acest post
este unul al competenţelor şi nu al voiajorilor politici care dau concursuri cu voie şi
binecuvântare politică de la partid. Fostul conslier judeţean Constantin Boliacu, de altfel un
aventurier arogant în slujba ridicolului permanent fost membru marcant al PSD, partid
care i-a oferit aproape totul, biografie, sinecuri înalte, protecţie politică în orice
împrejurare, acces în media şi la venituri consistente şi sigure din bani publici, a
reuşit, după o succesiune nefericită de trădări să-şi mintă permanent şi să-şi însele
partidul care i-a dat totul doar că să între într-un joc al orgoliilor nemăsurate şi să
pornească o campanie fraticida pentru a hrăni iluziile şi obsesiile sale
administrative. >>
În data de 17.05.2016 a fost difuzată în buletinul de la orele 17:00 şi în reluările de la orele
18:00 19:00 20:00 22:00 şi 18.05.2016 la orele 7:00, 9:00 , 11:00, 13:00 şi 15:00 (conform
declaraţiilor reprezentantului postului de televiziune) o ştire cu o durata de 2 min şi 25 sec
ce era denumită << NU-L MUTAŢI PE BOLIACU DIN „INSECTAR” ÎN BIROUL DE
PRIMAR! >> cu următorul conţinut :
<< PREZENTATOAREA : Constantin Boliacu vrea la primăria Rădăuţi dar nu pentru o
nouă cotonageală în faţa sediului ci pentru a fi primul gospodar peste toţi rădăuţenii.
Mai ales peste cei cu multă carte, profesori şi doctori, oameni de afaceri de succes şi tineri
sclipitori l-ar minte. De ce? Pentru că el, Constantin Boliacu încă mai crede că nişte
şmecheri l-au lăsat fără minte şi succes în viaţă.
VOCE OFF (imagini cu Boliacu Constantin, şi alţii): Recent s-a consumat un moment
cheie în viaţă celui mai cotonogit politician de pe aceste plaiuri. Constantin Boliacu a
fost urcat şi proptit pe o scenă lângă fostul premier Călin Popescu Tăriceanu în calitate de
candidat din partea ALDE la primăria Rădăuţi. Aşa am aflat, că acum, de alegeri nu se mai
dau găleţi, ci glumiţe de cartier, mahala sau autobază. La ALDE Suceava, de exemplu
sunt luaţi peste picior colegii de partid şi nevestele. Evident, cele ale ălorlalţi care sunt
capabili să zâmbească larg, fericiţi şi recunoscători de flegmă glumeaţă ce a poposit
pe obrazul familiei lor. Constantin Boliacu a demonstrat că e capabil de toate acestea. A
fost fericit, zâmbind cu gură până la urechi. A fost reacţia ce l-a caracterizat perfect în faţă
celui care l-a trimis în derizoriu Alexandru Baiseanu, a colegilor ruşinaţi dar şi a comunităţii
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foarte orgolioase din Rădăuţi. Dar uneori chiciul şi coşmarul în politică au aceeaşi
compoziţie şi folosesc aceleaşi ingrediente, însă neapărat să nu lipsească cei slabi de
minte.
VIDEO CU LANSAREA CANDIDAŢILOR ALDE LA SUCEAVA:
- Permiteţi-mi să vi-l prezint pe candidatul nostru la Rădăuţi, pe directorul economic al
Spitalui Suceava care …să o întrebăm pe soţia lui, cum îl cheamă pe candidatul nostru?
Spuneţi doamna. Domnul Boliacu. Dar vroiam să aud de la soţia lui care îi este aproape …
Constantine succes, îţi doresc multă multă bafta „
VOCE OFF: Aşadar glumele de autobază fac bine omenirii, sunt scurte, de prost
gust, enervante, mârlăneşti, dar de obicei foarte hazlii. Baiseanu a vrut, se prea poate,
să creeze de fapt o lume mai relaxată cu neuronii pe stand by şi a folosit drept cobai pe
Silvia şi Constantin Boliacu. De ce oare? Cele arătate aici au fost gândite că un insectar
al glumelor proaste făcute pe seama unei comunităţi notabile cum este cea din municipiul
Rădăuţi. De aceea stimaţi Rădăuţeni nu-l mutaţi pe Constantin Boliacu din insectar în
biroul de primar. >>”
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării conţinutului programelor
redate anterior, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acestora s-a făcut cu
încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul audiovizualului care impun radiodifuzorului
respectarea dreptului persoanei la propria imagine, asigurarea posibilităţii persoanei de a
formula un punct de vedere cu privire la faptele sau comportamentele ilegale ori imorale
care i se impută de către radiodifuzor şi prezentarea acestuia către public, precum şi
informarea corectă a publicului prin prezentarea informaţiilor în mod echilibrat, imparţial şi
cu bună-credinţă.
Astfel, raportat la conţinutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au apreciat că
informaţiile referitoare la candidatura domnului Constantin Boliacu la funcţia de primar al
Municipiului Rădăuţi, au conţinut acuzaţii privind fapte de natură ilegală sau imorală
situaţie ce impunea radiodifuzorului respectarea principiului audiatur et altera pars,
respectiv prezentarea unui punct de vedere al persoanei cu privire la faptele imputate.
În contextul în care candidatura unei persoane la o funcţie publică este una de
interes general, de natură politică, neprezentarea unui punct de vedere al persoanei a fost
de natură să contravină şi dispoziţiilor legale care obligă radiodifuzorul la asigurarea
imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor publicului cu privire la
subiectul adus în atenţia sa.
De asemenea, Consiliul a apreciat că modul de prezentare a informaţiilor privind
candidatura domnului Constantin Boliacu nu a respectat nici dispoziţiile art. 64 din Codul
audiovizualului, dispoziţii care prevăd că, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, radiodifuzorii trebuie să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii iar
informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în
mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Totodată, în urma analizării conţinutului ştirilor, aşa cum este prezentat în raportul
de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că figurile de stil, expresiile şi
calificativele jignitoare utilizate în mod excesiv în prezentarea ştirilor au fost de natură să
lezeze demnitatea umană şi imaginea persoanei, în esenţă fiind în contradicţie cu
dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.
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De asemenea, în ce priveşte ştirile difuzate ulterior datei la care a început
campania electorală, respectiv cele prezentate în zilele de 13,14, 17 şi 18 mai 2016,
Consiliul a constatat că, prin modul de prezentare a informaţiilor, radiodifuzorul a încălcat
şi dispoziţiile Deciziei 244/2016 care impun radiodifuzorului aceleaşi obligaţii de asigurare
a unei campanii electorale corecte şi obiective şi informarea corectă a publicului.
Astfel, potrivit reglementării invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure
desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi
competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi
electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi
echidistant.
Totodată, normele privind desfăşurarea campaniei lectorale în audiovizual prevăd că
emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă
a publicului.
Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont
de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în
cuantum de 5.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de amendare 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 prevederilor art. 16 din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 şi
ale 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. B.G. MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
760/09.06.2015
şi decizia de autorizare nr. 1968.0/23.07.2015 pentru postul de
televiziune BUCOVINA TV din localitatea Suceava) se sancţionează cu amendă în
cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) şi (3), 64 alin. (1) lit. a) şi
b), 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), precum şi
dispoziţiilor art. 3 şi 7 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016.
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
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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 amendă de 5.000 lei postul
BUCOVINA TV, deoarece, în cadrul unor ediţii ale emisiunii „Bucovina activ” din 27, 28 şi
29 aprilie 2016, a prezentat o ştire care, prin conţinutul său, a încălcat dispoziţiile privind
respectarea dreptului persoanei la propria imagine şi asigurarea informării corecte a
publicului prin prezentarea informaţiilor, prevăzute de Decizia nr. 220/2011.
De asemenea, prin modul de prezentare a informaţiilor în cadrul unor emisiuni
informative difuzate după începerea campaniei electorale, respectiv în zilele de 13, 14, 17
şi 18 mai 2016, postul a încălcat dispoziţiile Deciziei 244/2016 care prevăd obligaţia de
asigurare a unei campanii electorale corecte, obiective şi echitabile, precum şi de
informare corectă a publicului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

