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Decizia nr. 373 din 14.06.2016
privind somarea S.C. PAF MEDIA S.R.L.,

cu sediul în Galaț i, Str. Cuza Vodă, nr. 60, cam 1, jud. Galaț i
Fax: 0296.464.656

- pentru postul de televiziune TV GALAȚI
Galaț i, Str. Siderurgiștilor, nr. 7, PS1B, spaț iul comercial 2, parter, tronson 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 iunie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării
nr. 998/28.01.2016, cu privire la emisiunea „Ciocu mic în târgu mare”, ediț ia difuzată în ziua
de 24.12.2015.

Postul de televiziune TV GALAȚI aparţine S.C. PAF MEDIA S.R.L., (licenţa
audiovizuală TV-C 003.4/11.02.2003, eliberată la 21.05.2013, decizia de autorizare
484.1/11.12.2014).

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că, în ediț ia emisiunii
„Ciocu mic în târgu mare” din 24.12.2015, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 68 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (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 de persoane desemnate public să candideze sau care
şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau
prezidenţiale.”

În fapt, în ediț ia emisiunii de dezbatere „Ciocu mic în târgu mare” din data de
24.12.2015 moderatoarea d-na Iulia Costescu nu a fost prezentă în studio și pe
întreaga durată a emisiunii rolul de moderator a fost luat de invitatul acesteia
dl. Nicolae Dobrovici Bacalbașa. În partea a doua a emisiunii invitatul dl. Vali Viorel
Sandu devine intervievat domnului Nicolae Dobrovici Bacalbașa care este
președintele Consiliului Județ ului Galaț i.

Redăm din raportul de monitorizare:
„Monitorizarea emisiunii Ciocu’ mic în târgu mare din 24.12.2015 difuzată de postul
TV GALAȚI de pe martor pus la dispoziț ia CNA de către jurnalist Ticu Ciubotaru și cu
referire la conț inut autosesizare 989/28.01.2016, am constatat următoarele:
Emisiunea cu începere de la ora 21,00 a avut o durata de 50 minute și a fost
structurată în două părț i cu pauza de publicitate de 5 minute, fiecare parte având în
medie 23 minute. Emisiunea nu a avut relurări sau redifuzări. Din informaț iile pe care

le-am primit prima parte a emisiunii a avut invitaț i pe: dl. Nicolae Bacalbașa
presedinte C J. Galaț i și pe dl. Cezar Bichescu Ionuț director administrativ camine
studenț ești Univ. Dunărea de Jos Galaț i moderator fiind d-na Iulia Costescu. În partea
a doua a emisiunii invitaț ii emisiunii au fost: dl. Nicolae Bacalbașa președinte CJ
Galaț i și dl. Vali Viorel Sandu director Serviciul Public Județ ean de Administrare a
Domeniului Public și Privat Galaț i aflat în subordinea CJ Galaț i iar d-na Iulia Costescu
în calitate de moderator nu a mai fost prezentă în platou. Tema emisiunii: Zone de
agrement cu specific pescăresc zona Zătun și Pădurea Gârboavele.



2
Redăm conț inut :
Reper (00:03) (Nicolae Bacalbașa): De Crăciun vreau să ofer gălăț enilor câteva
cadouri care poate că erau, existau, dar n-au fost despachetate.Si unul dintre aceste
cadouri este un director dintr-o instituț ie subordonată Consiliului Județ ului Galaț i dl.
Vali Viorel Sandu, un băiat tânăr pe care eu l-am găsit în post, nu e creatia mea și nu-i
meritul meu...și care a contribuit decisiv în a oferii gălăț enilor spaț ii de recreere...
Reper (02:34) și aceste zone de recreere potenț iale erau două Zătunul fostă locaț ie a
Paridului Comunist, o baltă lângă vărsarea Prutului în Dunăre și doi Pădurea
Gârboavele..și ce proiecte avem în viitor...
Reper (03:05) (Nicolae Bacalbașa): Domn’ director, haideț i să le prezentanț i ..mai
succint și mai suculent, dacă se poate, gălăț enilor, ce avem la ora actuală...
Reper (03:18) (Vali Viorel Sandu): ..acum un an și jumătate, totul a început de la
dumneavoastră din birou... vreau să spun suculent: Dl. Dima Floricel (presedinte
FLAG-programul operaț ional pentru pescuit) a reușit să aducă cel mai important
program de dezvoltare piscicolă...totul a pornit de la dvs.. când ..ne-aț i susț inut să
putem să aplicăm niste proiecte europene...pe zonele de agrement care sunt în
subordinea Consiliului Județ ean...
Reper (05:55) (Vali Viorel Sandu) (vorbindu-se de balta Zătun): ..era un pescut
salbatic..cu niste taxe mari acolo veneau mai mult
Reper (05:54) (Nicolae Bacalbașa): Șmecherii!
Reper (05:56) (Vali Viorel Sandu): Oamenii bogaț i , șmecherii ..decât gălăț enii ...
Reper (05:56) (Vali Viorel Sandu): Oamenii): Și unde se bracona masiv!..de către rude
a unor potentaț i. Acuma că potentaț ii erau portocalii, sigur că eu fiind social democrat
s-ar parea că sunt pătimaș din motive politice. Nu domnule. Mie nu-mi plac derbedeii.
Să pleci cu o mie de kile de pește cu mașina după aceia...și toată lumea să se dea la o
parte pentru că ești cumnatul unui prefect (aluzie la cumnatul fotului prefect de Galaț i
Emanuel Cătălin Bocăneanu)că e imposibil să nu se știe dacă știu eu acuma, cum
dracu nu se știa pe vremea aia! Se știa! Dar toț i tăceau! În sfârșit. Acuma unii zic că-s
vremuri de teroare. O fi! Da’uite că nu mai îndrăznește nimeni să tâlhărească o tonă de
pește într-un week-end.
Reper (06:55) (Vali Viorel Sandu): Sunt vremuri normale.Am terminat Balta Zătun. Am
finalizat cele două proiecte.Acum Zătunul este ca și bază de agrement. Cea mai
importantă bază de agrement cu specific pescăresc...chiar și din România...
Reper (08:57) (Nicolae Bacalbașa): Deci avem doua lucruri...trebuie să umplem lacul
cu pește calitativ și cantitativ...și să facem ca dintr-un loc unde era acces pentru cei
bogaț i...să devină un loc cu acces pentru omul mediu...
Reper (09:20) (Vali Viorel Sandu):Știț i ce-mi place mie să spun...și vă multumim pentru
lucru asta, pentru că am putut ca să avem o bază de agrement..în sfârșit gălăț enii au o
bază de agrement a lor și dvs. asta aț i făcut și asta ne susț ineț i să facem. Să
transformăm Zătunul în staț iunea gălăț enilor...am populat cu peste, cu caras. Carasul
este chir un pește care cade la undiț ă..vin copii domnule președinte și stau cu undiț a
și se relaxează..cu părinț ii...fac un grătar și scapă de grijile, de stresul Galaț iului.
Reper (10:35) (Nicolae Bacalbașa):Adică Galaț iul, ăă.., carasul este un pește tâmpit
care pune botul la orice cârlig!
Reper (10:39) (Vali Viorel Sandu): Este un pește sufletist, îi spun eu...
Reper (10:35) (Nicolae Bacalbașa): Sufletist.
Reper (10:42) (Vali Viorel Sandu): Este un pește sufletist care ajută pescarii să..
Reper (10:45) (Nicolae Bacalbașa): Își dă sufletul.
Reper (10:46) (Vali Viorel Sandu): Își dă sufletul.Da....Am reusit cu sprijinul dvs. să dăm
drumul la această bază de agrement...eu cred că este un succes.
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Reper (12:32) (Nicolae Bacalbașa): Acolo o nenorocire este drumul de acces. Pentru
că este drum județ ean...1700 metrii..unde existau bani europeni tot pe acest program
POP..
Reper (12:54) (Vali Viorel Sandu): șase sute de mii de euro...bani cu finanț are 100%
Reper (12:56) (Nicolae Bacalbașa): Adică numai acceptai si-ț i făcea drumul...și
consilierii PNL și PD datorită faptului că o doamnă vicepreședinte de la PNL,
profesoară, n-a mai fost vicepreședinte a CJ, că s-a schimbat majoritatea politică, în
ciuda gălăț enilor și plini de ură faț ă de gălăț eni-eu unul nu mă duc la balta Zătun-
domn’le- au refuzat sa acceseze. A fost un act care după părerea mea este un act de
tradare naț ională și de care procuratura -deși dreptul de a vota este un drept al fiecărui
consilier județ ean- care ar trebui analizat de procuratură ca un act antinaț ional, un fel
de întunecare a minț ii prin patimă, și mie îmi pare rău că șeful liberalilor gălăț eni care
este deputat în parlamentul României și a fost și secretar de stat ..a acceptat această
golănie extremă, pentru că încep să mă gândesc cu ce fel de oameni avem de-a
face…acest drum care putea să fie perfect neted este aproape impracticabil.
Reper (14:38) (Vali Viorel Sandu): Este adevărat. Să știț i că umbrește succesul acestei
baze de agrement...vrând nevrând gălăț enii care vin la baza de agrement vor fi
nemultumiț i de drum..gălăț enii trebuie să aibe condiț iile necesare pentru a venii până
acolo.. Reper (15:04) (Vali Viorel Sandu): Deocamdată să știț i că a fost mai mult decat
atât.. pe lângă cei șase sute de mii de euro să facem o bază de agrement în Pădurea
Gârboavele erau un milion patru sute de mii de euro ...pe care i-am pierdut.
Reper (15:10) (Nicolae Bacalbașa): ..Niște ziare mărunte care au legături, pe care
serviciile noastre ar trebui să le cunoască, pentru că unii plătiț i de grupuri anti-
naț ionale ca măsuri susț inute, de exemplu: a împiedica construirea din bani europeni,
pe gratis, a unui drum, ...practic construirea, este un act din punctul meu de vedere
anti-naț ional și care echivalează aproape cu tradarea naț ională. Și care ar trebui să
facă preocuparea celor care se ocupă cu asemenea acte. Că nu e mare diferentă între
ce au făcut domnii ăștia consilieri și unii care pun bombe! Din punctul meu de vedere,
poate greșesc. Este un act anti-naț ional! Da’ lăsând la o parte (vorbind cu aluzie la ce
s-a scris în anumite ziare)Ei s-au apucat să spună că e demenț ă să faci lac la
Gârboavele. Dar Partidul Comunist cum naiba a facut lac?Cum se scăldau ăia?...Iar
acuma dacă vrei să refaci ce-a rămas de pe urma comuniștilor cică ești dement!
Reper (16:43) (Vali Viorel Sandu): Știț i ce este cel mai important lucru faptul că
FLAG-ul Galaț i programul operaț ional pentru pescuit a avut aproape patru milioane de
euro bani europeni...
Reper (16:50) (Nicolae Bacalbașa): N-a putut din cauza Liberalilor să-i cheltuiască pe
toț i!
Reper (16:54) (Vali Viorel Sandu): Consiliul Județ ean, Dumneavostră în speț ă,
Consiliul Județ ean aț i susț inut acest program foarte mult...
Reper (18:02) (Nicolae Bacalbașa): (vorbindu-se despre Pădurea Gârboavele, potecile,
activitaț ile de vânătoare):Unde am găsit o porcărie! O mulț ime de capcane. Domn’le
lucrurile astea trebuie spuse…Vreau să spun că până acuma poliț ia nu a făcut pândă
să prindă pe asta sa-l bage la pușcărie!
Reper (18:19) (Vali Viorel Sandu): Să știț i că plângeri la poliț ie am făcut!
Reper (18:21) (Nicolae Bacalbașa): Știu!
Reper (18:25) (Vali Viorel Sandu): Există o problemă cu cei de la asociaț ia de
vânătoare și pescuit pentru că si-acolo sunt niște ăă...se duc și vânează. Este legal
lucrul ăsta, dar
Reper (18:38) (Nicolae Bacalbașa): În anumite limite! Respectarea acestor limite e o
problema!...și va trebui să găsim o modalitate de a verifica eficient respectarea acestor



4
limite și indiferent cine sunt jmecherii de la vânătoare să acț ionăm. Că tot șmecherii
de la vânătoare și-au bătut joc într-o ț ară în care totuși Mioriț a este un reper naț ional
avem un câine per stână la șes, doi câini per stână la deal și trei câini per stână la
munte...ceia ce eu ca român imi vine să iau toporul să dau în cap!
Reper (19:24) (Vali Viorel Sandu): Aveț i dreptate...
Reper (20:08) (Nicolae Bacalbașa): Trebuie să aibă grijă ca niște așa ziși vânători
sportivi să nu sară pârleazul pe partea ailaltă.
Reper (20:15) (Vali Viorel Sandu): Putem să dăm ființ ă unor tragedii. Și noi vrem să
ocolim lucrurile ăstea. Vânătoarea este vânătoare dar ...Pădurea Gârboavele este în
slujba cetăț eanului
Reper (20:26) (Nicolae Bacalbașa): Nu a vânătorilor!
Reper (20:29) (Vali Viorel Sandu): Și din cauza asta, lucrul ăsta trebuie rezolvat..
Reper (20:31) (Nicolae Bacalbașa): Iarăși ce s-a rezolvat în acest complex al Pădurii
Gârboavele este Grădina Zoo care după părerea mea este un mare succes, era un
ăproiect abandonat,...sigur cu bani europeni, prin Ministerul Mediului nu avea parale,
m-am dus eu la doamna ministru care mă cunoștea, m-am milogit..
Reper (20:56) (Vali Viorel Sandu): Aț i făcut un lucru deosebit de important..
Reper (20:57) (Nicolae Bacalbașa): Dup-aia m-au înjurat unii, cică domn’ne :cam multă
benzină ai consumat! Nu. Eram un pasionat să mă duc dracu să pup funduri la
București (râde) să-mi fac grădina (ironic despre Grădina Zoologică)…(și vorbindu-se
de numărul de vizitatori la Grădina Zoologică) și cu record de vizitatori și unde
animalele nu li se mai fură mancarea, totul arată foarte bine….și mai există un proiect
tot pe fonduri POP tot cu partea inferioară a Prutului, nu vreau să vorbesc că dup-aia
deochi naibii tot acest proiect la care ț in enorm, dar vreau să spun că vom face! Așa
încât, sigur vorbirăm cam mult…ce pot spune: gălăț enilor, decât un Căciun Fericit, atât
cât se poate! Viaț a-i scurtă. Să ne bucurăm. Să nu fim răi. Să căutăm să preț uim clipa.
Reper (22:37) (Vali Viorel Sandu): Și din 2015 le oferiț i gălăț enilor zone de agrement
cu specific pescăresc complete...
Reper (22:44) (Nicolae Bacalbașa): Domn’le am încercat să facem cât am putut. Ce-a
ieșit, n-au decât să judece oamenii!

În urma analizării conţinutului ediț iei emisiunii, membrii Consiliului au constatat
că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 68 din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare.

Astfel, membrii Consiliului au considerat că fapta radiodifuzorului de a difuza pe
post o emisiune de dezbatere moderată de un președinte de consiliu județ ean, funcț ie
de demnitate publică, a fost de natură să încalce dispoziț iile legale sus menț ionate.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art.
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PAF MEDIA S.R.L., licenţa audiovizuală
TV-C 003.4/11.02.2003, eliberată la 21.05.2013, decizia de autorizare
484.1/11.12.2014, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea prevederilor 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
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
TV GALAȚI, deoarece ediț ia emisiunii „Ciocu mic în târgu mare” din 24 decembrie 2015, a
fost moderată de Președinte al Consiliului Județ ean Galaț i, ceea ce contravine
prevederilor art. 68 din Codul audiovizualului.”

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


