
 

 

 
Decizia nr. 440 din 07.07.2020 

 privind somarea S.C. NEW IMAGE S.R.L. 
cu sediul în SATU MARE, Bd. Lucian Blaga, bl. CU26, ap. 1, jud. Satu Mare 

CUI: 15605728;     Fax: 0361800300 
 
 
 

- pentru postul de televiziune TV 1 SATU MARE 
Piaţa 25 Octombrie, bl. 5, spaţiu comercial 55/2, Satu Mare 

 
  

Întrunit în şedinţa publică din 7 iulie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de constatare, în baza sesizării înregistrate la 
CNA cu nr. 5438/05.06.2020, privind emisiunea Direct la sursă, difuzată în data 
de 04 iunie 2020, de postul TV 1 SATU MARE.   

Postul de televiziune TV 1 SATU MARE aparţine radiodifuzorului S.C. NEW 
IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 429.3/21.10.2008 eliberată la 
31.10.2017 şi decizia de autorizare nr. 1531.1-1/06.04.2017 eliberată la 
31.10.2017).  

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de 
constatare  şi vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii menţionate, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEW IMAGE S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii programelor au obligaţia să 
solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite 
publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. 

 

În fapt,  în data de 4 iunie 2020, în cadrul emisiunii Direct la sursă, de la 
ora 21.00, a fost difuzat un interviu cu dl. dr. Dorel Coica, fost primar al 
municipiului Satu Mare.  

Potrivit raportului de constatare, în cadrul emisiunii au fost abordate 2 
teme: medicina, aici s-a discutat despre pandemie, măsurile luate de autorități, 
răspunsul populației la acestea și politica – fiind adusă în discuție situația politică din 
țară și cea locală. La un moment dat, vorbind despre situația din municipiul Satu Mare, 
cu referire la partidele care alcătuiesc majoritatea în Consiliul Local (PNL și UDMR), dl. 
Coica a făcut diverse comentarii tendențioase la adresa UDMR subliniind faptul că 
acesta nu dorește dezvoltarea orașului, având alte interese, moderatorul neintervenind 
în niciun fel. A fost lansată explicit și acuzația că UDMR are doar interesul să 
”acapareze” clădiri și terenuri, fără a se prezenta vreo probă și fără ca moderatorul să 
solicite acest lucru.  

Redăm din raportul de constatare: 



 

 

2 

 

selecție.mp4  
Dorel Coica: (...) Îmi place să mă uit ce-i pe stânga, ce-i pe dreapta, să văd. Sincer vă 
spun, în Satu Mare s-a dovedit, alianța PNL-UDMR, de ani și ani de zile, cât au fost, n-
au făcut nimic. (reper 00:20) UDMR-ul nici nu are interesul să dezvolte Satu Mare 
pentru că are celelalte orașe dezvoltate foarte bine: Mateszalka e dezvoltat, 
Debrecen, Nyiregyhaza...n-are rost să mai dezvolte și aici. Ei au alte interese aici – 
să acapareze clădiri, terenuri, să își pună drapele peste tot, am înțeles că și 
drapelele de lângă primărie cu catargele au dispărut, probabil că le înlocuiesc cu 
drapelul secuilor, drapelul Ungariei și cine știe ce altele, problema lor. Nu eu sunt cel 
care hotăresc în Satu Mare, asta e problema autorităților, dar încă o dată spun, orașul 
merge foarte prost. I-am lăsat multe proiecte, toate proiecte pe care le face dl. 
Kereskeny, sau încearcă să le facă sunt moștenite de la Coica, din păcate nu le pune în 
practică pe toate. Eu i-am mai spus, am discutat și săptămâna trecută cu el – zic, mă, 
hai că vin să-ți mai arăt niște proiecte că sunt în sertar, poate nu ai reușit să ajungi la 
ele, că au fost prea multe și cele din fund nu le-ai scos, dar vin să te ajut. Bine, ca un 
spirit de glumă. E păcat că orașul nu arată nicicum. Îmi pare rău de Goga (strada-n.n.), 
la un moment dat erau niște comentarii că am lăsat stâlpii în mijlocul trotuarului, deci 
până la nivelul stâlpișorilor care țin acele becuri pe Goga, acolo trebuia să fie trotuarul la 
margine. Într-adevăr că pe partea stângă se îngusta trotuarul, avea cam un metru și 
zece, dar suficient ca doi oameni să meargă unul pe lângă celălalt. Și altfel era circulația 
pe Goga dacă erau 4 benzi, dar asta e. Primarul a spus că nu se justifică că o să fie 
podul trei gata imediat. Gata imediat în al cincelea mandat. Dar poate că șansa că 
votează și o să fie cinci ani o săl ajute să termine podul. Moderator: (Reper 02:03) 
Spuneați la ultima noastră discuție că veți aduce o tehnologie nouă la Satu Mare.  
Dorel Coica: Sigur, deci..  
Moderator: Pentru copii, să-i ajutați pe copii...  
Dorel Coica: Mă bucur acuma că Italia a dat drumul la circulație, așteptăm să deschidă 
granițele și Slovenia (...)  

Analizând conţinutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. NEW IMAGE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (4) din 
Codul audiovizualului potrivit cărora moderatorii programelor au obligaţia să 
solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite 
publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că invitatul emisiunii a făcut 
afirmaţii acuzatoare la adresa UDMR,despre care a afirmat că “nu are interesul să 
dezvolte Satu Mare pentru că are celelalte orașe dezvoltate foarte bine: Mateszalka e dezvoltat, 
Debrecen, Nyiregyhaza...  Ei au alte interese aici – să acapareze clădiri, terenuri, să își pună 
drapele peste tot, am înțeles că și drapelele de lângă primărie cu catargele au dispărut, 
probabil că le înlocuiesc cu drapelul secuilor, drapelul Ungariei...”, afirmaţii pentru care 
moderatorul nu a intervenit şi nu a solicitat interlocutorului său să le probeze 
pentru ca publicul să evalueze cât de justificate sunt acestea. 

Or, norma invocată dispune că moderatorii programelor au obligaţia de a 
interveni şi a solicita interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare făcute în 
timpul emisiunii, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt 
acestea. 

Pentru aceste considerente şi ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NEW IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-
C 429.3/21.10.2008 eliberată la 31.10.2017 şi decizia de autorizare nr. 1531.1-
1/06.04.2017 eliberată la 31.10.2017), se sancţionează cu somaţie publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (4) 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 audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. NEW 
IMAGE S.R.L. 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 1 SATU MARE deoarece, în cadrul emisiunii Direct la sursă din 4 iunie 2020, 
un invitat a făcut afirmaţii acuzatoare la adresa UDMR, fără ca moderatorul să 
intervină şi să-i solicite să le probeze pentru a permite publicului să evalueze cât 
de justificate sunt acestea, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul 
audiovizualului.”  

 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
 
 

 Serviciul Juridic, Reglementări  
                                                                            și Relații Europene 

 
                 Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 

 


