
Decizia nr. 469 din 06.08.2020
privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.
Brașov, Str. Olteț nr. 10-11, jud. Brașov

CUI: 3051742

- pentru postul de televiziune MIX TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr.
6861/09.07.2020, cu privire la edițiile emisiunii „Brașovul tău” din 15, 19, 22 iunie și 5
iulie 2020, difuzate de postul MIX TV

Postul de televiziune MIX TV aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. TV-C 726/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1956.0/18.06.2015
pentru localitatea Brașov).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. a încălcat prevederile art.
4o alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit
cărora în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 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, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune MIX TV din
Braşov este difuzat prin reţele de comunicaţii electronice în municipiul Braşov şi judeţul
Braşov. Potrivit aspectelor din sesizare au fost reclamate următoarele ediții ale emisiunii
“Brașovul Tău” moderate de domnul Sebastian Grapă:
1. Ediția din data ziua de Luni, 15.06.2020, ora 17:01, moderator Sebastian Grapă,
invitat, Dorin LazărMaior, președinte BNR;
2. Ediția din data ziua de Vineri, 19.06.2020, ora 17:01, moderator Sebastian Grapă,
invitat, Laszlo Huba, revoluționar;
3. Ediția din data ziua de Luni, 22.06.2020, ora 16:58, moderator Sebastian Grapă,
invitat, Dragu Vasile, tehnician pensionar,revoluționar, membru al Asociației 22
Decembrie;
4. Ediția din data ziua de Duminică, 05.07.2020, ora 12:00, moderator Sebastian Grapă,
invitați:Laszlo Huba, revoluționar; Scafariu George, revoluționar; Cornea Gheorghe,
revoluționar; prin telefon, Mardare Vasile, președinte ALRUE Brașov.

Cu privire la conținutul acestor ediții, Consiliul a reținut că, pe parcursul acestora,
îndeosebi în cele 19 și 22 iunie 20202, au fost aduse acuzații la adresa lui Vasile
Mardare, președintele asociației de revoluționari ALRUE din Brașov.

Redăm din conținutul edițiilor menționate aspectele reținute:
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Ediția din data ziua de Vineri, 19.06.2020, ora 17:01
Înregistrarea video a emisiunii “Brașovul Tău” difuzată Vineri, 19.06.2020, la ora 17.01 are denumirea
19.06.2020 Mix TV Brașovul Tău 17.01_17.27.avi. Am extras pasajele de interes cu selecțiile video aferente ,
față de aspectele reclamate de petent. În continuare prezint selecțiile video cu transcrierea pasajelor de interes
cu temele:
S1_06:27-07:06
- Invitatul afirmă că domnul Vasile Mardare, președintele asociației ALRUE din Brașov este colaborator al
fostei Securități.
[00:06:27] Laszlo Huba, revoluționar: ….Eu nu am nici o treabă,că eu cu Securitatea mă lupt din 85,deci
eu nu am de colaborator, cum are președintele actual al Asociației, Mardare Vasile, cu nume de cod, cu
minuni, CNSAS,-ul meu este,nici de rețea nu este,și nici de ăsta, eu nu sunt colaborator, eu sunt om
cercetat…
[00:06:44] Sebastian Grapă, moderator:…Stați,că n-am înțeles foarte clar, actualul președinte al
Asociației…
[00:06:49] Laszlo Huba, revoluționar:….ALRU…
[00:06:50] Sebastian Grapă, moderator:…Este domnul Mardare, are certificat de colaborator cu
Securitatea?
[00:06:54] Laszlo Huba, revoluționar:….Exact, pe CNSAS…
[00:06:56] Sebastian Grapă, moderator:…Și dânsul este președintele revoluționarilor?
[00:06:58] Laszlo Huba, revoluționar:…Da. Da, dar eu l-am văzut prima dată în Asociație ,când văruia
Asociația.
S2_14:21-15:05
- Invitatul afirmă că există persoane care au obținut certificatul de revoluționari prin mijloace nelegale.
[00:14:21]Sebastian Grapă, moderator:…motivul pentru care sunteți prezent în această emisiune este
tocmai să faceți o lumină în ceea ce privește niște personaje , care în acest moment se desfășoară și sunt mari
revoluționari…Acolo vreau să ajungem….
[00:14:30] Laszlo Huba, revoluționar:…revoluționari fără merite!Deci, dânșii sunt revoluționari doar pe
hârtie, faptic, nu!Faptic ei nici nu știu cine a fost acolo!Ei au stat ascunși, și ba pe bani au luat certificatul,
ba pe pile, ba pe relații, lasă bă că merge, să fim mulți!Cum zicea un fost coleg de-al nostru care a decedat și
dânsul,..cu cât suntem
mai mulți suntem o masă mai mare și vom fi ascultați!Ei! Nu merge! A trecut vremea aia, când umblam cu
dedesubturi!
Realitatea iese afară, exact ca și găina!Scormonește tot și iese afară!
S3_15:56-17:16
- Invitatul afirmă că doamna Maria Butnaru, secretara Asociației ALRUE Brașov, nu avea cum să obțină
certificatul de revoluționar întrucât se afla în arestul poliției, pentru infracțiuni economic în timpul
evenimentelor din 1989.
- La fel se afirmă că domnul Mircea Brenciu,nu ar fi trebuit să obțină calitatea de revoluționar cu rol
determinant.
-Moderatorul solicită probe în mod repetat în sprijinul celor afirmate de invitat.
[00:15:56] Sebastian Grapă, moderator:…Spuneți-ne niște revoluționari, d-ăștia mai puțin revoluționari de
la Brașov. Niște persoane, să se înțeleagă foarte clar, niște persoane care au asemenea certificat, dar nu pot
demonstra că au fost la acele evenimente!
[00:16:06] Laszlo Huba, revoluționar:… Domnule Grapă, eu am un document, v-am arătat înainte, am un
document,ca să te afli în arestul Poliției în data de 22 și să fi luptător cu rol determinat. Ce ai făcut? Ai
luptat cu gratiile?
[00:16:21] Sebastian Grapă, moderator:… La cine faceți referire?
[00:16:22] Laszlo Huba, revoluționar:… La actuala secretară , Maria Butnaru,nu eu zic, sunt scrise, sunt
documente scrise!
[00:16:29] Sebastian Grapă, moderator:… Aveți probe în sensul ăsta?
[00:16:30] Laszlo Huba, revoluționar:…Da! V-am arătat,deci eu nu, eu zic,eu vorbesc ce este scris alb pe
negru!Că ce este vorbă, nu mă iau după acestea!
[00:16:37]; Sebastian Grapă, moderator:… Deci doamna Maria Butnaru, care este secretarul acestei
asociații, are certificat de revoluționar, dar domnia sa unde a fost de revoluție?[00:16:44] Laszlo Huba,
revoluționar:…A fost în arestul Poliției,pentru infracțiuni economice, delapidare,nu?Delapidare! Ați văzut
și dvs. pe documente!
[00:16:51]Sebastian Grapă, moderator:…Am văzut un document cu niște nume,eu trebuie să și să
recunosc acele nume,rugămintea mea este la un moment dat să ni-l dați și nouă, să avem acoperire, dacă
cineva ne acuză.
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[00:16:59]Laszlo Huba, revoluționar:…Da, cum să nu, pe Whatssapp vi le trimit pe toate, pe urmă mai
este Mircea Brenciu, care el este rol determinant și legea zice foarte clar,instituțiile care sunt pentru rol
determinant, fiind Prefectura, Primăria,cum a fost sediul Securității.
S4_17:26-19:13
- Se contestă participarea domnului Vasile Mardare la evenimentele de la Revoluția din 1989 din Brașov.
[00:17:26] Sebastian Grapă, moderator:…Spuneați de președinte , de domnul Mardare…
[00:17:28] Laszlo Huba, revoluționar: …Mardare, da, eu l-am văzut prima dată, eu am fost și în
Prefectură,toată lumea mă cunoaște,am fost și acolo, și acolo,am văzut. Eu nu l-am văzut! Dintre care au
fost două MLMV-uri și un BRT80 în Securitate,nu l-am văzut pe el!
[00:17:46] Sebastian Grapă, moderator:… Ce sunt alea?
[00:17:47] Laszlo Huba, revoluționar: … MLMV-ul este blindată, șenilată ușoară,ca o tanchetă
micuță,BRT80 este TAB-ul dar fiind diesel s-a făcut în Steagu. Dânsul zice că au luat acolo, cu de la ei
putere, un TAB din fabrică, l-au pornit , ceea ce nu cred!
[00:17:46] Sebastian Grapă, moderator:…Au găsit cheile, poate într-un cui…
[00:18:10] Laszlo Huba, revoluționar: … Da, dar eu sunt tare curios,acel utilaj nu se conduce de unul
singur, domnia sa știe cum se conduce acel utilaj?
[00:18:18]Sebastian Grapă, moderator: Râsete….
[00:18:20]Laszlo Huba, revoluționar: … A zis că a fost acolo, să-mi arate și mie un coleg de-al lui
dânsul,că eu nu l�am găsit , dar eu am documente de la un domn militar,nu dau nume, pentru că nu pot
să-mi permit ,un colonel,care avea la data respectivă, avea centralizatorul a toate blindatele, pentru că are
de 14.5, are aruncător de 81 pe el,deci este o armă,care au circulat toate motorizatele în Brașov,și
echipajele care au fost,vă rog frumos să mă credeți , nu se află numele lui Mardare!
[00:18:55] Sebastian Grapă, moderator: Domnul Mardare a spus că conducea un astfel de utilaj?
[00:18:59] Laszlo Huba, revoluționar: Da!Dar nu se află nicăieri scriptic, nu există și atunci cine să cred,
pe domnia sa, sau pe colonelul respectiv,care este o autoritate în armată,nu!
[00:19:11]Sebastian Grapă, moderator:…Deci avem până acuma 3 persoane, care spuneți dvs. că sunt
falși revoluționari?
[00:19:11]Laszlo Huba, revoluționar: Sunt mai mulți, sunt mai mulți….
S5_21:08-22:07
- Se contestă modul cum a fost ales domnul Vasile Mardare la conducerea asociației ALRUE Brașov
[00:21:08]Laszlo Huba, revoluționar: Sunt și oameni de foarte bună credință între revoluționari, sunt
oameni care de scârbă, nu mai vin la Asociație,la ceea ce se petrece acolo! La modul cum a fost luată cu
japca,Asociația și condusă cu japca,deci fără să în mass-media să ventilezi, domne vrem să facem adunare,
fără să fie 50+1 dintre membri cotizanți, sau membrii, nerespectând statutul,s-a ales ca Kim Jeong …cum
e…ăsta este Mardare, eu spun în față!Eu m-am întâlnit acuma 2 zile cu el, l-am salutat respectuos,Bună
Ziua!Zice, Să trăiești Domnu!Da, fugea înspre domnu primar!Înspre primărie alerga,dânsul în roșu, nu mai
știa cum să fugă acolo, probabil că de acolo se alimentează cu niște vorbe!Eu i-am cerut-o public,peste tot,
demisia de onoare!Ca să nu ajungă demisie de rușine!
S6_23:26-24:13
- Se contestă calitatea unor revoluționari a unor persoane și alegerea domnului Vasile Mardare, deși acesta
avea certificat de colaborator de la CNSAS.
[00:23:30]Laszlo Huba, revoluționar:Cine a luat bani vă spun foarte clar, se știe, se cunoaște,sunt foarte
mulți farisei…Nu știu cum a ajuns Mardare cu certificat pe 42,cu CNSAS,cu asta,l-am ales președinte că
nu exista altul care să conducă. A fost consilier în Asociație,s-a mai făcut încă o ședință, o adunare
generală, cutare, și acolo s-au votat sindicaliștii lui. Deci oamenii care eu nu i-am văzut în Revoluție! Deci
domnul meu, mă repet, și domnilor revoluționari,nu v-am văzut în Revoluție, nu știu cine sunteți și cum v-
ați obținut aceste documente! Pentru mine sunteți falși, cei care mă recunosc,și-i recunosc,pentru mine sunt
frații mei de luptă și de credință!
S7_24:15-24:35
- Moderatorul solicită probe clare din partea invitatului în ceea ce privește acuzațiile aduse la adresa celor
trei persoane nominalizate ca fiind falși revoluționari iar invitatul afirmă că are probe și că probele vor fi
puse la dispoziția moderatorului.
[00:24:15]Sebastian Grapă, moderator:…Domnu Huba, exact câteva secunde, vă spun așa,vă întreb,
aveți probe pentru aceste acuzații?
[00:24:19]Laszlo Huba, revoluționar:…Am probe la tot ce afirm!
[00:24:22] Sebastian Grapă, moderator:…Vis a vis de domnul Mardare, doamna Butnaru și domnul
Brenciu
[00:24:24]Laszlo Huba, revoluționar:…Da cum să nu! Le am aici în telefon și vi le dau la sfârșitul
emisiunii și domnul Demi dacă îl invitați în emisiune, dânsul probabil va veni cu documente, care sunt
palpabile.S8_24:56-25:27
- Se contesă calitatea de președinte ALRUE a domnului Mardare Vasile și calitatea de revoluționari a unor
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persoane care ocupă funcții de consilieri în ALRUE.
[00:24:58] Laszlo Huba, revoluționar:…Eu îi contest președintele actual al Asociației, pentru tergiversare
și ce s-a întâmplat acolo,eu nu l-am văzut în Revoluție,sunt unele persoane pe care nu le-am văzut și sunt
consilieri în Asociație,și nu știu cum au obținut și unde au fost,organele abilitate vor…
[00:25:18]Sebastian Grapă, moderator:…Iată niște întrebări , scopul este unul singur,doamnelor și
domnilor,într-o formă sau alta cei care au luptat în 89, pentru această libertate, merită totuși o bătrânețe
liniștită!

3. Ediția din data ziua de Luni, 22.06.2020, ora 16:58
Înregistrarea video a emisiunii “Brașovul Tău” difuzată Luni, 22.06.2020, la ora 16.58 are denumirea
22.06.2020 Mix Tv Brașovul Tău 16.58_17.24.avi. Am extras pasajele de interes cu selecțiile video aferente ,
față de aspectele reclamate de petent. În continuare prezint selecțiile video cu transcrierea pasajelor de interes
cu temele discutate:
S1_00:06:52-[00:10:43]
- Se contestă modul cum a fost ales domnul Mardare Vasile la conducerea asociației ALRUE Brașov.
-Moderatorul solicită probe de la invitat în favoarea celor afirmate.
- Se afirmă de către invitat că domnul Vasile Mardare a dorit destrămarea unității revoluționarilor, în urma
unei dispoziții primită de la secretariatul de stat pentru revoluționari.
[00:06:52] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: Cu
timpul s-a scindat această Asociație, unitate, prin plecarea domnului Dorin Lazăr Maior.
[00:07:00] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: În
2012, 2013,prin plecarea dânsului într-o altă parte, a fost, a avut loc o alegere generală prin care a fost
ales domnul Mardare Vasile, președintele Asociația 22,…dar dânsul a venit președinte prin aranjamente de
culise, nu cu alegeri .
Domnul Mardare!... Nu s-a ales, a fost o alegere liberă, democratică, după cum aud că , am citit în presă
declarațiile dânsului, prin Comitetul Director că au fost alegeri democrate, nu, a fost alegeri de culise.
[00:07:54] Sebastian Grapă, moderator: Dar dvs. puteți demonstra toate lucrurile ăstea, nu?
[00:07:56] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: Da
cum să nu, demonstrez și cu ce a scris presa, se găsește și la dvs. în… După plecarea lui domnul Dorin
Lazăr Maior, domnul Mardare n-a avut decât un singur scop, să destrame această unitate simbol al
revoluției .Impus, nu știu, dânsul a renunțat orice colaborare cu majoritatea. A ales un nucleu de consilieri,
ce-o fi acolo, o adunătură de oameni servanții, le-aș spune eu,cu care s-au întâlnit, se întâlnesc, fac ale lor
discuții și restul membrilor, distanțați.
[00:08:48] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: A
ajuns de ne-a împrăștiat încât nu ne adunăm la nici un eveniment, mai mult decât atâta,nici nu mai face
adunările, de ședință ,ședințele le făceam periodice, perioada lui domnul Maior, era la două săptămâni, la o
săptămână, marțea la orele 15, eram ni-l puneam. Aveam discuții ,se făceau acțiuni sociale, pe vremea cu
domnul Maior mergeam la căminul de bătrâni, mergeam la căminele de copii cu pachete, colectam, puneam
mână de la mână,făceam pachete, colectam,discutat cu lumea, am fost așa primiți cu aplomb în societatea
brașoveană, fiind chiar remarcați și de partidele care erau la conducere, ne tot vizitau la diferite manifestări
culturale, ceea ce acum nu se mai întâmplă și pun problema în felul următor, de ce până în 2013 s-a putut ,
am fost o unitate,eram dirijați de un singur om,și acum… în 2 ani de zile i-a împrăștiat pe toți!
[00:10:22] Sebastian Grapă, moderator: Bun, vă întreb care e motivul pentru care actualul președinte
domnul Mardare, scindează sau a scindat mișcarea asta revoluționară adunată sub stindardul Asociației 22
Decembrie.
[00:10:34] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: În
nume personal, la colțuri se discută, probabil ăsta a fost tonul primit de sus, de la secretariatul nostru de
stat.
S2_00:12:40-00:13:49
- Invitatul afirmă că domnul Vasile Mardare ar fi limitat numărul persoanelor care au obținut certificat de
revoluționar.
[00:12:40] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: Când
s-au dus la depunere de dosare, nu, voi nu puteți să vă depuneți dosarele, domnu președinte Mardare, nu vă
puteți depune dosarele, pentru că nu îndepliniți condițiile, că nu sunteți aveți lipsuri la dosar, că nu sunteți
concludenți, a intimidat, băieții slăbuți de inimă. Cei care au avut așa,și au fost stăpâni pe ei, așa și-au
întocmit dosarele de unii singuri, s-au prezentat la SSPR au fost bine primite, și recunoscuți..
[00:13:20] Sebastian Grapă, moderator: Deci dumneavoastră ne spuneți că acest domn Mardare avea un
interes , acest președinte al Asociației 22 Decembrie, domnul Mardare, avea un interes să fie cât mai puține
dosare acceptate de către secretariatul de stat pentru revoluționari.
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[00:13:35] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie:
Probabil că secretariatul de stat a spus, cu cât mai puțini cu atâta vă rămâne, se dă un fond de bani de la
Guvern, se dă un fond de,și ăsta împărțiți voi la câți aveți acolo în Asociație. Și dânsul a făcut căprăria!
S3_00:20:45-00:22:22
- Invitatul reproșează domnului Vasile Mardare că nu și-a îndeplinit obligațiile de președinte ALRUE, a
vorbit nepotrivit cu membrii, ar fi fost dușmănos, a profitat în urma revoluției, nu a organizat alegeri după 4
ani de mandat.[00:20:45] Sebastian Grapă, moderator:…Haideți să tragem niște concluzii că ne apropiem
de final. Dumneavoastră și cei ca Dumneavoastră, contestați în acest moment, faptul că domnu Mardare este
președintele acestei asociații.
[00:21:00] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: Este
președintele acestei Asociații care nu și a îndeplinit atribuțiunile impuse de statut.
[00:21:09] Sebastian Grapă, moderator: Deci dumneavoastră a reproșat atunci domnului Mardare că nu
și a îndeplinit menirea de președinte , nerespectând statutul.
[00:21:16] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22
Decembrie: …Faptul că a împrăștiat membrii de asociații, i-a împrăștiat și le-a vorbit mizerabil și i-a
intimidat….înseamnă că el a avut un sentiment dușmănos. Se vede de aici, se vede că dânsul nu are nimic
comun cu simbolul revoluției. Dânsul a profitat și profită după acest simbol.
[00:21:44] Sebastian Grapă, moderator:…Conform statutului probabil că președintele stă în frunte un
număr de ani trei, patru ani, nu?
[00:21:14] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: La
patru ani trebuia să facă alegeri generale nu s-au mai făcut din 2013, imediat după ce… domnul Dorin
Lazăr Maior, nici nu era în dubă către Codlea, să fie în cercetări sau eu știu la Beciul Domnesc cum zice și
dânsul deja convoca și Adunarea
Generală.
[00:22:16] Sebastian Grapă, moderator: Bun,deci domnia sa a fost ales, vorbesc despre domnul Mardare, a
fost ales în 2013.
S4_00:24:28_00:24:58
- Invitatul afirmă că nu susține pe cineva la funcția de președinte al asociației revoluționarilor dar ar prefera
ca acea persoană să fie Dorin Lazăr Maior.
[00:24:28] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: ...Eu
nu susțin pe nimeni dar aș prefera să fie domnul Dorin Lazăr Maior, că pe timpul dânsului s-a văzut
munca,legea 342 a fost datorită dânsului, a fost și promotorul și la 341 și munca dânsului , ce-a lucrat
dânsul pe 13 ani, și-a realizat pentru revoluționari, în doi, trei ani de zile a dărâmat.
S5_00:25:12_00:25:22
- Invitatul face aprecieri la adresa aspectului fizic al domnului Mardare Vasile, fără ca moderatorul să ia
atitudine.
[00:25:12] Dragu Vasile tehnician, pensionar, revoluționar și membru în Asociația 22 Decembrie: Sigur
că dacă oamenii sunt de bună credință, eu cred că și domnul Mardare este un băiat de bun simț, după
volumul care-l are, se pare că are o cultură, a creșterii.

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că edițiile emisiunii „Brașovul tău” din 15, 19, 22 iunie și 5 iulie
2020 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul
audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.
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, Consiliul a reținut că în cadrul acestor ediții, îndeosebi în cele din 19 și 22
iunie, au fost aduse acuzații nedovedite la adresa d-lui Vasile Mardare, președintele
asociației de revoluționari ALRUE din Brașov, fără a fi puse la dispoziţia publicului
dovezi care să ateste realitatea faptelor imputate, ceea ce contravine normei invocate
care dispune că, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care sunt aduse acuzaţii,
acestea trebuie probate, iar persoana acuzată trebuie contactată pentru a-şi exprima punctul
de vedere. În situaţia în care refuză sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie
precizat acest fapt.
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Aşa cum reiese din raportul de monitorizare, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit această

obligaţie legală, pe de o parte, afirmaţiile incriminatoare nu au fost probate, deși au fost
invocate documente în cadrul edițiilor analizate, însă, în fapt, acestea nu au fost
prezentate în concret telespectatorilor pentru a evalua cât de justificate sunt acuzațiile.
Pe de altă parte, nu s-au făcut precizări potrivit cărora persoana vizată de comentariile
acuzatoare ar fi fost contactată de radiodifuzor pentru a-şi expune punctul de vedere şi
aceasta ar fi refuzat acest demers sau nu ar fi putut fi contactată. Or, respectarea
normelor legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor
acuzatoare nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă,
întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.

Pentru aceste considerente, 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 publică.

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

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. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
726/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1956.0/18.06.2015 pentru postul MIX TV
din localitatea Brașov, judeţul Brașov) se sancţionează cu somaţie publică de intrare
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia
de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, 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 MIX
TV, deoarece în cadrul edițiilor emisiunii „Brașovul tău” din 15, 19, 22 iunie și 5 iulie
2020, îndeosebi în cele din 19 și 22 iunie, au fost formulate acuzaţii nesusţinute cu
dovezi la adresa președintelui asociației de revoluționari ALRUE din Brașov, persoană
care nu a fost contactată şi invitată să exprime un punct de vedere referitor la faptele
imputate, ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului.”

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

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


