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Decizia nr. 539 din 19.09.2017
privind somarea S.C. B.G. MEDIA S.R.L.,

Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10, mansardă, et. 6, jud. Suceava
Fax: 0330.401.660
C.U.I. 17018169

- pentru postul de televiziune BUCOVINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 septembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie având ca obiect
emisiunile „90 minute exclusiv”şi „Raportul de seară”, difuzate de postul BUCOVINA TV în
data de 27.07.2017, emisiuni cu privire la care au fost primite reclamaţiile înregistrate sub
nr. 6501 şi 6501/1 din 28.07.2017.

Postul de televiziune BUCOVINA TV aparţine S.C. B.G. MEDIA S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 760/09.06.2015, decizia de autorizare nr. 1968.0/23.07.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. B.G. MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor
şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În fapt, în data de 27.07.2017, între orele 17.30-19.00, postul BUCOVINA TV a
difuzat emisiunea „90 minute exclusiv”, moderată de Mihai Chira, invitat fiind Bogdan
Gheorghiu, deputat PNL.

Redăm din raportul de monitorizare aspectele constatate :
“Transcriere segment din emisiunea „90 minute exclusiv”, moderator: Mihai Chira
Titlul din emisiune afişat: „Vara 2017 – vara opoziţiei sucevene”
Reper orar: 17:45-17:46 - (reperele orare sunt cele afisate pe materialul video)
Bogdan Gheorghiu: (...) şi sigur că domnul Nechifor, a ieşit cu nişte cifre foarte corecte pe PNDL, dar nu
pentru că îl durea pe dânsul de binele cetăţeanului, ci doar din dorinţa sa acerbă de a sări la gâtul domnului
Stan, care am înţeles că domnul Stan, îşi blesteamă zilele în care l-a pus pe lista PSD-ului...
Reper orar: 18:00
Mihai Chira: Vă rog. După care intrăm pe capitole, vedem ce s-a întâmplat, de ce toată tevatura cu domnul
Nechifor, ce îşi doreşte domnia sa...vă rog...
[După fragmentul de mai sus, discuţia dintre moderator şi invitat se poartă pe suma alocată prin PNDL, judeţului
Suceava, cei doi încercând să exprime corect suma în lei vechi, ulterior în lei noi] (...)
Reper orar: 18:04
Bogdan Gheorghiu: şi nu avem drumuri. Exact cum baia este abc-ul civilizaţiei într-o locuinţă, aşa şi
infrastructura este abc-ul civilizaţiei şi dezvoltării într-o ţară. Din păcate, exact la acest capitol, PSD-ul a întors
spatele judeţului Suceava şi aici, v-am spus Dolhasca şase proiecte depuse, doar două aprobate, uitaţi, Liteniul
are cele mai multe proiecte, are zece din 16 depuse, adică a fost şi primarul harnic, dar repet, uitaţi, Udeştiul, un
proiect depus, unul aprobat. Problema este că PSD-ul se apucă de făcut stadioane, de făcut centuri grandioase
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la Târgu Jiu sau în Teleorman şi întotdeauna judeţul Suceava a avut de suferit. Din păcate, eu am fost, din
păcate, repet, am fost profet în campania electorală când am spus clar că dacă va veni o guvernare PSD, adio
centura Sucevei şi când a spus acest lucru am şi argumentat...
Reper orar: 18:09
Bogdan Gheorghiu: Din 2012, guvernarea PSD a blocat orice investiţie la pârtia de schi. Acum în 2016, după
ce s-a comunicat bugetul, s-a comunicat fără banii necesari finalizării primului tronson al pistei. Domnul
Havrici şi ceilalţi parlamentari de Suceava, nu au scos nici un scâncet atunci. Atunci, parlamentarii PNL de
Suceava, în bloc, am depus un amendament şi pentru centură, că m-aţi întrebat ce facem noi pentru acest proiect şi
pentru, noi am depus atunci cinci amendamente.
Reper orar: 18:10
Bogdan Gheorghiu: ....şi după ce guvernul a luat act de amendamentul nostru şi l-a acceptat şi s-au alocat banii,
lucrările acum se îndreaptă spre finalizarea pârtiei. Şi acum apare domnul Havrici care spune că se termină
primul tronson. Eu înţeleg că şi ca şi cetăţean al zonei se bucură, au luat act şi ceilalţi cetăţeni, dar nu cumva
să spună...deci...au tăcut mâlc când guvernul PSD nu a dat un leu pentru pârtia de la Câmpulung, ca să fie
clar. Au tăcut mâlc... şi domnul Havrici şi toţi parlamentarii PSD. …domnul Havrici să mulţumească
parlamentarilor PNL de Suceava că au depus un amendament care a adus bani pentru finalizarea pârtiei de schi de
la Câmpulung.(...)
Reper orar: 18:12
Bogdan Gheorghiu: Pe de altă parte domnule Chira, ştiţi foarte bine că în mandatul domnului Nechifor, podul
a fost transformat în birouri ca să mai umple Consiliul de angajaţi, ştiţi foarte bine că domnul Nechifor a făcut
angajări pe bandă rulantă, dânsul ştie din ce motive, poate vom afla şi noi, deocamdată eficienţa e clar nu s-a
văzut. Iar, în momentul în care a venit guvernul PSD şi a aprobat nişte măriri de salarii funcţionarilor din
consiliile judeţene, nu au alocat şi banii necesari, iar acum au fost obligaţi să vină şi cu nişte...
Reper orar: 18:17
Mihai Chira: Am văzut în alocarea acesta PNDL şi în argumentaţia dumneavoastră faptul că într-un fel sau
altul susţineţi logica domnului Cătălin Nechifor care cam, pune ghilimelele de rigoare, să mă ierte domnul
Cătălin Nechifor dacă nu şi-a dorit asta neapărat, l-a cam altoit pe domnul Stan cu argumente tehnice
irefutabile până la un punct.
Bogdan Gheorghiu: Sunt sută la sută de acord cu argumentele şi sută al sută nu a făcut-o din bună intenţie
domnul Nechifor. Deci, unul la mână. Dacă domnul Nechifor...
Mihai Chira: Păi ce vrea să fie dat afară...haideţi, că m-aţi mai stârnit iarăşi....
Bogdan Gheorghiu: ...dacă domnul Nechifor făcea doar din spirit civic şi pentru bine cetăţeanului poate ar fi
spus-o la partid sau poate ar fi spus-o într-un alt mod. Faptul că astăzi iese domnul Stan în presă şi spune
Suceava a primit cea mai mare sumă din România, lucru real la prima vedere, după aia când compari
mărirea...
Bogdan Gheorghiu:..era penultimul judeţ pe analiza domnului Nechifor care v-am spus. Aici, vorbim de
intenţie, adică e aia, muşti mâna care te-a hrănit. Nu ?...
Reper orar: 18:18
Bogdan Gheorghiu:....gândiţi-vă că domnul Stan, când a devenit preşedinte al PSD, a avut o mână liberă
totală de la Bucureşti, chiar a făcut cea vrut. Drept dovadă că l-a pulverizat pe domnul Donţu, nici nu a stat de
vorbă şi dacă voia îl scotea şi pe domnul Nechifor din politică. Dar domnul Stan ce a făcut, a spus, lasă mă
Cătălin cu toate că ai avut performanţe zero, la mângâiat pe creştet şi la pus pe locul 3, parcă nu...
Reper orar:18:19
Bogdan Gheorghiu:...cum îl răsplăteşte domnul Nechifor, cu prima ocazie i-a lopata şi îi dă în cap lui Ioan
Stan, poftim caracter, asta înseamnă caracter...
Mihai Chira: ...democraţie, domnule deputat. În PSD este democraţie. Partidul social...sunt oameni cu caracter..
Bogdan Gheorghiu: Nu este adevărat..sunt oameni...nu toţi pesediştii au caracterul lui Nechifor, aici nu sunt
de acord...
Mihai Chira: Dar totuşi vedeţi, într-un fel vă şi contraziceţi...pentru că spuneţi că argumentaţia este corectă.
Singurul care a avut curajul din PSD Suceava să spună, da domnule haideţi să spunem, să dăm cărţile pe faţă, să
nu mai..nu s-a gândit nimeni să punem mâne în piept...
Bogdan Gheorghiu:...intenţia dumnealui este de subminare a domnului Stan, nu de bine judeţului...
Mihai Chira:...ca să ce...
Bogdan Gheorghiu:..aici, sunt două variante, domnule Chira...
Mihai Chira: Vă rog...
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Bogdan Gheorghiu: ori domnul Nechifor încearcă să îşi facă loc în noua contrucţie, unde deja sunt câţiva
pretendenţi de care am vorbit mai devreme...
Mihai Chira: vorbim de ProRomânia domnului Ponta-Contantin..da ?
Bogdan Gheorghiu:..ori încearcă domnul Nechifor să îi arate o pisică domnului Stan în care îi spune, uite de
cam ce sunt eu în stare, cam ce pot să fac, gândeşte-te că în toamnă va fi o hemoragie în PSD şi eu pot să plec
acolo, lângă Valentin Popa, Maricela Cobuz, Ovidiu Donţu şi cine o mai fi şi dacă tu Ioan Stan nu te porţi
frumos cu mine şi nu mă promovezi în partid şi să îmi dai mai multe...
Reper orar: 18:20
Bogdan Gheorghiu:..şi cum îmi fac eu lobby, prima dată îi dau cu lopata ăluia care m-a pus pe listă. Deci,
domnul Stan, putea...
Mihai Chira: de ce credeţi..
Bogdan Gheorghiu: Putea să îi facă domnul Stan şi lui Cătălin Nechifor ce i-a făcut lui Ovidiu Donţu, da...nu
i-a făcut, de ce, înseamnă că a crezut în el. Cum l-a răsplătit domnul Nechifor, domnu...(...)
Mihai Chira: Eu mă gâdeam acum că o să îi faceţi o ofertă să vină în PNL. Vorbeşte atât de frumos împotriva
domnului Stan, dar dumneavostră văd că nu faceţi...
Reper orar: 18:21
Bogdan Gheorghiu: Mă îndoiesc de buna intenţie, adică nu faptul că domnul Stan nu doreşte binele judeţului
Suceava, la determinat pe domnul Nechifor să aibă acea ieşire publică, acest lucru încerc să vi-l explic, ci
faptul că dânsul din arivism a făcut-o, ca să fiu mai clar, adică dânsul a vrut să îşi facă loc, cum e aia, când
calci pe ...
Mihai Chira: cadavre....
Bogdan Gheorghiu: Aşa, cadavre...
Reper orar: 18:22
Bogdan Gheorghiu: Dumneavoastră îl vedeţi pensionându-se ? E clar că domnul Nechifor vrea ceva. Acum
nu ştiu...mă puneţi să intru prea adânc în ...dar e clar...un singur lucru este clar...că pe noi cei din PNL nu
poate decât să ne bucure, să ne luăm popcorn să ne uităm...deci, domnul domnul Nechifor a luat târnăcopul şi
a dat în ceafa domnului Stan, acum vedem continuarea...
Mihai Chira: ce va urma ?
Reper orar: 18:23
Bogdan Gheorghiu:Domnul Stan este prea hârşîit ca să îi arate domnul Nechifor pisica...trei la mână, eu ştiu
că domnul Stan nu repetă o greşeală, deci dacă a greşit odată că i-a conferit încredere lui Cătălin Nechifor, cu
siguranţă nu va greşi a doua oară..(...)
Deci, dacă domnul Cătălin Nechifor alege să se ducă în aripa care se rupe din PSD, atunci e clar, dânsul
practic i-a dat o lopată înainte de plecare domnului Stan să îşi facă lobby...
Mihai Chira:Dar e sigur...
Bogdan Gheorghiu: ...adică,..să pune în umbră acest război intern.Aici, a fost şi o strategie politică. Când
ieşeam şi noi, PNL, şi atacam, se amesteca şi domnul Nechifor printre noi..l-am lăsat pe domnul Nechifor ca
să se vadă clar că domnul Stan este atacat din interiorul propriului partid cu această declaraţie a domniei sale
că Suceava a primit cea mai mare alocare de fonduri, iar domnul Nechifor a venit cu cifre...
Mihai Chira: corecte...
Bogdan Gheorghiu:..a fost şi uşor critic şi uşor ironic, dar aveţi dreptate...domnul Nechifor a avut cea mai
promptă şi clară şi eficientă opoziţie la domnul Stan după declaraţia dânsului cu finanţarea prin PNDL(...)”

În aceeaşi şedinţă a fost analizat şi raportul cu privire la emisiunea „Raportul de
seară” difuzată sub titlul „Faţetele contrastante ale PSD”, în 27.07.2017, în intervalul
orar 21.00-22.00, moderată de Valentin Chidoveţ, avându-l ca invitat pe Ioan Stan,
preşedintele organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat.

Redăm din raportul de monitorizare:
“Transcriere segment din emisiunea „Raportul de seară”
Titlul emisiunii „Faţetele contrastante ale PSD”
Reper orar 21:42-21:43
(...) Valentin Chidoveţ: Trecem la acest program naţional de dezvoltare locală, vorbim despre investiţii, domnule
preşedinte ? Nu-i un cartof fierbinte ? Nu vi se pare cumva...aaa...că a venit prea târziu, poate, banii ? Unii sunt
nemulţumiţi...că...
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Ioan Stan: Sigur...
Valentin Chidoveţ:..cum au fost banii împărţiţi...
Ioan Stan: Sigur...
Valentin Chidoveţ:..dar am înţeles de la un coleg de-al dumneavoastră, de la partid, că degeaba v-aţi lăudat sub
titlul „Ioan Stan”, citez „Ioan Stan: judeţul Suceava a primit cea mai mare sumă de bani pentru proiectele
PNDL”...
Ioan Stan: Domnule...
Valentin Chidoveţ: Nu v-au contestat colegii dumneavostră de politică, din PNL...
Ioan Stan: Domnule Valentin Chidoveţ...
Valentin Chidoveţ: În schimb aţi fost...
Ioan Stan: Nu răspund la ...asemenea lucruri...şi poate (...)
Valentin Chidoveţ: Iertaţi-mă, nu putem trece...exact...aţi luat, ca să spun aşa, o copită de la un coleg de
partid, efectiv. Partidul a încasat-o...
Ioan Stan: O palmă, copită e pentru altcineva...
(râsete...se văd şi se aud doar râsetele lui Ioan Stan)
Valentin Chidoveţ: Credeţi că l-am jignit ?
Ioan Stan: Nu ştiu, dar...auziţi domnule Valentin Chidoveţ, trebuie să lămuresc această problemă...dacă îmi
daţi voie...
Valentin Chidoveţ: Dar să punctăm şi câteva...
Ioan Stan: PNDL înseamnă Programul Naţional de Dezvoltare Locală (...)”.

Analizând emisiunile „90 minute exclusiv” şi „Raportul de seară”, difuzate în
27.07.2017, cu privire la care au fost formulate două sesizări de acelaşi petent, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului.

În esenţă, s-a constatat că în cadrul celor două emisiuni nu a fost asigurată
informarea obiectivă a publicului cu privire la subiectele dezbtătute şi nu s-a favorizat libera
formare a opiniilor, aşa cum prevede norma invocată.

Emisiunea „90 minute exclusiv”, difuzată sub titlul „Vara opoziţiei sucevene”, a fost
moderată de Mihai Chira, invitat fiind Bogdan Gheorghiu, deputat PNL.

În contextul subiectelor dezbătute, în cadrul acestei emisiuni au fost făcute mai
multe referiri la activitatea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, fiind
nominalizat, Cătălin Nechifor : „…ştiţi foarte bine că în mandatul domnului Nechifor,
podul a fost transformat în birouri ca să mai umple Consiliul de angajaţi (n.n. Consiliul
judeţean Suceava), ştiţi foarte bine că domnul Nechifor a făcut angajări pe bandă
rulantă, dânsul ştie din ce motive, poate vom afla şi noi, deocamdată eficienţa clar nu s-
a văzut. Iar, în momentul în care a venit guvernul PSD şi a aprobat nişte măriri de
salarii, funcţionarilor din consiliile judeţene, nu au aocat şi banii necesari, iar acum au
fost obligaţi să vină şi cu nişte...”.

Potrivit concluziilor din raport, în emisiune nu a fost argumentată în concret, cu date,
această informaţie cu privire la presupusa ineficienţă a măsurii dispuse de fostul
preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava de a mări personalul instituţiei şi nici nu a fost
prezentat vreun punct de vedere al acestei persoane, deşi era vizat în mod direct.

De asemenea, în emisiune s-a discutat şi despre un presupus conflict între
deputatul Nechifor şi şeful organizaţiei judeţene al PSD, Ioan Stan, conflict legat de
alocările financiare pe un program guvernamental de ajutare a comunităţilor locale. Cu
acest prilej, în emisiune se fac din nou referiri la d-nul Cătălin Nechifor: gândiţi-vă că
domnul Stan, când a devenit preşedinte al PSD, a avut o mână liberă totală de la
Bucureşti, chiar a făcut cea vrut. Dar domnul Stan ce a făcut, a spus, lasă mă Cătălin
cu toate că ai avut performanţe zero, la mângâiat pe creştet şi la pus pe locul 3, parcă
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nu ? (...) cum îl răsplăteşte domnul Nechifor, cu prima ocazie i-a lopata şi îi dă în cap
lui Ioan Stan, poftim caracter, asta înseamnă caracter(...) Mă îndoiesc de buna intenţie,
adică nu faptul că domnul Stan nu doreşte binele judeţului Suceava, la determinat pe
domnul Nechifor să aibă acea ieşire publică, acest lucru încerc să vi-l explic, ci faptul
că dânsul din arivism a făcut-o, ca să fiu mai clar(...) dacă domnul Cătălin Nechifor
alege să se ducă în aripa care se rupe din PSD, atunci e clar, dânsul practic i-a dat o
lopată înainte de plecare domnului Stan, să îşi facă lobby (...) a fost şi uşor critic şi uşor
ironic, dar aveţi dreptate...domnul Nechifor a avut cea mai promptă şi clară şi eficientă
opoziţie la domnul Stan după declaraţia dânsului cu finanţarea prin PNDL(...).

Deşi în emisiune s-a discutat despre unele probleme ce îl priveau pe
d-nul Cătălin Nechifor, atât în calitate de fost preşedinte al Consiliului Judeţean
Suceava, cât şi de membru PSD, membrii Consiliului au constatat că în emisiune nu a
fost prezentat şi un punct de vedere al acestuia, fapt ce ar fi permis publicului să-şi
poată forma propria convingere în legătură cu informaţiile ce îi erau aduse la cunoştinţă.
În acest sens, la art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului se prevede imperativ că toţi
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera
formare a opiniilor.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că aceeaşi abordare, contrară
prevederilor legale invocate, a fost şi în cazul emisiunii „Raportul de seară”, difuzată în
data de 27.07.2017, în emisiune nefiind prezentată şi opinia d-lui Cătălin Nechifor în
contextul referirilor făcute la adresa sa.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în
atenţia telespectatorilor, prin favorizarea liberei formări a opiniilor, aşa cum prevede
art. 3 din Legea audiovizualului.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a 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 prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B.G. MEDIA S.R.L (licenţa audiovizuală nr. TV-C
760/09.06.2015, decizia de autorizare nr. 1968.0/23.07.2015 pentru postul BUCOVINA
TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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
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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
BUCOVINA TV deoarece, în cadrul emisiunilor „90 minute exclusiv” şi „Raportul de
seară”, din 27 iulie 2017, nu a fost asigurată informarea obiectivă a publicului cu privire la
subiectele prezentate şi nu s-a favorizat libera formare a opiniilor, aşa cum prevede
art. 3 din Legea 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


