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Decizia nr. 101 din 02.02.2016
privind somarea S.C. ALEXANDRA TOUR S.R.L.

cu sediul în Deva, Str. Avram Iancu, PT 20E, jud. Hunedoare
Fax: 0354.738.999

pentru postul HUNEDOARA TV CHANNEL

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei
înregistrate la CNA sub nr. 11724/17.12.2015 cu privire la emisiunea „Ediț ie Specială”,
difuzată în ziua de 16.12.2015 de postul HUNEDOARA TV CHANNEL.

Postul de televiziune HUNEDOARA TV CHANNEL aparţine radiodifuzorului
S.C. ALEXANDRA TOUR S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 499.3/23.02.2010, decizia de
autorizare nr. 1685.0-2/06.05.2010).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ALEXANDRA TOUR S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) şi (3) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 40 alin. (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să

probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

(3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

În fapt, în cadrul emisiunii „Ediț ie Specială”, ediţia din 16 decembrie 2015 cu
începere de la ora 16.00, moderată de Alin Bena au participat: Livia Botici, redactor șef
Glasul Hunedoarei, Volodea Macovei-jurnalist și Ștefan Ciocan-senior editor al cotidianului
Glasul Hunedoarei, invitatul permanent al emisunii.

Emisiunea difuzată în direct a avut durata de 59 minute și a dezbătut subiecte legate de
situaț ia decoraț iunilor de Crăciun din municipiu, reabilitarea Cetăț ii Deva-clădire
monument istoric, proiectele europene nerealizate la termen, subiecte reunite sub
următoarele titluri: ”PRIMĂRIA DEVA IESE DIN MUȚENIE” sau ”INCOMPETENȚA
PLĂTITĂ DIN BANI PUBLICI” .

În acest context, atât moderatorul, cât şi invitaţii emisiunii au făcut o serie de
afirmaţii jignitoare la adresa primarului, fapt de natură a-i prejudicia dreptul la imagine şi
reputaţie.

Potrivit raportului de monitorizare, la începutul emisiunii a fost difuzat un material
audiovizual din conferinț a de presă organizată de primărie, în care dl.l Petru Mărginean,
Primarul municipiului Deva, a prezentat un punct de vedere vizavi de articolele apărute în
presa locală (în speț ă cotidianul Glasul Hunedoarei) și dezbătute la Hunedoara TV, în
ultimele 10 zile – articole ce vizează modul în care s-au achiziț ionat și instalat ornamentele
de Crăciun în Deva, proiectele europene nerealizate la termen, respectiv reabilitarea
Cetăț ii Deva.
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În cadrul materialului , dl Petru Mărginean a declarat printre altele:

Petru Mărginean: „Până la urmă este de datoria mea să vin împreună cu colegii și să-i
apăr de nemernicia unora, de mârlănia unora, chiar de prostia unora care se pot numi
mercenari. Știț i foarte bine mercenari sunt și-n politică, mercenari sunt și-n presă....peste
tot. Dar cred eu că răutatea și răul sunt efectele secundare ale prostiei.”

După acest material s-au prezentat invitaț ii și subiectele ce se vor dezbate în emisiune.
Ștefan Ciocan: „S-a făcut o atribuire (n.i. referitor la modul în care primăria a ales firma
care să se ocupe de ornamentarea Devei cu luminiț e) ..atribuirea nu înseamnă licitaț ie...și
n-au putut să explice. Și aicea eu îi acuz și-l acuz încă odată pe domnul Petru Mărginean
de faptul că n-au putut să explice cum și pe ce bază a fost făcut caietul de sarcini. Pentru
că aicea este mârlănia, hoț ia și bătaia de joc faț ă de deveni și de banii lor.
Ștefan Ciocan: Și acuma încă o chestie....chiar m-a durut, pe mine care locuiesc în Micro15,
m-a durut afirmaț ia primarului și mă uit în ochii primarului și-i spun să-ț i fie rușine băi
nemernicule....adică spui nu putem să punem ..să punem decoraț iuni vechi pentru că sunt
depășite...și toate decoraț iunile vechi sunt în Dacia, în Gojdu și în Micro15....adică noi, noi
suntem noi ăștia care stăm în Micro15 cetăț enii de mâna a cinșpea ai Devei.

După afirmaț iile invitatului la reperul orar 38:39 intervine și moderatorul Alin Bena:
Moderator: Da trebuie să-ț i atrag atenț ia asupra folosirii cuvântului ”nemernicule” pentru
că doar primarul are voie să spună.
Ștefan Ciocan: bine nemenicule primar atunci.
Moderator: Deci domnul Dragomir sunteț i un mincinos...că nu aveț i răspuns.
Ștefan Ciocan: Aici ar fi interesant și uite fac un apel public și-l invit pe domnul Dragomir
cum merge la Antena 1 să vină și aicea în emisiune....pentru că acest domn Dragomir este
o fantomă..(neinteligibil). Nimeni de fapt nu știe cine este acest domn Dragomir care apare
doar la Antena 1, la postul soț iei Primarului Devei, Petru Mărginean. Nu vine nicăieri, nu
discută cu nimeni din presă, vine la conferinț ele de presă de-a dreapta lui Mărginean, nu
apare pe site-ul primăriei, în organigrama primăriei. El se recomandă ca fiind consilierul
personal al primarului, dar printre consilierii personali ai primarului nu este...nu știm de
unde îl plătește primarul, nu știm cu ce-l plătește primarul...nu are pusă pe site-ul primăriei
declaraț ia de avere sau de interese.
Ștefan Ciocan: Să vină domle, Dragomir ăsta aicea, să stea uite între noi, între nemernici,
proști, mărlani și așa..să ne explice el că am înț eles că e un personaj foarte deștept el așa
domnul Dragomir ăsta , se pricepe la fonduri europene, la implementare de fonduri
europene...să vină domle aicea, domnul Dragomir hai domnu aicea să povestim ca între
oameni, dumneata deștept, noi mârlani.
Moderator: Deci aici e minciuna și vă rog foarte mult nu mai minț iț i public , da, și
răspundeț i corect la întrebări. Și mai fac din nou un apel: vă invit aici domnul Dragomir.
Ștefan Ciocan: Dacă primarul nu discută, hai domnul Dragomir, că el îi ăla creierul.
Moderator: Domnul Dragomir veniț i aici să ne explicaț i cine sunteț i, cu ce rost prin
Primăria Deva, de unde vă luaț i banii, de ce nu figuraț i în organigrama primăriei șamd..
Moderator: Dacă tot apăreț i public în conferinț a de presă de-a dreapta tatălui și daț i niște
minciuni pe post de adevăruri. Da vă invităm. Cum și pe domnul Petrică Mărginean să ne
spună : nemernici ,proști, mârlani, mercenari și răi, aici în faț ă...că îi oferim acestă
posibilitate fără probleme.
Ștefan Ciocan: Haideț i să vă spun de ce... pentru că de trei ani jumate..... pentru că de 3
ani jumate fac ce vor ei (n.i conducerea Primăriei Deva). Au încălcat legile de mediu, garda
de mediu nu le-a făcut nimic; au făcut locuri de joacă de 3-4 ori preț ul decât era normal să
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le facă, nimeni nu le-a făcut nimic. Deci de trei ani jumate își bat joc de Deva, își bat joc
de deveni, își bat joc de legile acestei ț ări și nimeni nu le face nimic. Deja ei se cred
intangibili.
Ștefan Ciocan: Fac o declarț ie aicea și îmi asum în totalitate ceea ce spun acuma, n-am
făcut în viaț a mea așa ceva și n-am crezut c-o s-o fac. Ei ca cetăț ean al Devei, nu ca
jurnalist iau în calcul ideea de a mă duce mâine la Alba-Iulia și de a depune o plângere la
DNA împotriva acestor indivizi care conduc în momentul ăsta Deva. Pentru că , dacă stăm
să așteptăm să se autosesizeze organele statului riscăm să ne mai trezim încă patru ani
cu ei la butoane...Adică m-am săturat de ameninț ări, fac presă de 25 de ani și n-am fost
umilit, ameninț at, discreditat fără niciun fel de argument cât sînt de când scriem, luăm
atitudine faț ă de bătaia de joc pe care acest Petre Mărginean cu toată clica din jurul lui o
desfășoară în Primăria Deva.
Moderator: Nemernici, proști, mârlani, mercenari, imbecili, răi ca efecte secundare ale
prostiei ..sînt cuvintele Primarului Petru Mărginean adresate astăzi presei care nu-l
mângâie pe creștet așa cum înț eleg că se desfășoară chiar în aceste momente o
mângâiere amplă și tandră la televiziunea pe care o controlează în mod direct..
Ștefan Ciocan: Nu o controlează, e proprietatea familiei Mărginean, ce să controleze.
Moderator: Să zicem așa..eufemistic.”

Potrivit raportului de monitorizare, în finalul primei ore de emisiune, s-a difuzat un
material audiovizual din conferinț a de presă susț inută de primarul Devei, conferinț ă în
care domnul Petru Mărginean explică modul în care s-a realizat iluminatul pe perioada
sărbătorilor de iarnă în municipiu.

Faț ă de conţinutul prezentat anterior, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale prevăzute la art. 40 alin. (2) şi (3) din Codul
audiovizualului

Astfel, Consiliul a apreciat că în cadrul emisiunii „Ediț ie Specială”, din 16 decembrie
2015, moderatorul a permis invitatului Ștefan Ciocan să facă afirmaţii acuzatoare la adresa
domnului Petru Mărginean, primarul municipiului Deva, fără să-i solicite să probeze aceste
afirmaţii sau să indice, cel puţin probele care le susţin, pentru a permite publicului să
evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile, și a permis folosirea de către același invitat a
unui limbaj injurios la adresa primarului.

Mai mult decât atât, Consiliul a constatat că însuşi moderatorul emisiunii
a folosit un limbaj injurios, nepermis în cadrul unui program audiovizual.

Membrii Consiliului consideră că moderatorul unei emisiuni este sau ar trebui să fie
un arbitru obiectiv, un formator de opinii, un model atât pentru invitaţi, cât şi pentru
telespectatori şi nu trebuie să omită faptul că legiuitorul a stabilit expres obligaţii în sarcina
acestuia.

Or, având în vedere modul în care s-a desfășurat emisiunea, Consiliul a constatat
că moderatorul nu şi-a respectat obligaţia legală prevăzută la alin. (3) al aceluiaşi articol,
aceea de a nu folosi şi a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios.

Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor 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
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ALEXANDRA TOUR S.R.L., titular al licenţei audiovizuale
nr. TV-C 499.3/23.02.2010, al deciziei de autorizare nr. 1685.02/06.05.2010, pentru postul
de televiziune HUNEDOARA TV CHANNEL, se sancţionează cu somaţie publică de intrare
în legalitate pentru încălcarea prevederilor 40 alin. (2) şi (3) 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
nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ALEXANDRA TOUR 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 postul de televiziune
HUNEDOARA TV CHANNEL cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Ediț ie Specială”,
din 16 decembrie 2015, în contextul discuţiilor privind conferinţa de presă organizată în
ziua respectivă de Primăria municipiului Deva, au fost formulate acuzaţii nedovedite şi a
fost utilizat un limbaj injurios, fapte de natură să contravină dispoziţiilor legale din Codul
audiovizualului.

Conform reglementărilor în vigoare, pentru asigurarea respectării dreptului la
propria imagine al unei persoane, moderatorul emisiunii are obligaţia de a solicita ferm
interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, sau să indice cel puţin, probele care
le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

De asemenea, potrivit normelor legale, moderatorii programelor au obligaţia să nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la
violenţă.”

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
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