
 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 
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Decizia nr. 8 din 15.01.2015 
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 

cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook,  
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700 

 

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV 
 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2015, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza 
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 12187/09.10.2014 şi 12830/03.11.2014 cu privire la 
emisiunile « Jocuri de putere » şi « Ediţie specială » difuzate în zilele de  
08, şi respectiv, 31 octombrie 2014, de postul REALITATEA TV. 

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare  
nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de 
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 40 alin. (3) din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de 
servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului 
prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare 
a opiniilor. 
 Conform prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, 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. 

În fapt, în ziua de 08.10.2014, postul de televiziune Realitatea TV  
a difuzat, în direct, emisiunea de dezbatere ”Jocuri de Putere”, moderată de  
dl. Rareş Bogdan. 

În prima parte a emisiunii au fost invitaţi domnii: Lucian Isar, economist, 
Ovidiu Marincea şi Oreste Teodorescu, jurnalişti, iar, în partea a doua  
a emisiunii, domnii Mirel Amariţei, William Brînză şi Dan Diaconescu, candidaţi la 
alegerile prezidenţiale. 

La începutul emisiunii a fost dezbătut un subiect cu privire la ancheta penală 
efectuată împotriva companiei ruseşti Lukoil, ce viza cazul unei posibile evaziuni şi 
spălări de bani, dar şi despre reacţiile liderilor politici în urma punerii sub sechestru 
asigurator a produselor rafinăriei Petrotel-Lukoil, de către Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Ploieşti.  
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În a doua parte a emisiunii s-a discutat despre şansele invitaţilor aflaţi în 
studio de a câştiga alegerile prezidenţiale, motivele pentru care aceştia candidează 
şi despre programele lor electorale.  

Pe ecran au fost afişate următoarele titluri: ATENTAT LA SIGURANŢA 
NAŢIONALĂ; PONTA, INTERVENŢIE GRATIS?; PARCHETUL: 230 MIL. EURO 
FRAUDĂ; NOUA ARMĂ ENERGETICĂ A LUI PUTIN; DE CE SFIDEAZĂ LUKOIL 
POPORUL ROMÂN; DE CE INTERVINE PONTA PENTRU RUŞI; OCOLIŢI 
POMPELE LUKOIL! RUŞII, ACUZAŢI DE EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI; 
CINE SUNTEŢI, DOMNULE NEKRASOV? CINE TRANSFORMĂ ROMÂNIA ÎN 
GUBERNIE?; UNIUNEA SOVIETICĂ: LOBBY LA BUCUREŞTI; CUM A AJUNS 
LUKOIL ÎN MAREA NEAGRĂ?; RAFINĂRIA ARE DOAR 468 DE ANGAJAŢI; 
MINCIUNA CELOR 3500 DE ANGAJAŢI. 
 La începutul emisiunii, moderatorul a luat în discuţie o serie de aspecte 
referitoare la compania Lukoil, respectiv, la activitatea vicepreşedintelui acesteia, 
Vladimir Nekrasov, şi al directorului general al rafinăriei Petrotel-Lukoil,  
Andrei Bogdanov, adresându-se telespectatorilor, în mod repetat, să nu-şi mai 
alimenteze automobilele de la benzinăriile Lukoil, în ziua următoare. 
 Astfel, moderatorul Rareş Bogdan a formulat acuzaţii la adresa conducerii  
companiei Lukoil, respectiv la adresa d-lor Vladimir Nekrasov şi Andrei Bogdanov, 
afirmând despre aceştia că sunt „şantajişti” şi că „îşi închipuie că România e o 
gubernie”, dezinformând publicul cu privire la cuantumul prejudiciului stabilit de 
procurori pentru acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală, în contextul în care 
activitatea acestei companii făcea obiectul unei anchete penale în curs de 
desfăşurare. Reprezentanţilor companiei Lukoil nu li s-a cerut un punct de vedere 
în legătură cu acuzaţiile formulate la adresa acestora de „şantaj, ameninţări, ziarişti 
împuşcaţi în cap, oameni de afaceri lichidaţi...”. 
 Redăm din raportul de monitorizare: 
 Moderator: ... Şantajiştii! Şantajiştii, cei care iau cu raptul ţări, care atacă, 
care calcă pe cap, care şantajează, ameninţă, îşi permit acum...  dar ceea ce fac 
aceşti... aceste personaje absolut sinistre... Dumneavoastră ştiţi că în istorie, deci 
în istorie, niciodată, dar absolut niciodată acest popor, acest imperiu, că a fost 
ţarist, că a fost Uniunea Sovietică, că a fost noul ţar - Putin, nu ne-a adus nimic 
bun, dar absolut nimic bun? Ei bine, acum, în ţara noastră, la dumneavoastră în 
ţară, la mine în ţară... A, să nu uit, vă rog eu frumos, dacă v-aţi uitat vreodată în 
viaţă la Jocuri de Putere, o singură dată în viaţă la Jocuri de Putere, dacă 
iubiţi cu adevărat România, vă rog eu: mâine, nu cumva să călcaţi în 
benzinăriile Lukoil! Da, vreţi să-mi faceţi plângeri la CNA... Faceţi-mi unde 
vreţi, la Parchete, la... Unde vreţi voi. Deci nu cumva să călcaţi în benzinăriile 
Lukoil! Oamenii ăştia îşi permit... Crezi că suntem în Uniunea Sovietică, în `60? Că 
vine Hruşciov şi dă cu pantoful? Cum îl cheamă pe-ăsta care a venit astăzi aici? 
Vladimir Nekrasov. Deci băieţii ăştia de dincolo de Nistru îşi închipuie că 
România este o gubernie şi nimeni nu le spune nimic. Şantaj, ameninţări, 
ziarişti împuşcaţi în cap, oameni de afaceri lichidaţi pentru că nu au vrut să 
sărute inelul noului ţar, Vladimir Putin. Asta este Rusia, prietene. Asta este 
Rusia pe care o propăvăduiesc unii. Un pericol real la Răsărit, care invadează 
teritorii şi care astăzi îşi bate joc de un stat suveran, România, cu arme 
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terestre, economice, psihologice şi mai ales, dragi telespectatori, cu arme 
energetice. Noua armă energetică nu este Gazprom pentru Putin, în România este 
Lukoil şi, în curând, KazMunaiGas, pentru că ceea ce fac cei de la Lukoil fac şi 
ceilalţi. Ştiţi că pe aceşti indivizi nu i-a interesat niciodată să facă profit în România 
şi că în realitate şi-au transformat aurul negru în lichidităţi şi nimeni nu i-a verificat? 
Câte şpăgi dau oamenii ăştia? Câţi baroni locali, deputaţi, senatori, miniştri, 
au luat bani de la Lukoil? Încă nu ne dăm seama de asta, dar ruşii îşi vor da 
seama dacă mâine dimineaţă dumneavoastră, dragi telespectatori, nu veţi mai 
opri pe la ei pe la pompă. Opriţi unde vreţi, dar nu la nesimţiţi. Ăştia îşi bat joc 
de dumneavoastră şi de noi. Haideţi să oprească la pompele Lukoil 
procurorii, doar procurorii, în toate pompele Lukoil. Deocamdată, 
deocamdată acuzaţia este de spălare de bani şi evaziune fiscală, 230 de 
milioane de euro şi multe minciuni. În realitate, se pare că paguba este de 700 
de milioane de euro, dar pe lângă spălare de bani, mai adăugăm ceva, şi 
evaziune fiscală, adăugăm încă două fapte, domnilor procurori: nesimţirea şi 
şantajul acestui Vladimir Nekrasov şi Andrei Bogdanov. Dacă sechestrul nu 
este ridicat până vineri, ruşii ameninţă că închid rafinăria, care ar avea 3500 
de angajaţi. Mint! Are 427 de angajaţi. 427 de angajaţi, atât are rafinăria Petrotel. 
Vă daţi seama ce profit are rafinăria asta dacă evaziunea fiscală este de 230 de 
milioane de euro? Sau, în realitate, nu are profit, pentru că pe ei i-a interesat doar 
să schimbe aurul negru în bani. Adică, dumneavoastră credeţi că câinele pleacă de 
la măcelărie? Păi aceiaşi ruşi de la Lukoil au investiţie de un miliard de euro în 
Bulgaria. Acum, investesc într-o rafinărie şi se joacă, cum au făcut cu Mechelul, se 
joacă acum cu Lukoilul. Ruşii joacă tare, au jucat în Ucraina şi i-a aruncat, vai de 
capul lor, tot din cauza corupţiei, a corupţiei clasei politice. Acum, joacă în România 
şi vedeţi cum joacă. Ne aşteptam, trebuia să ne înarmăm, ne era teamă că vin cu 
tancurile, că vin cu soldăţeii verzi ,sau negri, sau... Nu, vin cu ameninţări ale 
domnului Nekrasov. Sincer, nu înţeleg, n-am înţeles nici aseară, nu înţeleg nici 
acum, de ce trebuia să intervină premierul în cauza acestor răufăcători, acestor 
indivizi care de-a lungul istoriei doar au furat, acestor indivizi care nici astăzi nu ne-
au dat Tezaurul şi care ne calcă în picioare românii din Transnistria, peste 500.000, 
şi românii din Moldova, 3.500.000? De ce face asta premierul român, ce-l 
împinge în luptă? Sunt sute de mii de români cu conturile proprite, dragi 
telespectatori, sute de mii, unii dintre dumneavoastră, dar nu au pile la un 
asemenea nivel. Când te numeşti însă Lukoil eşti cap de pod.  

(...) Eu iubesc România în fiecare zi şi de asta vă spun simplu: dragi 
telespectatori, mâine vă urcaţi în maşinile dumneavoastră - avem şi noi una aici pe 
DN1 la doi paşi - am o rugăminte – eu sunt un om civilizat, port batistuţă, mă ceartă 
mama că se uită la mine la ora asta, dacă n-a adormit - nu vă spun să scuipaţi, 
nu, asta să n-o faceţi niciodată, niciodată. În schimb, puteţi ocoli locul ăla. 
Ocoliţi! 
 În acelaşi context, moderatorul a adus în discuţie şi aspecte referitoare la 
anumite nereguli descoperite la benzinăriile Mol, despre care a afirmat că această 
companie ia toate produsele „poşircă” (motorină, benzină etc), de la rafinăria 
Petrotel, produse îndoite cu apă, cu de toate, fără a aduce dovezi în acest sens şi 
fără a solicita un punct de vedere reprezentanţilor acestei companii.   
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Moderator: ... Deci compania Mol, deşi ne spune că ia... iau toate 
produsele adiacente: şi motorină, şi benzină ş.a.m.d. de la rafinăriile din 
Ungaria, în realitatea le ia, tot aşa, poşircă, de la rafinăria Petrotel – acel 
produs care este îndoit cu apă, îndoit cu de toate, ca să ne spună că este de 
fapt motorină. În realitate, doar că nu explodăm. 

În continuare, moderatorul şi invitaţii emisiunii au făcut referiri la activitatea  
d-lui Vladimir Nekrasov, vicepreşedinte Lukoil, susţinând că reprezentanţii acestei 
companii „au împuşcat ziarişti”, fără să aducă dovezi în acest sens, şi fără să-i 
solicite un punct de vedere cu privire la afirmaţiile făcute. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
„Oreste Teodorescu: Fapta rămâne faptă. Cum să negociezi dacă o faptă... 
Moderator: Păi dacă fac un general FSB cum e domnul Nekrasov, sigur 

că se uită şi procurorii aşa... ”Dom’le, ăştia au împuşcat ziarişti, au împuşcat 
(neinteligibil). În Rusia e no man’s land, acolo”. 

Oreste Teodorescu: Eu cred că această afirmaţie, că ”am negociat cu 
procurorii”, este un fals. Eu sunt absolut convins că procurorii, în România, nu pot 
negocia actul de justiţie. 
  La revenirea în studio, după pauza publicitară, moderatorul a îndemnat din 
nou telespectatorii să nu mai folosească benzinăriile Lukoil, folosind un limbaj 
injurios la adresa conducerii acestei companii. 

„Moderator: ... ”Ăştia cred că suntem în timpul războiului. Ne dau termene 
limită. Bă, dar n-ai veni tu, Nekrasov, să ne aduci măcar nişte bucăţi... nişte bucăţi 
din Tezaur? Sau din tablourile pe care ni le-aţi furat? N-aţi putea voi să ne aduceţi 
măcar o bucată din pământul pe care şi astăzi îl ocupaţi cu tancurile în 
Transnistria? Băi... nesimţiţi...”. 
 Atât la începutului celei de-a doua părţi a emisiunii, cât şi la finalul acesteia, 
moderatorul a reluat îndemnul către telespectatori, de a nu mai folosi benzinăriile 
Lukoil. 
 În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de 
monitorizare cu privire la emisiunea “Ediţie specială”, difuzată în data de  
31 octombrie 2014 şi au constatat că pe parcursul acesteia, în contextul abordării 
subiectului cu privire la traficul din Bucureşti, invitatul emisiunii,  
dl. Rareş Bogdan, a folosit un limbaj injurios la adresa primarului municipiului 
Bucureşti, dl. Sorin Oprescu, adresându-i-se cu apelativul “cretin”, fapt de natură a-i 
prejudicia imaginea.  
 Exemplificăm din raportul de monitorizare: 

Rareş Bogdan: Nu, marea problemă e, şi ar trebui să ştie toată ţara, nu doar 
bucureştenii. Dacă e, dacă trebuie făcut ceva în acest oraş, ar trebui luat... 

Ion Cristoiu: Este dinamitarea... 
Rareş Bogdan: ...dinamitată Primăria Generală a Capitalei, în frunte cu 

primarul general. Băiatul ăsta, dacă nu va fi arestat, poate să scoată oamenii afară 
din oraş. Nu se poate aşa ceva! 

Eli Roman: E vineri seară, Rareş Bogdan. 
Rareş Bogdan: Nu, deci de trei săptămâni în acest oraş nu se poate 

circula. Oraşul numărul unu al României, cu două milioane jumate de oameni, 
este sufocat de acest cretin. Nu se poate aşa ceva! Deci, în orice ţară normală 
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acest om ar trebui luat pe sus şi mutat oriunde altundeva. Deci, Sorin 
Oprescu este o catastrofă, a nenorocit Bucureştiul complet. L-a nenorocit. 
Sunt convins că sunt foarte mulţi oameni în maşină şi îmi dau în momentul ăsta 
dreptate. Nu poţi să faci patru kilometri în Bucureşti într-o oră şi douăzeci de 
minute. Nu se poate!”. 

Vizionând înregistrarea emisiunii „Jocuri de putere”, ediţia din 8 octombrie 
2014, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare 
corectă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor, pentru ca publicul să-şi 
formeze propria opinie, întrucât, abordarea unui subiect ce a vizat  ancheta penală 
desfăşurată de procurori în legătură cu activitatea companiei Lukoil nu a fost făcută 
cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului. 

Astfel, în contextul în care respectiva anchetă penală viza activitatea acestei 
companii, moderatorul şi invitaţii au făcut afirmaţii nedovedite la adresa 
reprezentanţilor acesteia, pe care i-a acuzat că ar fi constrâns persoane, prin 
violenţă sau prin ameninţare, în scopul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi 
evaziune fiscală, iar despre dl. Nekrasov, moderatorul a afirmat că este general 
FSB, fără să aducă argumente în acest sens.  

Or, o astfel de informaţie a fost de natură să dezinformeze publicul cu privire 
la comiterea acestor fapte de care este acuzată conducerea acestei companii, atât 
timp cât moderatorul şi invitaţii nu au adus dovezi pentru a confirma săvârşirea 
acestora, ancheta penală fiind în desfăşurare. 

Un alt aspect reţinut de Consiliu la aplicarea sancţiunii l-a constituit şi cel 
potrivit căruia, în aceeaşi manieră de dezinformare a publicului, moderatorul  
a afirmat că premierul îi apără pe reprezentanţii companiei Lukoil, fără să 
dovedească acest fapt.  

De asemenea, cu privire la emisiunea „Ediţie specială” din 31 octombrie 
2014, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile 
art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, întrucât moderatorul emisiunii i-a permis 
invitatului, dl. Rareş Bogdan, să folosească un limbaj injurios la adresa primarului 
Capitalei, dl. Sorin Oprescu, căruia i s-a adresat cu apelativul „cretin”, acuzându-l  
că a întârziat la emisiunea respectivă din cauza traficului din Bucureşti. 

Or, atât legislaţia  audiovizuală, cât şi cea comunitară, limitează dreptul la 
exprimare, în contextul în care în cadrul unei emisiuni televizate se foloseşte un 
limbaj injurios la adresa unei persoane, indiferent dacă aceasta este sau nu 
persoană publică. 

Faptul că invitatul emisiunii, dl. Rareş Bogdan, nu a ajuns în timp util în 
studioul emisiunii „Ediţie specială” din 31 octombrie 2014, din cauza traficului din 
Bucureşti, acest fapt nu-i dă dreptul să folosească un limbaj injurios la adresa unui 
demnitar, în speţă, a primarului Sorin Oprescu, întrucât această activitate 
economică nu face parte din atribuţiile Primarului General al Capitalei prevăzute la 
art. 63 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, ci intră în sfera de 
competenţă a Consiliului general al municipiului Bucureşti, primarul asigurând 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestui Consiliu. 

În speţă, moderatorul emisiunii nu este absolvit de respectarea prevederilor 
invocate, în condiţiile în care invitatul emisiunii, dl. Rareş Bogdan, este şi moderator 
şi realizator de emisiuni, aspect pe care trebuia să-l aibă în vedere în momentul în 
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care invitatul a folosit un astfel de limbaj injurios.  
 Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă 

radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este unul absolut. 
 Ca principiu fundamental al statului de drept, libertatea de exprimare 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, prin prisma 
reglementărilor interne şi europene, că, „... 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 cadrul serviciilor de 
programe, drepturi ocrotite de legislaţia audiovizuală şi garantate de Constituţia 
României.  
 Ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la  
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, respectiv, de gravitatea şi efectele faptei, 
precum şi de sancţiunile primite în ultimul an, membrii Consiliului  
au propus  amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei. 
 Supusă la vot, propunerea de amendare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 40 alin. (3) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) 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. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei 
audiovizuale nr. 30.8/27.03.2001, al deciziei de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi 
reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează cu amendă în cuantum de 
10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 40 alin. (3) din Decizia  
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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 
REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Jocuri de 
putere”, ediţia din 8 octombrie 2014, moderatorul şi invitaţii au făcut afirmaţii 
nedovedite la adresa unor reprezentanţi ai unei companii petroliere, dezinformând 
publicul cu privire la comportamentul acestora, presupus ca fiind sub incidenţa legii 
penale, afirmaţii de natură să contravină prevederilor art. 3 din Legea 
audiovizualului. 

 De asemenea, în cadrul emisiunii „Ediţie specială”, ediţia din 31 octombrie 2014, 
moderatorul a permis invitatului emisiunii să folosească un limbaj injurios, deşi dispoziţiile 
art. 40 din Codul audiovizualului prevăd în sarcina acestuia obligaţia de a nu permite  
invitaţilor să folosească un limbaj injurios.” 

  

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

PREŞEDINTE, 
 
 
 

  LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 

       Serviciul juridic şi reglementări, 

 
         Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
        
        


