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  Decizia nr. 374 din 20.05.2014 
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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2014, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia de Monitorizare în baza 
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 3383/1/12.03.2014 şi 6615/15.05.2014 şi a decis 
sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., după ce, în 
şedinţa publică din 25 martie 2014, a analizat raportul întocmit de aceeaşi direcţie, în 
baza sesizărilor înregistrate sub nr. 3297/10.03.2014, 3383/11.03.2014 şi 
3461/11.03.2014, cu privire la emisiunea „Starea Naţiei”, difuzată în perioada  
01-31.03.2014 şi în ziua de 12.05.2014 de  postul ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului  
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare  
nr. 1779.1-2/01.11.2011). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de 
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile 
articolelor 30, 32 alin. (1), 34 alin. (1), 40 alin. (3), (4) şi (5) şi 47 alin. (2) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Conform prevederilor invocate: 
     - art. 30: Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi 
reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine. 
    - art. 32 alin. (1): Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod 
excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a 
păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. 
    - art. 34 alin. (1): Orice persoană are dreptul la propria imagine. 
    - 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. 
     alin. (4): Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii 
sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale. 
    alin. (5): Orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu 
dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare sunt 
interzise în cadrul programelor audiovizuale. 
    - art. 47 alin. (2): Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare 
pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.   
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În fapt, în cadrul ediţiei din 3 martie 2014 a emisiunii „Starea Naţiei”, gen 

pamflet, realizatorul Dragoş Pătraru a criticat activitatea anumitor jurnalişti români 
care nu îşi îndeplinesc obligaţiile profesionale, ci servesc intereselor politice ale 
anumitor trusturi de presă. Unul dintre jurnaliştii la adresa căruia realizatorul 
emisiunii a făcut comentarii denigratoare şi cu conotaţii sexuale a fost şi  
d-na Sorina Matei care a plecat recent de la postul ROMÂNIA TV la postul B1 TV. 

Astfel, în debutul ediţiei din 3 martie 2014, ce a avut ca titlu: „DOAR O 
BUCĂ SĂ-ŢI MAI PUP, BĂSE!”,  în timpul difuzării unei secvenţe dintr-o emisiune 
moderată de d-na Sorina Matei, al cărei invitat a fost preşedintele  
Traian Băsescu, realizatorul Dragoş Pătraru a folosit un limbaj cu conotaţii 
sexuale la adresa acesteia, de natură a-i afecta dreptul la imagine. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
„Dragoş Patraru: Vă daţi seama ce bătaie ar fi dacă s-ar acorda  

Oscar-ul pentru jurnalişti nevertebraţi. Toate nominalizările ar veni din 
România, asta e clar, şi nu s-ar putea da Oscar-ul unuia pentru că ăştia umblă în 
haită, îi vedeţi, seară de seară,  făcându-şi treaba pentru care sunt plătiţi. Pentru 
ei interesul public nu există, există doar interesul patronului care devine imediat 
interesul lor. Ei nu îşi pun întrebări, nu au conştiinţă. L-aţi văzut, măi, aseară pe 
Băsescu la B1, la Sorina Matei? Soro, zi sincer, ai avut orgasm?”  

Şi în cadrul altor ediţii ale emisiunii menţionate, realizatorul Dragoş Pătraru 
a folosit un limbaj injurios, de natură a afecta dreptul la imagine a persoanei. 

Astfel, în cadrul ediţiei din 4 martie 2014, prezentatorul a făcut referire la 
ministrul mediului, Rovana Plumb, afirmând despre aceasta că are „plumb în creier”.   

Redăm  din raport:  
Dragoş Pătraru: E vorba de doamna Rovana Plumb care a trecut la 

Ministerul  Muncii unde are nu mult, ci foarte mult de lucru (...) Cum ar spune 
domnul Johannis, greu la deal cu plumb în creier.”  

În aceeaşi ediţie, sub titlul: “ATENŢIE, VIN UDMR-IŞTII”, realizatorul 
Dragoş Pătraru a adus în discuţie poziţia pe scena politică a UDMR, împrejurare 
în care a folosit un limbaj licenţios şi jignitor la adresa femeilor care au făcut parte 
din fostul Guvern. 

Redăm din raport: 
“Dragoş Pătraru: În rest nu e mare lucru de zis despre UDMR la guvernare. 

Au luat Cultura şi Mediul, iar când zic că au luat mediul mai au puţin şi iau tot 
mediul, nu ştiu ce a mai rămas din pădurile Transilvaniei (...) La Cultură vor pune 
placa aia interminabilă cu învăţământul şi steagurile. Până când vor fi daţi afară 
de la guvernare sau va crăpa guvernul  şi vor sta iar câteva zile în opoziţie pentru 
că se vor găsi alte partide care vor vrea stabilitate şi le vor băga din nou pe 
vagaboande la guvernare. Pardon am zis vagaboande, am vrut să zic curve. 
Aşa în general fără vreo legătură cu UDMR.” 

În ediţia din 05 martie 2014, difuzată sub titlul: “GRAPPINI SCHIMBĂ LIGA, 
NU ŞI PIXUL”, prezentatorul a făcut comentarii injurioase în legătură cu mesajul 
postat de Mariana Grappini pe reţeaua de socializare Facebook, prin care 
aceasta aducea la cunoştinţă faptul că va candida la alegerile europarlamentare. 
. „Dragoş Pătraru: Adio doamna Grappini, adio. A...să nu plecaţi proastă 
aşa la PE, prepoziţia "datorită" o folosim când ne referim la ceva pozitiv. Când 
aveţi un gust amar, o fi de la ce mâncaţi toată ziua, folosim locuţiunea 
prepoziţională "din cauza". La naiba şi cu limba română şi capcanele ei.” 
 În aceeaşi ediţie, sub titlul: „ANTENA 3 SE DĂ DE GOL: FACE PRESĂ 
CU FUNDUL”, prezentatorul a făcut referire la politica editorială a postului de ştiri 
Antena 3, folosind la adresa acestuia un limbaj necuviincios. 
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 “Dragoş Pătraru: Cum face Antena presă? Cu rect? Cum adică,  
e frumos ce e aia cu rect? Sună cam ciudat, cam tehnic, nu ştiu. Zi mă să 
înţeleagă toată lumea, Antena 3 face presă cu curul, ce ne ferim atâta? Hai 
bine, cu popoul, e corect?”  
 În timpul ediţiei din 07.03.2014, sub titlul „MITEA ŞI-A FĂCUT OPERAŢIE 
DE EXTRACŢIE DE CREIER”, prezentatorul a vorbit despre evenimentele 
mondene petrecute în ultima perioadă, împrejurare în care a folosit un limbaj 
jignitor la adresa cuplului Andreea Tonciu, Nicolae Mitea. 

“Dragoş Pătraru: Vaiii ce frumos, Andreea Tonciu a primit o veste 
neaşteptată de la iubitul ei. Niki Mitea a hotărât să îi facă un cadou special de 
ziua femeii, el va renunţa de tot la creier şi asta ca să fie pe aceeaşi lungime 
de undă cu Andreea, să nu mai apară probleme în relaţia lor care clar va fi mult 
mai sudată de acum înainte. (...) Nu mă aşteptam la aşa ceva din partea lui 
Niki, mă bucur că nu o să mai fiu proasta familiei, a precizat Andreea.” 

În data de 10 martie 2014, la orele 19.40, 20.43 şi 22.47 a fost difuzat un 
promo pentru ediţia emisiunii „Starea Naţiei” ce urma să se difuzeze în acea 
seară, promo în care prezentatorul Dragoş Pătraru a repetat expresia cu conotaţii 
sexuale pe care a rostit-o în ediţia din 3 martie 2014 la adresa d-nei Sorina Matei, 
în momentul în care a fost difuzat un fragment dintr-o emisiune difuzată de postul 
B1 TV, în care aceasta l-a avut ca invitat pe dl. Traian Băsescu. 

Exemplificăm din conţinutul promo-ului: 
„Dragoş Pătraru cu o batistă în dreptul feţei, făcându-se că plânge afirmă: 

Stimaţi telespecatori, mă scuzaţi, da? Permiteţi-mi cu ceva întârziere, e  adevărat, 
să..., îmi cer iertare!” 

A fost difuzat un fragment dintr-o emisiune moderată de d-na Sorina Matei 
la postul B1 TV, emisiune ce l-a avut ca invitat pe preşedintele Traian Băsescu.  

Traian Băsescu: Sunt sănătos, sunt încă în putere!  (Sorina Matei râzând) 
Dragoş Pătraru: Soro, zi sincer, ai avut orgasm? Da mă, cică  

am atacat-o jegos pe fosta noastră colegă, buna mea prietenă altfel,  
Sorina Matei. Doamne, cât de rău mă simt,, cât de rău îmi pare, nici nu ştiţi.” 

În timpul ediţiei din 10 martie 2014 a emisiunii „Starea Naţiei”, prezentatorul  
Dragoş Pătraru a criticat modul în care a reacţionat jurnalista Sorina Matei la 
întrebarea pusă acesteia în ediţia din 03 martie 2014 şi a făcut următoarele 
afirmaţii: „... Când însă unul ca mine întreabă despre orgasm, un fenomen 
absolut normal neruşinos, pentru femei armonios dezvoltate şi iubite de 
partenerul de viaţă, asta e atac jegos?” şi a rugat-o în final: „... totuşi soro, însă 
nu e cazul să işti ditamai scandalul pentru a evita să răspunzi direct la întrebarea 
aia amicală: a fost sau nu a fost? Hai mă, că nouă poţi să ne spui, că nu se uită 
nimeni la emisiunea asta.”. 
 În aceeaşi ediţie, sub titlul: „ZIUA MAMEI EBA”, prezentatorul Dragoş Pătraru 
a făcut referire şi la „mama Elena Băsescu” cu ocazia zilei de 8 martie, împrejurare 
în care a folosit un limbaj depreciativ la adresa acesteia şi a familiei sale. 
 Dragoş Pătraru: De când e mămică EBA bea câte trei beri pe zi. Vai de 
mine dragă, dar înainte câte beai? Cinci, şase? Să înţeleg că ai lăsat-o un pic 
mai moale aşa, hai dragă glumeam, ştim că în familia aia unul e cu băutura, 
aşa e bine într-o familie să se ştie clar cine ce face, diviziunea muncii, da?”  
 În ediţia din 12.03.2014, sub titlul: „BĂGAŢI BANI PENTRU BĂSE”,  
Dragoş Pătraru a vorbit despre PMP şi campania făcută de preşedintele  
Traian Băsescu partidului respectiv, folosind la adresa acestuia un limbaj 
peiorativ şi jignitor. 
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 “Dragoş Pătraru: Cât v-a plătit partidul lui Udrea să îi faceţi campanie? E o 
cifră cu multe zerouri? Vă ajunge să plătiţi împrumutul de la CEC? Nu vă ajunge? 
La ce alte  produse sunteţi dispus să faceţi campanie? La detergent sau pastă de 
dinţi vă băgaţi? Ăia plătesc bine, vă asigur. Da ştiu, campaniile la alcool le 
faceţi gratis, din convingere, dar alea cred că sunt singurele unde nu luaţi 
bani, ci doar produse, nu?”  
 În ediţia din 19.03.2014, sub titlul: „ATACUL PILTICULUI FURIOS”, 
prezentatorul Dragoş Pătraru a vorbit despre jurnalistul Ion Cristoiu, în termeni 
depreciativi şi jignitori:  
 Redăm din raport: 
 "Substantivul piltic este o combinaţie de dată recentă între piltic şi pitic, din 
această combinaţie a rezultat Ion Cristoiu. Ştiţi ce este acela un Cristoi, este o 
fiinţă de mici dimensiuni care pretinde să i se spună maestre şi care după ce a 
fost îndepărtat de la B1 pe motiv de salariu prea mare şi audienţă mult prea mică, 
zgârâia pe la uşile România TV oferindu-şi serviciile.(...) Că pe mine mă face 
urangutan pot înţelege, maestrului Cristoiu i se poate părea urangutan aproape 
orice bărbat cu excepţia sa pe motiv că avem mâinile lungi. Dar să ştiţi domnule 
maestre că aşa suntem noi, nu e un defect, părţile corpului sunt în general 
proporţionale aşa că e normal ca o persoană peste 1,30 să aibă mâini mai 
lungi ca ale dumneavoastră.(...) Primesc lecţii desigur, nu mă consider 
buricul pământului, greşesc de foarte multe ori,  dar nu primesc bă, în 
niciun caz, lecţii de la rataţii presei, de la toţi pelticii cu limba c... care nu au 
ratat un dos de politician în ultimii 25 de ani. Marş bă pilticule de aici râde 
lumea şi cu curcile când apari la tv.”  
 În cadrul ediţiei din 21 martie 2014, prezentatorul Dragoş Pătraru, 
adresându-i-se d-nei Elena Udrea, a făcut afirmaţii depreciative la adresa 
preşedintelui Traian Băsescu, despre care a afirmat că “aparţine celei mai 
împuţite rase de comunişti şi FSN-işti”. 

„Dragoş Pătraru i s-a adresat Elenei Udrea: De unde te-ai tras tu, dragă 
Elena, contează mai puţin, ar conta cât ţi-ai tras până acum, dar asta e o altă 
discuţie pentru că în afară de faptul că ţara o duce rău, ce probe avem noi 
împotriva politicienilor? Dar că ai adus vorba de tras, să vorbim de  
Traian Băsescu. Ai emoţii că o să zic ceva naşpa, porcos, pornache, porno-hard 
cum a zis domnul Liiceanu? Exact asta o să zic, preşedintele Traian Băsescu , 
dragă Elena, aparţine celei mai împuţite rase de comunişti şi FSN-işti. Şi ce 
tu vroiai să spui, Nuţi dragă că PMP-ul e al tău? Hai măi că nu ai atâta umor!” 

- În ediţia din 25.03.2014, sub titlurile: „ZIUA STICLELOR DESCHISE LA 
HAGA; Întâlnirea preşedintelui Băsescu cu Obama; EBA ŞI TEXTUL 
ELECTORAL”, prezentatorul Dragoş Pătraru a făcut comentarii cu privire la  
anumite gesturi făcute de Elena Băsescu în plenul Parlamentului European, 
comentarii ce au conţinut un limbaj jignitor la adresa acesteia: 

“Dragoş Pătraru: Vestea bună este că nu eşti cea mai proastă dintre 
ăştia care ne conduc. Dacă te poţi concentra puţin îţi dau un sfat: de fiecare 
dată când îţi vine să pui ''şi'' lângă ''ca'' respiră, muşcă-ţi buziţa şi abţine-te bine, 
nu cred că vei putea!!! Tu confunzi şi textul cu testu, dragă Elena, spune sincer, 
tu ai un defect de vorbire de vorbire mă, ai ceva la faţă faci ca leul ăla de la 
începutul filmelor, la muşchii feţei, la limbă, la buze ai ceva e de la botoxul ăla?  
Dacă ai un defect trebuie să-l spui public pentru ca oamenii să nu te mai ia peste 
picior pentru felul în care stâlceşti cuvintele. Dacă spui, dragi alegători ştiţi eu am 
un defect de vorbire sau unul de gândire, atunci nici cei mai răi oameni nu vor 
putea să mai râdă de tine.”  
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Vorbind despre o statistică privind condiţiile de viaţă din România, în 

cadrul ediţiei din 27 martie 2014, difuzată sub titlul: „SUNTEM ÎN RAHAT PÂNĂ 
LA GÂT”, prezentatorul Dragoş Pătraru a folosit un limbaj depreciativ şi umilitor la 
adresa românilor şi jignitor la adresa membrilor PMP. 

Dragoş Pătraru: "T. Băsescu vorbeşte despre modernizarea statului, hăhă, 
mai nou a trasat şi urmaşilor politici de la PMP directiva de a continua o astfel de 
modernizare. (...) Dar totuşi despre ce modernizare vorbim, nea Traiane? 
Statisticile crude ne spun că în România  peste 3 milioane de locuinţe nu au 
canalizare ci au wc-urile amplasate în curte, practic în peste 3 milioane de curţi 
românii sunt vecini cu propriul lor rahat. Viaţa lor zilnică se duce printre gropi 
cu rahat mai noi sau mai vechi, rahat care le înmiresmează dimineţile, le 
aromează apusurile romantice şi le hrăneşte micile culturi de subzistenţă. 
Suntem practic în rahat până la gât la propriu. Şi politicineii români o ard 
idealist cu modernizarea, care modernizare? (...) Scoateţi ţara din rahat băi 
impostorilor, apoi veniţi să ne cereţi votul. Hai să vedem sumarul până nu 
se extinde rahatul şi mai mult.” 

Şi în ediţia din 28.03.2014, sub titlul „OMUL SĂPTĂMÂNII,  
ELENA BĂSESCU, prezentatorul Dragoş Pătraru a vorbit despre Elena Băsescu 
în termeni peiorativi şi jignitori, de natură a-i afecta dreptul la imagine. 

„Azi am ales foarte uşor omul săptămânii, poate vor exista şi alţii care ne 
vor spune că Elena Băsescu nu este chiar om,  ci opera unui laborator de mase 
plastice din buncărele Cotrocenilor. Nu este adevărat, neg vehement, doamna 
Băsescu este o fiinţă umană dotată cu simţăminte, cu creier... staţi că nu 
pot să citesc asta, mă amendează CNA-ul pentru că mint pe post, asta e 
emisiune de informaţii. Hai să spunem doar că e om şi atât, merge? (...). Oricum 
doamnă să ştiţi că e păcat că aţi renunţat la candidatură. Acum cu doamna 
Grappini la Bruxelles aţi fi avut cu cine să vă înţelegeţi în limba analfabetă.” 
 În cadrul ediţiei din 12 mai 2014, prezentatorul Dragoş Pătraru îmbrăcat 
într-o ţinută ce imita înfăţişarea câştigătoarei concursului Eurovizion din acest an, 
Conchita Wurst (a purtat o perucă cu păr lung, barbă desenată şi o rochie sau 
bluză feminină), a făcut comentarii în termeni depreciativi, jignitori şi cu caracter 
discriminatoriu la adresa acesteia, folosind expresii, precum: „Votaţi cârnatul!”, 
„femeiul cu barbă”, „Conchita Cârnat”, „cârnatul cu barbă de la Eurovizion”.  

Redăm câteva exemple din aceste comentarii, făcute pe un ton al vocii mai 
subţiat: 

„Bună seara, iubiţi telespectatori! Ce vă uitaţi aşa, fă? N-aţi mai văzut 
europeni? Aşa arătăm noi, cei mai avansaţi şi mai civilizaţi de pe această planetă. 
Suntem rezultatul a zeci de mii de ani de evoluţie. Hai să vă explic, fă, că văd că 
nu înţelegeţi nimic. Se poate observa din imagini de epocă, faptul că la începutul 
acestei evoluţii, chiar şi femeile aveau faţa acoperită cu păr.-Pe ecran sunt 
prezentate mai multe fotografii cu maimuţe. (...) 

Europa întreagă, într-un glas, unită cum n-a mai fost unită de nicio altă 
cauză, a ales femeiul cu barbă drept cântăreţ reprezentativ ... Aşadar, 
doamnelor şi domnilor, Conchita Wurst din Austria este femeiul la care visează 
de sâmbătă seară întreaga Europă, este modelul modern de reuşită. Mai mult de 
atât nu se poate. (...) 

Şi mai e ceva important, un mesaj subliminal care ne face pe noi românii 
să ne simţim mai europeni. Prin alegerea Conchitei Cârnat în urma votului 
popular european, se dovedeşte că nu doar noi, românii, punem botul la şpagă 
electorală. Practic, în majoritatea ţărilor din Europa este suficient să ademeneşti 
oamenii cu ceva de băgat în gură că te şi votează. 
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Hai că mă duc la machiaj să mă fac om la loc, timp în care voi urmăriţi 

ce spun cetăţenii despre femeiul cu barbă care a câştigat Eurovizionul. Dragoş 
Pătraru a anunţat rubrica „Vax populi” în care un reporter întreabă persoane 
obişnuite despre câştigătoarea Eurovizion, arătându-le o fotografie cu aceasta. 

După rubrica Vox populi, se revine în studio unde Dragoş Pătraru are o 
ţinută bărbătească şi spune: Nu mă pot despărţi prea uşor de subiectul cârnatului 
cu barbă de la Eurovizion. Chiar mă gândesc foarte serios că ni s-a trimis aşa, un 
semn divin domn’le, că cineva ştiind cât de mult iubesc românii competiţia asta 
desuetă, a vrut să ne spună ceva, ştiind toţi că alegerile europarlamentare nu 
sunt tot atât de importante cu adevărat. (...) Dacă Europa a pornit pe trendul ăsta 
cârnăţăresc, ce ne facem, domn’le? Avem noi un candidat care să întrunească 
aceste noi criterii de popularitate?” 

Vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat în mod flagrant prevederile privind protecţia demnităţii şi 
a dreptului la imagine a persoanei, întrucât în toate ediţiile emisiunii analizate, 
prezentatorul a făcut comentarii depreciative, jignitoare la adresa unor persoane, 
în mod special, la adresa jurnalistei Sorina Matei, folosind un limbaj injurios, cu 
conotaţii sexuale de natură a le prejudicia dreptul la imagine şi reputaţie 
profesională. 

 Astfel, Consiliul a constatat, de exemplu, că radiodifuzorul nu a manifestat 
bună-credinţă în demersul său, acesta urmărind să prezinte publicului o imagine 
nefavorabilă a jurnalistei Sorina Matei, în sensul că aceasta a fost pusă într-o 
situaţie degradantă şi umilitoare, iar utilizarea expresiei “Soro, zi sincer, ai avut 
orgasm?”“ a avut drept consecinţă prejudicierea imaginii sale. 

 Or, o astfel de atitudine este contrară normelor legale din domeniu, care 
prevăd că radiodifuzorii au obligaţia să respecte libertăţile şi drepturile 
fundamentale ale omului, precum dreptul la viaţă privată din care face parte şi 
dreptul la imagine, drept protejat de prevederile art. 30 şi 34 alin. (1) din Codul 
audiovizualului.  
 În acelaşi sens, art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului prevede că niciun 
drept conferit prin lege un poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, 
contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul. 

 Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă 
radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. 
Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului 
de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de 
drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se 
manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu 
condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi.  

 Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie  
nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi  modul în care acestea 
sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu 
poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru 
respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept”.  

 În acelaşi sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că, prin prisma 
reglementărilor interne şi europene, „... demnitatea umană este un drept 
fundamental ocrotit cu precădere, chiar şi înaintea dreptului la liberă exprimare, 
care poate fi supus anumitor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni, 
prevăzute de lege într-o societate democratică.” (Decizia ICCJ 2047/2007). 

 În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi 
atribuţiilor stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că 
radiodifuzorii au obligaţia să respecte drepturile fundamentale ale omului în 
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cadrul serviciilor de programe, drepturi ocrotite de legislaţia audiovizuală şi 
garantate de Constituţia României.  

 De asemenea, membrii Consiliului consideră că prezentatorul nu şi-a 
respectat obligaţia legală instituită în sarcina sa la art. 40 alin. (3) din Codul 
audiovizualului, aceea de a nu folosi un limbaj injurios. 
 Astfel, Consiliul a constatat că în toate emisiunile analizate prezentatorul 
Dragoş Pătraru a folosit un limbaj injurios, depreciativ şi jignitor la adresa unor 
persoane, de natură a le afecta dreptul la imagine. 
 Totodată, Consiliul apreciază că radiodifuzorul a folosit cu rea-credinţă 
asemănarea unor persoane cu altele la adresa cărora a făcut comentarii 
jignitoare şi peiorative, cu scopul de a le denigra şi umili.  
 Or, potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (4) şi (5) din Codul audiovizualului, este 
interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o 
altă persoană în programele audiovizuale, iar orice referire peiorativă la adresa 
persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii 
ridicole ori umilitoare sunt interzise în cadrul programelor audiovizuale. 
  În egală măsură, membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul a făcut 
comentarii cu caracter profund discriminatoriu la adresa câştigătoarei concursului 
Eurovizion de anul acesta, despre care a afirmat următoarele: „Votaţi cârnatul!”, 
„femeiul cu barbă”, „Conchita Cârnat”, „cârnatul cu barbă de la Eurovizion”,  fapt 
ce contravine principiului egalităţii de şanse. 

Un astfel de discurs, exprimat în mod public, în cadrul unui program 
audiovizual, este de natură să contravină principiilor nediscriminării. 

Conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului este 
interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, 
religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.  
 Membrii Consiliului consideră că prin specificarea expresă a caracterului 
depreciativ a termenilor folosiţi de către prezentator la adresa câştigătoarei 
concursului Eurovizion, se induce o potenţială atingere principiului egalităţii, de 
natură să lezeze demnitatea persoanei, în condiţiile în care aceste afirmaţii  
au fost făcute public pe postul de televiziune ROMÂNIA TV ce-i aparţine 
radiodifuzorului. 
 Faţă de toate aspectele menţionate anterior, ţinând cont de dispoziţiile  
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 15.000 lei.  

Supusă la vot, propunerea de amendare 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 prevederilor art. 144 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările  
ulterioare şi ale 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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare  
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, pentru postul de 
televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 de 
lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 30, 32 alin. (1), 34 alin. (1),  
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40 alin. (3), (4) şi (5) şi 47 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  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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 postul de televiziune 
ROMÂNIA TV cu amendă de 15.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Starea 
Naţiei” difuzată în perioada 1-31 martie 2014, prezentatorul a folosit un limbaj 
injurios şi depreciativ la adresa unor persoane, de natură a le afecta dreptul la 
imagine, drept ocrotit de legislaţia audiovizuală şi garantat de Constituţia 
României.  

 Potrivit acestor dispoziţii, niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat 
într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma 
sau de a păgubi pe altul, radiodifuzorii având obligaţia să respecte libertăţile şi 
drepturile fundamentale ale omului. 

 Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că în ediţia din 12 mai 2014 a aceleiaşi 
emisiuni, prezentatorul a făcut comentarii în termeni depreciativi, jignitori şi cu 
caracter discriminatoriu la adresa câştigătoarei concursului Eurovizion din acest 
an, fapt ce contravine normelor care interzic discriminarea pe considerente de 
rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.” 

  

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

PREŞEDINTE, 
 
 
 

LAURA GEORGESCU 


