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Decizia nr. 574/28.05.2019
privind somarea S.C. INTER-MEDIA S.R.L.
cu sediul în Suceava, Bd. George Enescu nr. 1, bl. 8, sc. A, et. 8, ap. 32
jud. Suceava CUI: 6526153
Fax: 0230/512350
- pentru postul INTERMEDIA
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 mai 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie
referitor la emisiuni difuzate în perioada campaniei electorale pentru alegerile pentru
Parlamentul European de către radiodifuzori locali și regionali.
Postul INTERMEDIA aparţine radiodifuzorului S.C. INTER-MEDIA S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. TV-C 412.4/16.09.2008 elib la 19.09.2017 şi decizia de autorizare
nr.1517.0-4/30.09.2008 elib la 19.09.2017).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 68 din Decizia
nr. 220/2011 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit art. 68: 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, postul INTERMEDIA a difuzat, în perioada 29 aprilie 2019 – 19 mai 2019,
emisiunea „Povești de succes” , realizatorul acesteia Angela Zarojanu, membru PNL,
consilier local în municipiul Suceava, reprezentantul asumat al unui competitor electoral.
Potrivit raportului de monitorizare, “emisiunea a fost difuzată după următorul program,
în datele:
29.04.2019 – între orele: 20:21:26 – 20:51:20; 02.05.2019 – între orele: 00:00:35 – 00:30:27;
03.05.2019 – între orele: 04:39:02 – 05:08:15; 03.05.2019 – între orele: 22:38:40 – 23:07:55;
04.05.2019 – între orele: 18:02:25 – 18:32:30; 05.05.2019 – între orele: 20:01:45 – 20:30:45;
09.05.2019 – între orele: 00:00:12 – 00:30:25; 10.05.2019 – între orele: 05:00:50 – 05:31:22;
10.05.2019 – între orele: 22:29:45 – 23:00:25; 11.05.2019 – între orele: 18:04:05 – 18:35:50;
12.05.2019 – între orele: 20:00:30 – 20:32:12; 13.05.2019 – între orele: 16:08:15 – 16:39:55;
16.05.2019 – între orele: 00:00:00 – 00:31:00; 17.05.2019 – între orele: 22:32:11 – 23:03:45;
18.05.2019 – între orele: 17:59:54 - 18:30:06; 19.05.2019 – între orele: 20:00:13 – 20:32:10.
Durata totală a celor 16 ediții difuzate ale emisiunii „Povești de succes” însumează un
număr de 488 de minute de emisie.”
Având în vedere că realizatorul emisiunii, doamna Angela Zarojanu, este, conform
datelor publice postate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, membru reprezentând
PNL în Consiliul Local al municipiului Suceava, membrii Consiliului au constatat
nerespectarea prevederilor art. 68 din 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
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de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a
candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.
Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului 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 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. INTER-MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
412.4/16.09.2008 elib la 19.09.2017 şi decizia de autorizare nr.1517.0-4/30.09.2008
elib la 19.09.2017 pentru postul de televiziune INTERMEDIA) se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor 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 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, 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
INTERMEDIA deoarece, una dintre emisiunile difuzate de post este realizată și prezentată de
o persoană care deține funcția de consilier municipal, situație de natură să contravină
dispozițiilor art. 68 din Codul audiovizualului.
Potrivit normei invocate, 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.
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
VICEPREŞEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu
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