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Decizia nr. 410 din 14.05.2019
privind somarea S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L.

Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
C.U.I. 4747298

Fax: 021/204.84.89

- pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
3083/26.03.2019, cu privire la emisiunea informativă „Focus” difuzată în perioada 22-
25.03.2019, de postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA
BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 eliberată
la 04.02.2016 şi decizia de autorizare nr. 249.0-5/10.02.2011 eliberată la 04.02.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP
S.R.L. a încălcat art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

În fapt, în data de 25.03.2019, în cadrul emisiunii informative „Focus” de la ora
18.00, postul PRIMA TV a difuzat ştirea cu titlul „Credincios până la pumn”, având
următorul conţinut:

„Prezentatoare: Un copil de 11 ani din Botoșani ar fi fost bătut crunt de profesorul de religie
care este și preot în localitate. Elevul ar fi refuzat să își facă semnul crucii în timpul orei de religie.
Familia băiatului spune că el nu avea de ce să se închine pentru că este de altă confesiune decât cea
ortodoxă. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Voce din off: Incidentul a avut loc la școala din localitatea botoșăneană Baranca, iar preotul-
profesor este acuzat de familia copilului de 11 ani că prin loviturile pe care i le-a aplicat i-a provocat
acestuia un traumatism cranian acut și i-a rupt o ureche. Mama băiatului spune că a trecut prin
momente grele atunci când a aflat de la alți copii ce s-a întâmplat.

Mama copilului: L-o bătut pe Dani, i-o rupt ureche… curge tot sânge… tot e plin de sânge. Când
m-am dus acasă l-am întrebat ce s-o întâmplat și așa… Da el… el nu mai era conștient, deci o stat o
jumătate de oră… poate mai bine… o stat leșinat… nu aveam cu cine grăi, nu aveam cu cine să vorbesc.

Voce din off: Apoi, femeia a povestit ce i-au spus colegii băiatului său.
Mama copilului: Uite-așa… l-o prins, l-o izbit cu capul de perete, l-o ținut așa… l-o luat de

urechi și l-o ținut așa nu știu câte minute, în picioare, așa, ia de urechi, îl ține în sus și-l izbea cu capul
de perete.

Voce din off: Oamenii din localitate au rămas și ei stupefiați de reacția preotului-profesor de
religie.
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Un bărbat (chipul acestuia a fost blurat): L-a tras de urechi și nu mai știu ce i-a făcut altceva...

mai multe știe copilul… da știu că e un om agresiv. Da nu se poate face așa ceva, domne. Deci îl ții de
rău, îl ții, da nu-i tragi până-i dă sângele pe urechi la copil. Nu se poate! Eu, dacă era copilul meu în
situația a, eu spun sincer… eram în stare de orice.

Un alt bărbat (chipul acestuia a fost blurat): Tocmai părintele care el învață poporul… ne
spovedește acum de postul mare… Ce învățătură dă el la popor?

O femeie (chipul acesteia a fost blurat): Și el l-o pus forțat să scrie… de una, de alta… să facă
cruce…și noi fiind penticostali, n-am vrut să făcem religia…

Constantin Sturzu – purt. cuv. Mitropolia Moldovei și Bucovinei (prin telefon): Nici vorbă să-l fi
obligat să se închine. Aici este o minciună sfruntată.

Voce din off: Atât conducerea școlii, cât și Inspectoratul Școlar Județean au pornit propriile
anchete în acest caz.

Ramona Căruntu – membru CA școală: Membrii Comisiei s-au deplasat în această dimineață la
școala primară Baranca, copiii au fost anchetați, li s-au luat declarații în prezența părinților și
urmează să se facă o analiză a acestor declarații.

Ciprian Manolache – purtător de cuvânt Insp. Școlar Botoșani: Dacă faptele se confirmă,
indiferent de intensitatea agresiunii fizice sau circumstanțele în care a avut loc, domnul profesor nu are
nicio scuză, iar sancțiunile pot fi de la avertisment, diminuarea salariului pe o perioadă determinată cu
un anumit procent până la încetarea raporturilor de muncă.

Voce din off: Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a autosesizat și s-a pornit o anchetă, dar
deocamdată se așteaptă rezultatul anchetei oficiale care să spună dacă preotul este vinovat sau nu.

Constantin Sturzu – purt. cuv. Mitropolia Moldovei și Bucovinei (prin telefon): Dacă a folosit
violența în vreun fel, să fi fost vreo atingere fizică de orice fel, preotul a greșit. Deci e clar că nu trebuia
să facă acest lucru sub nicio formă, indiferent de provocări, indiferent ce-ți face un copil nu-i admisibil
să folosești violența. Cu siguranță, riscă să i se retragă binecuvântarea de a mai preda.

Voce din off: Preotul ar putea rămâne fără parohie.
Știrea a fost ilustrată cu imagini cu mama și un cadrul medical care împingea un scaun cu rotile

în care se afla copilul bandajat la cap (chipul copilului a fost blurat), imagini din unități de învățământ
sau din unități medicale.”

În urma vizionării înregistrării şi a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din
Codul audiovizualului, potrivit cărora orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii
unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Astfel, în cadrul ediţiei informative din 25.03.2019 de la ora 18.00 a fost
prezentată ştirea cu privire la presupusa agresare a unui elev de către profesorul de
religie dintr-o şcoală din localitatea Baranca, judeţul Botoşani.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul ştirii, care este un material
audiovizual înregistrat, nu a fost prezentat şi punctul de vedere al profesorului în cauză
în legătură cu incidentul relatat, în condiţiile în care la adresa acestuia au fost făcute
afirmaţii acuzatoare.

Faţă de aceste aspecte, 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.
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea

condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.

504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa

audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 eliberată la 04.02.2016 şi decizia de autorizare nr.
249.0-5/10.02.2011 eliberată la 04.02.2016 pentru postul de televiziune PRIMA TV) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (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 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 postul PRIMA TV cu somaţie
publică, deoarece în cadrul ştirii difuzate în 25 martie 2019 despre presupusa agresare
a unui elev de către profesorul de religie dintr-o şcoală din Botoşani, nu a fost prezentat
punctul de vedere al profesorului în cauză cu privire la incidentul relatat, aşa cum
obligă art. 40 din Codul audiovizualului.

Potrivit normei invocate, orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


