
 
 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
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Decizia nr. 356 din 02.06.2016 
privind somarea S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. 

Medgidia, Bd. Independenţei nr. 29,  Bl. IP 29, Sc. A, ap. 4, jud. Constanţa 
CUI 33229109 

- pentru postul de televiziune MEDIA TV  (MEDGIDIA) 
Medgidia , Str. Decebal nr. 33  

Fax: 0241 820 220 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iunie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie în 
baza sesizării înregistrate sub nr. 4913/16.05.2016 cu privire la unele emisiuni difuzate 
de postul de televiziune MEDIA TV din Medgidia.  

Postul de televiziune MEDIA TV (Medgidia) aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA 
PRO COMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 385.3/13.03.2008, 
eliberată la 03.02.2016, decizia de autorizare nr. 1421.1-2/18.01.2011 eliberată la 
03.02.2016). 
 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA PRO COMUNICATION 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Decizia 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.   
 

Potrivit dispoziţiilor art. 139 din Decizia 220/2011, publicitatea, pozitivă sau 
negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, 
cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 
               În fapt, postul de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA) a difuzat în ziua de 
01.05.2016, în intervalul orar 12:00 – 13:50, cu menţiunea REDIFUZARE, emisiunea 
„RETROSPECTIVĂ ŞTIRI Media TV Medgidia” care a cuprins două ştiri, după cum 
urmează: 
        - „ŞAPTE CANDIDAŢI PENTRU FOTOLIUL DE PRIMAR AL MEDGIDIEI” cu 
următorul conţinut, pe scurt: 
 - Voce off: După ce enumeră toţi cei şapte candidaţi, spune: „Dintre ei, Valentin Vrabie 
(candidat independent) pare să fie cel mai apreciat de către medgidieni.” Urmează 
interviuri pe stradă: 
- Reporter: „Dacă mâine ar fi alegerile locale, pe cine aţi vota?” 
- Cetăţean 1: „După părerea mea, cel mai nimerit pentru Medgidia ar fi Vrabie.” 
- Reporter: „Vă place ceea ce a făcut în comuna Peştera?” 
- Cetăţean 1: „Extraordinar de mult, ceea ce în Medgidia nici un primar...n-a mai făcut!” 
- Cetăţean 2: „Pe băiatul de la Peştera, e mai gospodar!” 
- Cetăţean 3: „Eu vă spun...singurul care merită, este profesionistul Odor.” (candidat 
PNL). 
- Cetăţean 4: „Pe domnul Vrabie, a făcut ceva frumos în Peştera.”  
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       - „CARE SUNT CELE MAI MARI PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ 
MEDGIDIA?”, cu următorul conţinut, pe scurt: 
- Voce off: „Marian Odor, candidat din partea PNL, ne-a declarat că una dintre 
priorităţile sale va fi îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţia publică.”.  
A urmat un interviu cu dl. Marian Odor, care nu a avut mesaje cu caracter electoral. 
- Voce off: „Candidatul independent Valentin Vrabie, consideră că locurile de muncă 
reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă municipiul Medgidia, iar 
dezvoltarea unei comunităţi este strâns legată de educaţie, lucru în care se va investi, 
dacă va fi ales de cetăţeni.” 
         Urmează un fragment din emisiunea „AUDIENŢA TV” difuzată anterior, al cărei 
invitat a fost dl. Valentin Vrabie, care a spus: „...locul I voi fi pe 5 iunie, locul I voi 
termina şi următorii 4 ani...”.  
   Urmează interviuri pe stradă: 
- Voce off: „Dacă mâine ar fi alegerile locale, pe cine aţi alege?” 
- Cetăţean 1: „Vrabie...am fost la Peştera...” 
- Cetăţean 2: „Vrabie sau Odor...”.   

    Pe toată durata difuzării emisiunii informative „RETROSPECTIVĂ ŞTIRI Media 
TV Medgidia”, în partea inferioară a ecranului au rulat datele de contact ale primăriilor 
din jud. Constanţa, iar în locul literelor Ş, ş, Ţ şi ţ a apărut semnul „?” . 

 În urma vizionării înregistrării emisiunii Consiliul a apreciat că, raportat la 
conţinutul acesteia, aşa cum a fost reflectat în cadrul raportului de monitorizare, 
emisiunea analizată a fost de natură să promoveze politic două persoane, candidați la 
funcţia de primar al municipiului Medgidia.  

Or, campania electorală pentru alegerile locale urma să înceapă, în condiţiile 
stabilite de Legea 115/2015, în domeniul audiovizualului, la data de 6 mai 2016, iar 
conform art. 139 din Decizia 220/2011, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură 
cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia 
perioadelor de campanie electorală.  
 Faţă de aspectele reţinute anterior, ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
votat propunerea de sancţionare cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate a  
S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L., decizie adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 385.3/13.03.2008, eliberată la 03.02.2016, decizia de autorizare 
nr. 1421.1-2/18.01.2011 eliberată la 03.02.2016 pentru postul de televiziune MEDIA TV 
MEDGIDIA) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Decizia 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  
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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 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 MEDGIDIA, deoarece, în emisiunea „Retrospectivă Știri” din 01.05.2016, au fost 
promovate două persoane, candidați la funcţia de primar al municipiului Medgidia, 
încâlcându-se astfel prevederile art. 139 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

 
 
 
 
  
 

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări 
 

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru 
 
    
 
    
 


