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Decizia nr. 151 din 16.01.2019
privind somarea S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.
BUZĂU, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud. Buzău
CUI 15032728
Fax: 0338401775, 0238717360
- pentru postul FOCUS TV
BUZĂU, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, jud. Buzău
FOCŞANI, Bd. Republicii nr.9 et. 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr.
10265/22.11.2018, cu privire la emisiunea ‘’ Toc Şou’’ difuzată în data de din 21.11.2018, de
postul FOCUS TV.
Postul de televiziune FOCUS TV aparţine S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION
S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 718/26.03.2015 şi decizia de autorizare
nr.2025.0/12.01.2016).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA
GRUP PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.
În fapt, postul FOCUS TV difuzează emisiunea „Toc Şou”, moderată de Dan Răspopa,
în cadrul căreia acesta prezintă sub forma unui monolog de satiră şi umor realităţile din
viaţa social-politică a celor două judeţe, Buzău şi Vrancea. Emisiunea, cu o durată de 30 de
minute, este difuzată în direct la ora 18:30 şi redifuzată în cursul aceleiaşi zile la ora 22:30,
iar a doua zi la orele 01:30, 04:30, 10:00, 13:00 şi 15:30. Emisiunea beneficiază pe
parcursul weekend-ului, la ora 18:30, de o retrospectivă difuzată sub genericul - Best Off.
În cadrul ediţiei din 22.11.2018, pornind de la un articol publicat de un jurnalist pe
propriul site, moderatorul a folosit un limbaj injurios la adresa acestuia, persoană care,
ulterior difuzării emisiunii, a formulat o sesizare la CNA, reclamând acest fapt.
Redăm din raportul de monitorizare:
Reper orar - 18:55:15-18:55:55
- „băi frate, vă spuneam, băiatul ăsta care se remarcă în a promova toate ctitoriile, toate ....ăăăăă....toată
risipirea banului public, tot ce vreți dumneavoastră, scriind materiale în care ...pe site-ul personal,
materiale în care pune, vă spuneam, virgulă între subiect și predicat, site-ul domniei sale fiind ăăăă
finanțat din bani publici de nu se poate, scrie cam așa........bă, deci ăsta acuma e foarte deștept, se pricepe
și la justiție.... ”.
Reper orar - 18:58:20-19:00:08

-
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„penibilule și ridicolule care ești tu, ca să nu spun că ești imbecil de-a dreptul, bă și dacă-i așa, dacă să
zicem că este așa............cazi într-un ridicol fantastic, mai ales dacă te plătesc ăștia din bani publici, nu știu
cum să-ți spun...........alta-i când te bagi, tot ca să-i aperi, să le faci imagine și spui că decizia unei
judecătoare este o porcărie.......bă tu îți dai seama cât ești de caraghios?.......să vină șeful tău de la Palatul
Comunal ( Primăria Buzău) să vină să iasă în față să zică: da domnule .......tu mă, care nu știi că între
subiect și predicat nu se pune virgulă?.......Cum s-a făcut de râs Geanina Văsâi?.........scrie imbecilul......Bă
tu când scrii astea, uite chiar curiozitatea asta aveam să te întreb, după ce scrii prostiile, porcăriilea astea
pe care le scrii, mă rog, te duci la ăștia la Palatul Comunal să-ți dea bun de tipar, văzut, cum faci? Sau le
scriu ei și tu numai le pui virgula între subiect și predicat.....și îl publici pe site-ul finanțat din bani
publici?”.

Reper orar - 19:00:35-19:01:14
- „bă tu vorbești bă de prostie?......tu îți dai seama că tu ești ..ăăăă....mult sub gradul de analfabetism, ești
mult mai jos. Ești mult sub gradul de agramat, ești mult mai jos.....Tu măi, care pui virgula între subiect și
predicat?”.
Reper orar - 19:02:38-19:03:51
- „băi nepoate, ca să nu-ți spun altfel, până la urmă o să-ți dau și numele că ești prea imbecil ca să nu știe
lumea de cine să se ferească. Bă da ăsta, întâi-stătătorul ăsta al tău, până la urmă, care te finanțează din
bani publici.....”.
Reper orar - 19:06:33-19:07:40
- „...zice imbecilul că doamna...susținut de ăi de îl plătesc din bani publici binențeles, de ce, zice imbecilul că
doamna judecător a dat sentința în defavoarea primăriei..........materialul absolut cretin sau cretinesc, nu
știu cum să-i spun eu ăăă redactat, sau cretinește redactat...”.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au
constatat că ediţia emisiunii „Toc Şou” din 22.11.2018 a fost difuzată cu încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora 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.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediţii, în contextul
referirilor la un articol publicat de un jurnalist pe propriul site, moderatorul a folosit
folosit un limbaj jignitor la adresa acestuia, precum: „penibilule şi ridicolule care eşti tu,
ca să nu spun că eşti imbecil de-a dreptul, bă şi dacă-i aşa, dacă să zicem că este aşa;
bă tu îţi dai seama cât eşti de caraghios?; scrie imbecilul; până la urmă o să-ţi dau şi
numele că eşti prea imbecil ca să nu ştie lumea de cine să se ferească; zice imbecilul”.
Având în vedere modalitatea în care s-a exprimat moderatorul, membrii
Consiliului au constatat că acesta nu a respectat norma legală incidentă, care instituie
în sarcina sa obligaţia de a nu permite şi de a nu folosi un asemenea limbaj.
Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume această calitate,
astfel încât prin atitudinea adoptată să asigure desfăşurarea programului în cadru legal
şi cu respectarea drepturilor celorlalte persoane la care se face referire în contextul
temei dezbătute.
Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este unul absolut. Curtea Europeană a
stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor
exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia
“dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept”.
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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 radiodifuzorului cu somaţie.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare 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
DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. (licenţa
audiovizuală TV-C 718/26.03.2015 şi decizia de autorizare nr.2025.0/12.01.2016
pentru postul FOCUS TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate
pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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 FOCUS
TV, deoarece, în cadrul emisiunii din 22.11.2018, pornind de la un articol publicat de un
jurnalist pe propriul site, moderatorul a folosit un limbaj injurios la adresa acestuia, fapt ce
contravine art. 40 din Codul audiovizualului.
Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT
Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

