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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2014, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie 
în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 3698/17.03.2014 şi 3929/21.03.2014 cu 
privire la emisiunea „Ora adevărului”, ediţiile din 12, 17 şi 19 martie 2014 difuzate 
de postul ARDELEANUL FM. 
 Postul de radio ARDELEANUL FM aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS 
MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 705.2/24.05.2006 şi decizia de 
autorizare  nr. 1328.0/02.10.2007). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de 
monitorizare şi a audierii emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 34 alin. (1) din 
Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, 
mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea 
intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces 
condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii 
normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. 
 Conform dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului, orice persoană 
are dreptul la propria imagine. 
 Emisiunea de dezbatere “Ora adevărului”, care a constituit obiectul 
raportului de monitorizare a fost realizată de Iosif Gligor şi se difuzează în zilele 
de luni şi miercuri, în direct, de la ora 20.00 şi, în reluare, în zilele de marţi şi joi 
de la ora 13.05.  
 În fapt, în data de 12 martie 2014, postul de radio ARDELEANUL FM  
a difuzat o ediţie a emisiunii menţionate în cadrul căreia realizatorul, împreună cu 
jurnalistul Ciobotea Radu, invitat în studio şi, prin telefon, cu jurnalistul  
Wagner Robert au comentat câteva poze postate de către acesta din urmă pe 
blogul său robertwagnerpress.blogspot.ro, cu titlul “Dezmăţ cu funcţionari ai  
CJ Alba”. 
 Comentariile realizatorului şi ale invitaţilor emisiunii din această ediţie  
au avut un conţinut injurios şi licenţios, cu conotaţii sexuale, de natură a afecta 
dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, ţinând cont de faptul că aceasta a fost 
difuzată şi în reluare, a doua zi, de la ora 13.05. 
  
 Exemplificăm din raportul de monitorizare:  
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 “Gligor Iosif: Şi acum ţineţi-vă bine, o să facem nişte dezvăluiri incendiare, 
nu noi, ci jurnalistul Robert Wagner, care, pe blogul lui 
robertwagnerpress.blogspot.ro a făcut dezvăluiri incendiare, fotografii apărute în 
presă cu angajaţii Consiliului Judeţean Alba, în posturi sexi, sexi. O să vedeţi 
şi o să aflaţi de la noi unde puteţi să vedeţi femei angajate ale Consiliului 
Judeţean cu bani în chiloţi care călăresc bărbaţii mai mult sau mai puţin 
însuraţi. Iubitul, îndrăgitul director Popescu strânge în braţe cu putere 
funcţionare sexi, angajate ... De asemenea o să vedeţi în fotografii angajate 
care-i freacă în părţile intime, deci angajate ale Consiliului Judeţean îi 
freacă în părţile intime pe colegii funcţionari publici. Vom afla cu ce 
personalităţi din Alba s-au culcat prostituatele. Toate acestea de la jurnalistul 
Robert Wagner. Lucruri cu totul şi cu totul speciale. Dacă vă uitaţi pe blogspot.ro , 
dar o să discutăm cu ... foarte amănunţit ... o să discutăm foarte amănunţit cu 
jurnalistul Robert Wagner şi o să-l întrebăm de ce directorul Popescu, mă uit 
aici pe fotografii, o ţine cu mâna stângă văd că este pe sân şi cu mâna 
dreaptă pe picioare, o ţine în braţe pe una dintre angajate, i-a uitaţi, pe alta o 
strânge, i-a să vedem cine-i aicea. Dan Popescu director executiv, Direcţia 
Tehnică, o înghesuie rău de tot pe la spate pe Mirca Ioana, Serviciul Turistic, 
funcţionar public. De asemenea Anca Pojar, Anca Pojar, Serviciul Turism, 
contractual ... , prestări servicii sau mă rog, angajată la Consiliul Judeţean, este 
înghesuită rău de tot de Rareş Tileagă, Serviciul Turism şi Şuşa Andrei de la 
Salvamont o înghesuie rău de tot iar Dan Popescu împinge din spate, 
împinge bine, o împinge pe Mirca Ioana văd.  
 Ciobotea Radu: Păi o ajută.  
 Gligor Iosif: Da o ajută, da e înghesuială mare pe cuvântul meu,  
e înghesuială mare. Toate, bineînţeles sub privirile olteanului, cum altfel, privirile 
blânde ale olteanului Ioan Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi  
Forda Lucian, şeful Serviciului Salvamont. A uite ce frumos privesc, se distrează 
ei cum se înghesuie, cum le bagă uite o prinde de sân Popescu pe ... a 
interesant, văd aici în fotografie doamna sau domnişoara Mirca Ioana, nici nu 
stiu, are o grămadă de bani la chiloţi. O să-l întrebăm pe Robert Wagner cine  
i-a băgat banii la chiloţi, de unde-i are, iar ca sutien, Radu, ce are?  
 Ciobotea Radu: Mingi de fotbal.  
 Gligor Iosif: Mingi de fotbal, deci aşa ceva n-aţi văzut şi n-aţi auzit stimaţi 
ascultători. Dar până atunci, până vă pregătiţi, sunaţi-vă prietenii, duşmanii, 
amantele, nevestele, bărbaţii pe cine credeţi dumneavoastră de cuviinţă, căci cu 
aşa emisiune mai greu vă întâlniţi. Vă dau timp de respiro daţi telefoane, urmăriţi-
ne pe 91,2 MHz sau Ardeleanul FM, o să aflaţi lucruri cu totul şi cu totul 
speciale, despre personalităţile sexi de la Consiliul Judeţean Alba mai mult 
sau mai puţin însurate.  
 Până atunci Ovidiu hai melodia care ne place mult, “pleacă, pleacă” 
dracului era să zic, dar chiar zic pleacă dracului.  
 (...) 
 Gligor Iosif: ... pe acest blogspot unde sunt postate fotografii, fotografii cu 
angajaţi şi angajate ale Consiliului Judeţean Alba, în posturi sexi. O să vedeţi 
aici stimaţi ascultători, dacă vă uitaţi cu atenţie femei dezbrăcate, unele, i-a uitaţi 
una este cu, una este cu sutien, mingi de fotbal, nu Radu? Are nu ştiu, în 
formă de mingi sau tăiate mingi de fotbal, îl călăreşte pe Alin Moş directorul 
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Parcului Natural Apuseni ea se numeşte Mirca Ioana şi este funcţionar public la 
Consiliul Judeţean Alba, se strâmbă aşa şmechereşte Mirca.  
 Ciobotea Radu: Domnul acesta Alin Moş este puţin cam foarte absent el 
din peisajul judeţean dar ...  
 Gligor Iosif: Dar stă, uite, cu păsărica pe gâtul lui Moş.  
 Ciobotea Radu: Deci se vede că se ocupă de Parcul Natural Apuseni.  
 Gligor Iosif: Da îl călăreşte pe Moş şi are bani la chiloţi, de ce o fi având 
bani, nu ştiu? Ion Dumitrel, olteanul Ion Dumitrel preşedintele Consiliului 
Judeţean priveşte frumos, blând la ceea ce se petrece. Într-o altă fotografie, 
Anca Pojar, Serviciul Turism, personal contractual, prestări servici, este 
înghesuită ...  
 (...) 
 Gligor Iosif: Prima fotografie mie mi se pare, prima fotografie, nici nu ştiu 
cum să comentez, de-a dreptul hilară sau nu ştiu cum să-i zic. Mirca Ioana, 
funcţionar public Consiliul Judeţean Alba, îl călăreşte, stă pe umerii lui Alin 
Moş cu păsărica pe gâtul lui, care Alin Moş este director la Parcul Natural 
Apuseni, iar în chiloţi, Robert, văd că are nişte bani.  
 Wagner Robert: Din păcate sunt bancnote mici ...  
 (...) 
  Gligor Iosif: ... doar că ea îl călăreşte pe Alin Moş. Uite Alin Moş cred 
că are dureri de spate, îl doare gâtul şi păsarica ‘lu Mirca Ioana cred că îi 
face bine. Nu? Robert ce zici? Cred că îi face bine că altfel de ce dracu să o 
ia pe spate să îl călărească, că nu înteleg?  
 (...) 
 Gligor Iosif: În fotografia a-III-a, Robert, îl văd pe Dan Popescu, director 
executiv Direcţia Tehnică, în dreapta stimaţi ascultători, îl puteti vedea care o 
înghesuie, o înghesuie pe la spate, pe la spate pe Mirca Ioana, şef serviciu, 
nu, Serviciul Turism, funcţionar public, iar între Şuşa Andrei, Salvamont Alba şi 
Rareş Tileagă, Serviciul Turism este înghesuită Anca Pojar, Serviciul Turism, 
personal contractual cred că, nu Robert? Personal contractual. De ce dracu, 
Doamne  
iartă-mă, se înghesuie în halul ăsta şi uite la Dan Popescu ce o împinge pe 
Mirca Ioana de la spate. Ce-i cu înghesuiala asta?  
 (...) 
 Gligor Iosif: ... îl văd aici pe directorul Popescu, Dan Popescu, ţine în braţe, 
văd cu mâna stângă o ţine şi de sân pe una dintre fete, despre cine-i vorba că nu 
scrie, şi e cu mâinile la picioarele ei, adică o ţine în braţe efectiv, i se văd şi 
chiloţii la ... asta, da ... se văd chiloţii da nu prea sunt roşii chiloţii aicea, parcă 
sunt altă culoare, cine-i, cine-i bruneta ... crezi tu? Robert cine-i nu ştii?  
 (...) 
 Gligor Iosif: ... eu am văzut şi am făcut reportaje după ‘90 în restaurantele 
unde se practica dansul la bară, într-un semiîntuneric aproape de obscuritate şi 
am observat acolo, am observat, probabil că şi tu sau alţii aţi reţinut faptul că 
fetele veneau şi dansau în poală, efectiv se puneau pe tine şi te călăreau şi 
te ... te frecau practic în zona intimă, de ce să ascundem. E uite aici într-o 
fotografie, nu ştiu dacă e tot bruneta asta, Mirca, cred că tot ea este, uite îl 
călăreşte pe unul la păsărică, pe, nu ştiu cine este pentru că nu se vede, cu un 
tricou alb.  
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 Ciobotea Radu: Tileagă.  
 Gligor Iosif: Tileagă crezi că e? Efectiv îl freacă, pe cuvântul meu zici că 
sunt la bară, la bară. I-a uite mai apare un personaj, Paul Haţegan, funcţionar 
public, Consiliul Judeţean Alba, iar aicea este un adevărat dezmăţ aici, nu ştiu 
cine e, ultima fotografie, ultima fotografie vezi? Nu ştiu cine-i. Două, una dintre 
ele îl călăreşte, îl freacă la fel, pe cuvântul meu ca şi pe vremuri şi una îl ţine de 
ochi sau aşa ceva. Cred că tot ele sunt.  
 (...) 
 Ciobotea Radu: În România e o modă ca funcţionarii publici să chefuiască 
puternic.  
 Gligor Iosif: Dar dezbrăcaţi aşa cu bani la chiloţi, la păsărică acolo 
banii băgaţi, nu ştiu cine i-a băgat? Cu directorul executiv Dan Popescu de la 
Direcţia Tehnică i-a uite ce o împinge, ce o înghesuie pe la spate pe Mirca 
Ioana. I-a uite pe Anca Pojar, Anca Pojar ... asta-i libertate?  
  (...) 
 Gligor Iosif: Scene sexuale evidente. Să te frece în zona intimă o 
funcţionară pe tine? Păi cum mă?  
 Ciobotea Radu: Îţi aruncă un dosar în faţă şi-ţi cer respectul, funcţionar 
public.  
 Gligor Iosif: Radu, ne închide Ovidiu din păcate, trei minute mai avem, te 
rog ... Cum adică, uite ai văzut în fotografii să se urce pe ... Pe tine ce jurnalistă 
a venit să te călărească, să te frece la puţulică, ca să o spunem pe 
româneşte? Zi-mi, zi-mi una că tu nici măcar nu eşti însurat, da? Nu eşti însurat.  
 Ciobotea Radu: Ce aş putea să zic?  
 Gligor Iosif: Da una, tu poţi să o freci pa alta?  
 Ciobotea Radu: Păi acuma ... da ... eu nu sunt funcţionar public.  
 (...) 
 Gligor Iosif: Stimaţi ascultători vă recomand să citiţi blogul, să vizionaţi, să 
urmăriţi, să priviţi fotografiile de pe robertwagnerpress.blogspot.ro, dacă nu, intraţi 
pe facebook la Iosif Gligor, de acolo am direcţionat direct pe ... să vedeţi, să vă 
minunaţi, să vedeţi cum Alin Moş, directorul Parcului Natural Apuseni din cadrul 
Consiliului Judeţean este călărit de Mirca Ioana, funcţionar public în cadrul 
Consiliului Judeţean, care stă cu păsărica la gât, pe gâtul acestuia, este pe 
umeri şi cu o grămadă de bani, de bacnote la, băgate probabil la puţulică 
acolo în chiloţi că se văd. La fel, toate astea se vede Dumitrel, privirea 
surâzătoare a preşedintelui Consiliului Judeţean. Foarte frumoasă distracţie.  
Dan Popescu, director executiv, din câte ştiu eu, căsătorit, o înghesuie pe la 
spate pe Mirca Ioana de abia mai are aer săraca, Mirca, i-a uite cum suflă.  
 (...) 
 Şi în cadrul ediţiei din 17 martie 2014 a aceleiaşi emisiuni, realizatorul 
emisiunii a citat articolul de pe blogul robertwagnerpress.blogspot.ro cu titlul 
“Dezmăţ cu funcţionari ai CJ Alba”, afirmând că articolul şi pozele apărute pe 
acest blog au fost postate de jurnalistul Wagner Robert. În această ediţie, 
realizatorul a continuat comentariul cu privire la “cheful organizat după 
inaugurarea unei investiţii a Consiliului Judeţean Alba, care s-a transformat  
într-un adevărat show sexi, cu dansuri lascive, băutură şi bani la chiloţei.” 
 În ediţia din 19 martie 2014, realizatorul emisiunii a citat articolul de pe 
blogul robertwagnerpress.blogspot.ro cu titlul “Dezmăţ cu funcţionari ai CJ Alba” 
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şi a comentat din nou fotografiile, de această dată, împreună cu invitatul  
Buglea Rareş, consilier local PNL.  
 Cităm din raportul de monitorizare:  
 “Gligor Iosif: Ce zici, ai văzut şi tu acum, tu habar nu aveai.  
 Buglea Rareş: Nu n-am avut habar de scandalul acesta, de petrecerea 
aceasta, încep să devin invidios, acolo am văzut fete frumoase, dezmăţ în bună 
regulă.  
 Gligor Iosif: Tu eşti neînsurat, îţi permiţi, dar una dintre, Mirca e măritată, 
cam are o verighetă pe deget..  
 (...)  
 Gligor Iosif: Eu sunt de acord cu acest chef dar, uite, eu n-am nimic, uite 
şi în această fotografie unde-s cei patru înlănţuiţi, aşa foarte înghesuiţi unul în 
altul, uite ai văzut şi tu pe Dan Popescu, nu-ţi pare că are o privire aşa de ... nu 
ştiu, om în călduri aşa sau cum se zice, nu ştiu mie ...  
 Buglea Rareş: Păi dacă aşa cum spune Robert, cheful ăla a fost de 
pomină şi cu tensiune multă acolo, da o fi fost fiecare într-o stare oarecare.  
 Gligor Iosif: Dar tu la chefuri aşa faci? Îţi iei fete pe tine şi te freacă până 
te exciţi ca lumea sau cum?  
 (...) 
 Gligor Iosif: Da femeile măritate călăresc bărbaţii neînsuraţi sau 
însuraţi?  
 Buglea Rareş: N-am observat asta.  
 Gligor Iosif: În public, vorbesc ...  
 (...) 

 Audiind înregistrarea celor trei ediţii ale emisiunii “Ora adevărului”, ce au 
constituit obiectul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
acestea au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, întrucât au conţinut un limbaj injurios, licenţios şi cu conotaţii 
sexuale, de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor. 

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, 
generată de lipsa lor de maturitate, legiuitorul a înţeles să restricţioneze  
difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a 
minorilor, obligând radiodifuzorii să folosească un sistem de acces condiţionat, 
astfel încât aceste programe să fie difuzate numai în intervalul orar permis, 
potrivit clasificării în funcţie de conţinut. 
 Or, un conţinut în care a abundat un limbaj injurios, licenţios şi cu conotaţii 
sexuale, precum: „...femei angajate ale Consiliului Judeţean cu bani în chiloţi care 
călăresc bărbaţii mai mult sau mai puţin însuraţi...”, „... angajate care-i freacă în 
părţile intime, deci angajate ale Consiliului Judeţean îi freacă în părţile intime pe 
colegii funcţionari publici.”, „...pleacă dracului...”, „...îl călăreşte, stă pe umerii lui 
Alin Moş cu păsărica pe gâtul lui...”, „... Cred că îi face bine că altfel de ce dracu 
să o ia pe spate să îl călărească...”, „...fetele veneau şi dansau în poală, efectiv 
se puneau pe tine şi te călăreau şi te ... te frecau practic în zona intimă...”, „...Să 
te frece în zona intimă o funcţionară pe tine?”, „...ce jurnalistă a venit să te 
călărească, să te frece la puţulică...”, „...? Îţi iei fete pe tine şi te freacă până te 
exciţi ca lumea sau cum?” etc. este de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală 
sau morală a minorilor, ştiut fiind că un astfel de conţinut nu poate reprezenta un 
model în dezvoltarea armonioasă a minorului. 
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Membrii Consiliului consideră că pentru a nu afecta dezvoltarea fizică, 
mentală sau morală a minorilor, radiodifuzorul avea obligaţia să aleagă intervalul 
orar de difuzare potrivit, astfel încât să se asigure că minorii care sunt în zona de 
transmisie nu pot audia programul respectiv, astfel cum dispun prevederile art. 39 
alin. (2) din Legea audiovizualului. 
 Având în vedere faptul că cele trei ediţii ale emisiunii “Ora adevărului”  
au fost difuzate, în reluare, a doua zi, de la ora 13.05, oră la care minorii au acces 
neîngrădit la audiere, Consiliul consideră că radiodifuzorul nu a luat toate 
măsurile legale, astfel încât, în raport de conţinutul emisiunii, prin alegerea 
intervalului orar de difuzare, să se asigure că minorii din zona de transmisie, în 
situaţii normale, nu pot auzi emisiunile respective.  
 Or, un  astfel de conţinut poate fi deosebit de nociv şi periculos pentru 
minorii care audiază astfel de producţii, întrucât nu reprezintă un model de 
educaţie în dezvoltarea armonioasă a acestora, ştiut fiind că până la o anumită 
vârstă, minorii învaţă prin imitaţie, preiau tipare ori atitudini, iar datorită vârstei nu 
au facultatea, nu au capacitatea de a judeca şi de a aprecia informaţiile primite 
prin intermediul radioului.  

 Mai mult, membrii Consiliului apreciază ca fiind foarte gravă atitudinea 
realizatorului care a recomandat ascultătorilor, inclusiv publicului minor, ce audiau 
programul la acea oră, să acceseze blogul „robertwagnerpress.blogspot.ro”, sau 
să intre pe facebook la Iosif Gligor, pentru a vedea cum „Alin Moş, directorul 
Parcului Natural Apuseni din cadrul Consiliului Judeţean este călărit de  
Mirca Ioana, funcţionar public în cadrul Consiliului Judeţean, care stă cu 
păsărica la gât, pe gâtul acestuia, este pe umeri şi cu o grămadă de bani, de 
bacnote la, băgate probabil la puţulică acolo în chiloţi că se văd.”.  
 În egală măsură, membrii Consiliului au constatat că cele trei ediţii ale 
emisiunii menţionate au fost difuzate şi cu nerespectarea dreptului la imagine a 
persoanei, drept ocrotit şi protejat de art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului. 
 Astfel, Consiliul consideră că un astfel de conţinut a fost de natură să 
afecteze dreptul la imagine a persoanelor la adresa cărora realizatorul a folosit un 
limbaj jignitor, licenţios şi cu conotaţii sexuale, pe angajatele Consiliului Judeţean 
Alba  considerându-le “prostituate”. 

O astfel de atitudine a realizatorului emisiunii este contrară prevederilor 
legale care obligă radiodifuzorii să asigure în programele difuzate, atât protecţia 
minorilor, cât şi dreptul la imagine a persoanei. Or, realizatorul emisiunii, care, în 
calitatea sa de formator de opinii, trebuia să aibă o conduită de respectare a 
normelor privind asigurarea protecţiei minorilor, dat fiind ora de difuzare, în 
reluare, a emisiunii, cât şi dreptul la imagine a persoanei.  
 Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 20. 000 lei.  

 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi (4) şi ale art. 91  
alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 
din aceeaşi lege,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA S.R.L., titular al licenţei 
audiovizuale nr. R 705.2/24.05.2006 şi al deciziei de autorizare  
nr. 1328.0/02.10.2007 pentru postul ARDELEANUL FM, se sancţionează cu 
amendă de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art. 34 alin. (1) din Decizia 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 (3) din Legea  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. NEWS MEDIA S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de 
ore de la comunicare, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în 
principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ARDELEANUL FM cu 
amendă de 20.000 lei, întrucât ediţiile din 12, 17 şi 19 martie 2014 ale emisiunii  
"Ora adevărului", transmise a doua zi, în reluare, de la ora 13.05, au avut un 
conţinut neadecvat orei de difuzare, conţinut în care atât realizatorul, cât şi 
invitaţii emisiunii, au folosit un limbaj jignitor şi licenţios cu conotaţii sexuale, de 
natură a afecta dezvoltarea psihică a minorilor şi a prejudicia dreptul la imagine a 
persoanei.  

Potrivit dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală, difuzarea producţiilor care 
pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai 
dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din 
zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi emisiunile respective.” 

 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
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