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Decizia nr. 282 din 03.05.2018
privind somarea S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L.
BOTOŞANI, Al. Pictorului nr. 5, tronson 3, et. 1, ap. 5,

jud. Botoşani CUI 34476727
CUI 34476727

Tel.: 0231/531.100

- pentru postul de televiziune TELE’M
Botoşani, Str. Cuza Vodă nr. 4, Hotel Rapsodia, et. 7, jud. Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 mai 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei
înregistrate la C.N.A. sub nr. 2011/06.03.2018, cu privire la emisiunea „Dosarul
zilei”, difuzată în data de 05 martie 2018, de postul TELE’M din Botoşani.

Postul de televiziune TELE’M aparţine radiodifuzorului S.C. NORD EST MEDIA
IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizualului TV-C 779/16.06.2015 şi decizia de autorizare
nr. 1985.1/09.11.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L. a încălcat prevederile art. 18
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00
producţii care prezintă:

b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar şi obscen;
Conform raportului de monitorizare, emisiunea “Dosarul Zilei”, difuzată in data

de 05.03.2018, incepand cu orele 18:45, a fost realizata /(moderata) de catre Vali
Guraliuc, colaboratorul postului de televiziune TELE’M - Botosani, avandu-l ca
invitat pe Ionut Poclid- directorul acestui post, si administratorul societatii SC NORD
ESTMEDIA IMAGE SRL,

Grafica cu titlul emisiuni, numita generic: “DOSARUL ZILEI”.
Realizatorul emisiunii: Val Guraloiuc: …”Buna seara, stimati telespectatori, bine v-
am regasit la noua emisiune : Dosarul Zilei. Aceasta seara vom face o emisiune de
analiza, retrospectiva, cum vreti sa-i spuneti, vom vorbi mai mult de politica, despre
politica care ne cheltuieste banii pe care ii dam noi pe taxe si impozite. Invitatul meu
este domnul Ionut Poclid, colegul meu...”

Invitatul emisiunii: Ionut Poclid : “ Buna seara!”
Realizatorul emisiunii: Val Guraliuc: “…si directorul postului nostru de televiziune”
Invitatul emisiunii : Ionut Poclid :” Buna seara!”
Realizatorul emisiunii : Val Guraliuc: Buna seara, Ionut…Atunci cand …Ponta a
castigat mandatul…”
Realizatorul emisiunii: Val Guraliuc: “Hai…,hai sa vorbim putin ce s-a intamplat la
ultima sedinta de Consiliu Local. Au fost doua chestii, care mie mi s-au parut,
absolut, cum sa spun eu…
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Invitatul emisiunii: Ionut Poclid: “Marlanesti…”
Realizatorul emisiunii: Val Guraliuc; Marlanesti…”
Invitatul emisiunii : Ionut Poclid: …Fata, cel putin aia cu …asociatia “ABUZ’, cu fata
aia…
Realizatorul emisiunii:Val Guraliuc: “Nu se poate, copiii aia, cred in ceea ce fac…
Invitatul emisiunii: Ionut Poclid: “…Este o rautate la Cosmin Andrei, care nu am
intalnit-o pana acum, niciodata la persoana dumnealui, deci, lasam la o parte ca
fata aia e membra pe la PNL, Ioana…”
Realizatorul emisiunii: Val Guraliuc; “…Dar nu stiu daca e membra la PNL…”
Invitatul emisiunii:Ionut Poclid: “…Este membra PNL…nu are nici o importanta.
Da…pana la urma, iti lua un spatiu din centru vechi, iti platea utilitatile la acel spatiu,
ba mai mult, mai platea si o chirie si facea… o scoala de jurnalism cu niste copii, ca
eu am vazut ce jurnalism facea ea, ii ducea pe la spectacole, ii punea sa ia interviuri
pe la actori…”
Realizatorul emisiunii: Val Guraliur: “…E un lucru mare… uite, in doua emisiuni
consecutive, Dragus Patraru, i-a laudat pe copii astia si e mare lucru prin vocea…”
Invitatul emisiunii: Ionut Poclid: “ …S-a gasit un …nu stiu…ma judec cu el, si nu am
chef de un nou proces, ca i-as spune in multe feluri, ia…stai sa ma gandesc…in
Austria s-a dat lege…
Realizatorul emisiuni: Val Guraliuc: “ Ca poti sa faci asa…”-nu se vede gestul
moderatorului, camera fiind focusata pe invitat-
Invitatul emisiunii : Ionut Poclid : “ Ca poti sa faci asa si poti sa spui “fuck you, fuck
you Cosmin Andrei”( moment in care invitatul ridica un deget in sus, gest care,
dealtfel, face obiectul plangerii), nu-i OK…si-s vine el, ca tot stiutorul,”eu zic sa
facem o lista cu asociatiile …” nu a mai solicitat nimeni spatiu, numai asociatia aia a
solicitat spatiu. Dar daca el, e de pe alta planeta, ca ma uitam, cu o sedinta in urma,
la sedinta Consiliului-la buget…el saracu, voia sa dea bani la o biserica de prin
Rachiti, care nici macar…
Realizatorul emisiunii: Val Guraliuc: “ …Care nu era la noi”.
Invitatul emisiunii: Ionut Poclid: “…Care nu era la noi, dar el nu are de unde sa stie
care sunt limitele orasului, nu stie pana unde se intinde, ce si cum, e total in afara
problemei. El, numai dintr-o rautate PSD-ista , nu stiu…Doina Fedorovici, care zice
la un moment dat …:” imi permiteti sa ma repet, sa lasam la o parte orgoliile politice
si lupta de partid si sa tragem toti in aceeasi directie, pentru a dezvolta fiecare
localitate si sa fim in slujba cetateanului’.Doina Fedorovici nu putea sa-l ia, sa-i
carpeasca vreo doua si sa-i spuna, ba baiatule ba, dar aia 50 de de copii, ce vina
au, care is la asociatia aia, “Abuz”, care face cursuri de jurnalism.
Realizatorul emisiunii : Val Guraliuc: “…Fac un ziar , o televiziue prin internet…
Invitatul emisiunii : Ionut Poclid : “Da, da, da, o chestie foarte faina pentru copii, nu
stiu, e incredibil, nu a avut nici un argument, nici un argument nu a avut.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că ediţia din
05.03.2018 a emisiunii „Dosarul Zilei” difuzată de postul TELE’M a conţinut limbaj și
gesturi obscene, încălcând prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) că astfel de producţii
audiovizuale care conţin limbaj sau comportament obscen nu pot fi difuzate în
intervalul orar 6,00 - 23,00.

Membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul trebuie să aibă permanent în
vedere faptul că printre potenţialii privitori ai programelor difuzate pot fi şi minori şi
că un astfel de conţinut (“fuck you, fuck you Cosmin Andrei” (moment in care
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invitatul ridica un deget in sus) să fie prezentat cu responsabilitate, pentru a nu
afecta dezvoltarea mentală şi morală a publicului minor.

Pentru aceste considerente, având în vedere aspectele constatate şi 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 de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L., titularul
licenţei audiovizuale nr. TV-C 779/16.06.2015 şi al deciziei de autorizare
nr. 1985.1/09.11.2017 pentru postul TELE’M, se sancţionează cu somaţie publică
pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) 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 (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. NORD
EST MEDIA IMAGE 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 somaţie publică postul
TELE’M Botoşani deoarece, în emisiunea „Dosarul zilei” din 05.03.2018, a conținut
limbaj și comportament obscen, într-un interval orar accesibil minorilor, ceea ce
contravine legislaţiei audiovizuale.

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


