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Decizia nr. 915 din 29.10.2019
privind rectificarea unor informaţii

difuzate de radiodifuzorul Societatea Română de Televiziune
Bucureşti, Calea Dorobanți, nr.191, sector 1

Fax: 021 319 9215

- pentru postul Studioul Teritorial Timișoara
Str. Pestalozzi nr. 14A
Fax: 0256 221 310

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 octombrie 2019 Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizării înregistrate
sub nr. 11218/23.10.2019, cu privire la emisiunea de dezbatere electorală ”PREȘEDINTE
PENTRU ROMÂNIA”, difuzată de Studioul Teritorial Timișoara al Societății Române de
Televiziune în data de 17.10.2019.

Postul de televiziune Studioul Teritorial Timișoara aparţine Societății Române de
Televiziune (licenţa audiovizuală nr. S-TV 170.2/09.01.2007 eliberată la data de
21.01.2016 şi decizia de autorizare nr. 1247.0-2/01.02.2007 eliberată la data de
21.01.2016).

În fapt, în data de 17.10.2019, Studioul Teritorial Timișoara al Societății Române de
Televiziune a difuzat, în intervalul orar 19:00-19:48, emisiunea de dezbatere
electorală ”PREȘEDINTE PENTRU ROMÂNIA”.

Potrivit raportului de monitorizare, în emisiune au fost prezenți: dl. Francisc Tobă –
susținătorul candidatului Ninel Peia, Partidul Neamul Românesc și dl. Claudiu Bejan –
susținătorul candidatului Sebastian-Constantin Popescu, Partidul Noua Românie.

Conform raportului de monitorizare, aspectul cu privire la care s-a solicitat
acordarea unui drept la replică, prin adresa înregistrată sub nr. 11218/23.10.2019, este
cuprins în următorul fragment:
“La reper orar 14:46:18 Ramona Boroșovici-moderator: ”Pentru că tot ne aflăm la final
și suntem într-o dezbatere televizată, spuneați la început, ne urați la multi ani pentru cei 25
de ani, în programul electoral al domnului Sebastian Constantin Popescu se vorbește
despre închiderea parțială sau totală a studiourilor teritoriale din țară. Cum vedeți acest
lucru?” (N.I. spre susținătorul candidatului Sebastian-Constantin Popescu)
Claudiu Bejan (susținător Sebastian-Constantin Popescu ): ”Sincer să fiu nu am auzit
această informație. De la dumneavoastră o aud pentru prima dată”
Ramona Boroșovici-moderator: ”Sunteți de acord cu așa ceva?
Claudiu Bejan (susținător Sebastian-Constantin Popescu ): ”Nu aș fi de acord.
Televiziunea nu trebuie să fie, neapărat, un lucru negativ. E ca și un cuțit. Poți să-l
folosesc să tai o pâine sau pot
să-l folosesc să ucid pe cineva, depinde cum văd eu lucrurile. Am mai auzit oameni
spunând că televizorul e un lucru rău. Nu poate fi un lucru rău. Orice lucru în funcție de
cum îl folosești, cum decid eu să-l țin în mână, ce decid eu să fac...”
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Ramona Boroșovici-moderator: ”Deci, închisă sau nu? Studiourile teritoriale?”
Claudiu Bejan (susținător Sebastian-Constantin Popescu ): ”Nu, nu”
Ramona Boroșovici-moderator: ”Din punctul dumneavoastră de vedere, nu.”
”Aveți o opinie pe această temă? ” (N.I. adresându-se celuilalt invitat, dlui. Francisc Tobă –
susținătorul candidatului Ninel Peia, Partidul Neamul Românesc. )”

Cu privire la informaţiile prezentate anterior, la CNA a fost primită sesizarea
înregistrată sub nr. 11218/23.10.2019, prin care domnul Sebastian-Constantin Popescu,
candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019
învedera Consiliului că aspectele referitoare la “închiderea parțială sau totală a studiourilor
teritoriale din țară” ale Societății Române de Televiziune nu se află în programul său
electoral, ci au dat conținut programului electoral al Partidului Noua Românie pentru
alegerile parlamentare din anul 2016.

Astfel, în urma analizării raportului de monitorizare și a corespondenței între
radiodifuzor și petent referitor la informațiile prezentate publicului de moderatorul emisiunii de
dezbateri electorale, membrii Consiliului au constatat că informațiile respective au fost
eronate, întrucât, în mod greșit au fost prezentate ca măsuri ce se regăsesc în programul
electoral al candidatului la alegerile prezidențiale din anul 2019.

Faţă de această situaţie, Consiliul a considerat întemeiată solicitarea formulată de
petent şi, pe cale de consecinţă, a decis că este necesară rectificarea informaţiilor
prezentate publicului referitor la “închiderea parțială sau totală a studiourilor teritoriale din
țară” ale Societății Române de Televiziune, ca măsură inclusă în programul electoral al
candidatului Sebastian-Constantin Popescu.

Potrivit dispozițiilor Deciziei CNA nr. 781 din 3 septembrie 2019, privind regulile
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 9 (2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin
prezentarea în cadrul unui emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază de
drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi la rectificare:
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de

cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate
radiodifuzorului.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 9 din Decizia
CNA nr. 781 din 3 septembrie 2019, privind regulile de desfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările și
completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis ca
radiodifuzorul Societatea Română de Televiziune, Studioul Teritorial Timișoara, să
acorde dreptul la rectificare în condiţiile prevăzute de art. 58 și 62 din Decizia
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările
și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit,
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


