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Decizia nr. 24 din 19.01.2021 

privind somarea S.C. NOVA MEDIA S.R.L. 
cu sediul în TIMIȘOARA, Piața Aurel Vlaicu nr. 6, jud. Timiș 

CUI 16700035 
Fax: 0256/499801 

 

- pentru postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TM 
 

Întrunit în şedinţa publică din 19 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control în baza sesizării nr. 
12248/21.12.2020, cu privire la textul difuzat pe crawl, în zilele de 17 și 18 decembrie 2020, 
de postul TELE EUROPA NOVA TM. 

Postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TM aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA 
MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 747.1/19.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 
1952.0-1/18.06.2015). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea textului difuzat pe crawl în zilele menționate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. NOVA MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, în cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse 
de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur 
et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de 
exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia 
în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 
Conform prevederilor alin. (1) al articolului 40 din Codul audiovizualului, 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. 

Conform raportului de monitorizare, pe crawl (în partea de jos a ecranului), în mod 
repetat (în buclă) începând din data de 17.12.2020, orele 12:06, până a doua zi, 
18.12.2020, orele 08:28, aproape pe tot parcursul programului difuzat, împreună cu alte 
enunțuri, s-a difuzat următorul text:  

La reper orar 12:06:05 din Selectie P12248 din 21.12.2020-TEN: 
”*** 17 Decembrie 1989 Catedrala Timișoarei un loc unde au vrut să intre manifestanții 

din fața gloanțelor armatei criminale! Ușile s-au închis de sau la comanda lui Ilie Sârbu! Zeci 
de morți și sângele curgea pe treptele Catedralei! 17 decembrie 2020 fostul popă, Ilie Sârbu, 
20 de ani senator, odrasla, Daciana 10 ani europarlamentar, ginerele Victor Ponta 4 ani prim 
ministru! De 31 de ani morții sunt la doi metri sub pământ sau cenușa lor aruncată în canal, 
și nu au primit un răspuns cine le-a închis ușa în nas lăsându-i în fața gloanțelor!***". 

Analizând conținutul redat mai sus și vizionând textul difuzat pe crawl în zilele de 17 și 
18 decembrie 2020, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dreptul la 
demnitate și imagine a persoanei, fapt ce contravine prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora în cazul în care radiodifuzorul aduce acuzaţii unei persoane 



  

privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acesta trebuie să respecte principiul 
audiatur et altera pars ce presupune ca persoanele acuzate să fie contactate și invitate să 
intervină pentru a-și exprima punctul de vedere. În situația în care persoana vizată refuză 
să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt pe post. 

Astfel, în contextul comemorării zilei de 17 Decembrie 1989 de la Timișoara, membrii 
Consiliului au constatat că, în zilele de 17 și 18 decembrie 2020, radiodifuzorul a difuzat pe 
crawl un text ce conține acuzații grave la adresa fostului parlamentar Ilie Sârbu, despre 
care s-a afirmat că, în calitate de preot la momentul demonstrațiilor din Timișoara, a 
comandat ca porțile Catedralei să fie închise pentru a nu intra manifestanții care fugeau din 
calea gloanțelor. 

Membrii Consiliului consideră că, o astfel de afirmație acuzatoare gravă la adresa d-lui 
Ilie Sârbu obliga radiodifuzorul să-l contacteze pentru a-și exprima opinia cu privire la  
acuzația respectivă, iar în cazul în care acesta refuza să-și prezinte punctul de vedere, 
radiodifuzorul trebuia să precizeze acest fapt pe post. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea acestuia cu somație 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) și 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. NOVA MEDIA S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV-C 
747.1/19.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1952.0-1/18.06.2015, pentru postul TELE 
EUROPA NOVA TM din Timișoara se sancţionează cu somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) 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. NOVA MEDIA 
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 somație publică postul TELE 
EUROPA NOVA TM, deoarece, în zilele de 17 și 18 decembrie 2020 a difuzat pe crawl un 
mesaj ce conținea afirmații acuzatoare la adresa unei persoane, fapt ce impunea 
respectarea principiului audiatur et altera pars, iar în cazul în care persoana respectivă 
refuza să-și exprime punctul de vedere, acest fapt trebuia precizat pe post, astfel cum 
dispun prevederile 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 


