
Decizia nr. 642 din 15.11.2016
privind amendare cu 5.000 lei a S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L.
Medgidia, B-dul Independenţei nr. 29, Bloc IP 29, sc. A, ap. 4, jud. Constanţa

C.U.I. 33229109

- pentru postul MEDIA TV (MEDGIDIA)
Medgidia, Str. Decebal nr. 33, jud. Constanţa

Fax: 0241/820220

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 noiembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza
reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 6551/11.07.2016 şi 7273/09.08.2016 cu
privire la emisiunile „Bilanţul săptămânal” din 10.07.2016, respectiv „ŞTIRI 24 Media
TV Medgidia” din 08.08.2016, difuzate de postul MEDIA TV (MEDGIDIA).

Postul de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA) aparţine radiodifuzorului
S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C
385.3/13.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1421.1-2/18.01.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. a încălcat prevederile
articolelor 40 alin. (3) şi ale 78 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 alin. (3): Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au

obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios
sau să instige la violenţă.

- art. 78 alin. (4): La difuzarea unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă
se va face datarea acestora ori menţiunea "Arhivă".

Cu privire la emisiunea „ŞTIRI 24 Media TV Medgidia” din 08.08.2016, în
raportul de monitorizare au fost consemnate următoarele aspecte:

„În urma monitorizării pe înregistrarea martor de la post a programului
transmis de către MEDIA TV (MEDGIDIA) în data de luni 08.08.2016, am constatat
că emisiunea informativă „ŞTIRI 24 MEDIA TV MEDGIDIA” a fost difuzată în
intervalul orar 20:00 – 20:38 (fără nici una dintre menţiunile DIRECT sau
RELUARE).

În cadrul emisiunii a fost difuzată ştirea cu titlul „MOTOCICLIŞTI DIN TOATĂ
ŢARA, ÎN MARŞ LA MEDGIDIA”, cu durata de 11 minute şi 25 secunde, care a avut
următoarea prezentare de către crainică: „Motoare turate şi lacrimi pentru Mario,
tânărul motociclist care a pierit într-un teribil accident rutier. La un an de la moartea
sa, tineri din toată ţara care împărtăşesc aceeaşi pasiune cu Mario, au pornit ieri
într-un marş comemorativ pe străzile municipiului Medgidia. Aproximativ treizeci de
motociclişti au plecat din parcarea unui hipermarket, iar prima oprire a fost la cimitir,
apoi la locul accidentului unde în urmă cu un an viaţa lui Mario s-a curmat brusc, la
peste 120 km pe oră. Tinerii au mers şi la el acasă, unde au turat iar motoarele în
amintirea prietenului lor.”
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A urmat reportajul care a cuprins: fotografii ale motociclistului decedat,

imagini de la activităţile de comemorare, imagini cu un motociclist neidentificat care
efectua acrobaţii, interviuri cu mama băiatului şi cu două dintre prietene, precum şi
imagini de la locul accidentului produs în urmă cu un an - fără menţiunea „Arhivă”
sau fără a fi datate.”

Faţă de conţinutul acestei ştiri, membrii Consiliului au constatat încălcarea art.
78 alin. (4) din Codul audiovizualului, în sensul că reportajul prezentat nu a fost
însoţit de menţiunea „Arhivă”, fapt de natură să producă confuzie în ceea ce
priveşte momentul în care a avut loc accidentul; imaginile erau surprinse la locul
tragicului accident, ce a avut loc în urmă cu un an, iar reportajul se referea la un
eveniment ce a avut loc la un an de la decesul tânărului motociclist, respectiv un
marş de comemorare a acestuia, pe străzile oraşului Medgidia.

O astfel de prezentare este de natură să afecteze informarea corectă a
publicului telespectator.

În privinţa emisiunii „Bilanţul săptămânal” din 10.07.2016, membrii Consiliului
au constatat că moderatorul emisiunii a folosit un limbaj injurios, ceea ce contravine
prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Astfel, în raportul de monitorizare au fost consemnate următoarele aspecte:
„În intervalul orar 17:00 – 17:52 a fost difuzată emisiunea de dezbatere

„BILANŢUL SĂPTĂMÂNAL” cu menţiunea REDIFUZARE sub sigla postului.
Realizatorul şi moderatorul Ion Ştefu a avut-o invitată pe d-na Elena Ranga –
psiholog în cadrul Asociaţiei „Tomis Antidrog”. Tema emisiunii a fost „Tineretul –
între elan şi decadenţă”.

Redau în continuare fragmente din intervenţiile moderatorului:
„Sigur ne vom întreba, până unde-o să cadă, care va fi punctul terminus în

momentul în care-această generaţie nebună, nebună de tot, va ajunge să dea cu
capu-n pământ sau probabil că unii dintre ei vor avea norocul să pice-n
picioare...Vedem o generaţie tânără lovită de dambla, pe româneşte, îi vedem beţi
în cluburi, drogaţi, îi vedem drogaţi la colţ de stradă, vedem foarte multe atrocităţi
comise de tineri, şi ne-ntrebăm de ce, care este motivul principal?...Cum ar trebui,
concret să procedeze părintele pentru a creşte un copil de perspectivă ... chiar şi
într-o societate nebună?”

Faţă de limbajul folosit de moderator, membrii Consiliului au constatat
încălcarea dispoziţiilor din Codul audiovizualului potrivit cărora moderatorii,
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească un limbaj
injurios, de natură a afecta demnitatea umană.

Legiuitorul a prevăzut că realizatorul/moderatorul unei emisiuni are obligaţia de
a nu permite invitaţilor să utilizeze un limbaj vulgar sau să instige la violenţă, dar, în
acelaşi timp, el are, la rândul său, obligaţia de a respecta această normă, prevăzută
de legiuitor deopotrivă şi în sarcina sa.

Consiliul reiterează faptul că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental
al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept intern şi internaţional
care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor
opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii.

Pentru toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei a radiodifuzorului
S.C. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. pentru încălcarea articolelor 40 alin. (3) şi
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ale 78 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Supusă la vot, propunerea
de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea
dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) 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. MEDIA PRO COMUNICATION S.R.L. (licenţa
audiovizuală TV-C 385.3/13.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1421.1-
2/18.01.2011pentru postul de televiziune MEDIA TV (MEDGIDIA) se sancţionează
cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea articolelor 40 alin. (3) şi ale
78 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. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. MEDIA
PRO COMUNICATION 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 amendă de 5.000 lei
postul MEDIA TV (MEDGIDIA), deoarece în emisiunea „ŞTIRI 24 Media TV Medgidia”
din 08.08.2016 a difuzat imagini de arhivă de la locul unui accident rutier fără
menţiunea „Arhivă”.

De asemenea, în ediţia din 10.07.2016 a emisiunii de dezbatere „Bilanţul
săptămânal”, moderatorul a folosit un limbaj jignitor, ceea ce contravine art. 40 din
Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


