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Decizia nr. 205 din 17.03.2016
privind somarea S.C. MEDIA EST VISION S.R.L.

Năvodari, Str. Sănătăţii, clădirea nr. 33, jud. Constanţa
Fax: 0241761818

- pentru postul de televiziune LITORAL TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 martie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării
nr. 10424/12.11.2015, cu privire la emisiunea „Radiografia zilei” difuzată în data de
20.10.2015 de postul LITORAL TV din Năvodari.

Postul LITORAL TV aparţine S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 607.2/11.10.2011 şi Decizia de autorizare
nr. 1802.02/14.12.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 34 alin. (1),
din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 34 alin. (1): Orice persoană are dreptul la propria imagine.
În fapt, postul regional LITORAL TV, a difuzat în direct , în ziua de 20.10.2015, în

intervalul orar 20.06 – 21.19, emisiunea „Radiografia zilei”.
Moderatorul George Mucianu i-a avut ca invitaţi în sudiou pe jurnaliştii Codruţ

Burdujan şi Marius Florian Vasile, iar prin telefon pe jurnalistul Ovidiu Ohanesian. Tema
emisiunii a fost situaţia presei şi a jurnaliştilor din România, iar dezbaterea a început cu
incidentul petrecut în Năvodari duminică 18.10.2015, când retransmisia programelor a
fost întreruptă. Pe ecran a apărut titlul „MANIPULARE ŞI DEZINFORMARE”.

Spre finalul emisiunii, pe ecran a apărut titlul „LIBERTATEA INTERESATĂ A
PRESEI”, iar în contextul în care moderatorul a întrebat dacă presa poate fi „curăţată”,
invitatul Codruţ Burdujan a spus: „Putem vorbi despre o curăţare a presei, în momentul
în care vorbim de un român educat. Atâta timp cât asistăm la analfabetizarea
instituţionalizată a noilor generaţii, atâta timp cât vorbim de imbecilizare, de cenzură, de
distrugerea identităţii noastre, a culturii, a trecutului, atâta timp cât vorbim de escroci
de teapa Elie Wiesel, care ne falsifică istoria, nu putem să vorbim despre un popor
civilizat care poate să discearnă între oameni de valoare şi borfaşi.” Moderatorul nu
avut nici o reacţie.

Consiliul a apreciat că informaţiile prezentate de radiodifuzor au fost de natură să
prejudicieze dreptul la imagine a persoanei.

Astfel, prin afirmaţia „escroci de teapa Elie Wiesel, care ne falsifică istoria”,
expresie cu un conţinut jignitor şi acuzator, radiodifuzorul a prejudiciat imaginea
domnului Elie Wiesel.
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În condiţiile în care, acuzaţia la adresa domnului Wiesel, persoană publică, nu s-a
bazat pe fapte probate, aceasta a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 34 alin.
(1) din Codul audiovizualului.

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.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare 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 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 EST VISION S.R.L., titular al licenţei
audiovizuale nr. TV-C 607.2/11.10.2011 şi al Deciziei de autorizare nr. 1802.0-
2/14.12.2011pentru postul LITORAL TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru
încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1) 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,
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIA
EST VISION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la
comunicare, 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 LITORAL
TV cu somaţie publică, deoarece, în cadrul emisiunii „Radiografia zilei” din 20.10.2015,
au fost aduse acuzaţii nedovedite la adresa unei persoane, fapt de natură a aduce
atingere dreptului la imagine al acesteia, încălcându-se astfel, prevederile art. 34 alin. (1)
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, Dumitru Ciobanu

Cons. jr. Macovei Florin Alexandru
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