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Decizia nr. 1007 din 07.11.2019
privind somarea S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. V, sector 5 

C.U.I. 24334385
Fax: 031/400.44.41

- pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD 
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat  raportul întocmit  de  Direcţia  Monitorizare,  în  baza  reclamației  nr.
R.10.193/01.10.2019 cu  privire  la  emisiunea  “Jurnalul  de  seară“,  difuzată  în  data  de  31
octombrie 2019 de postul DIGI 24/DIGI 24 HD.

Postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD aparţine S.C.  CAMPUS MEDIA TV S.R.L.
(licenţa audiovizuală S-TV 273.7/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia de autorizare
nr.1727.1-6/09.02.2012 eliberată la 01.07.2019).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe înregistrate din
emisiunea difuzată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA
TV S.R.L. a încălcat  prevederile  art.  40  alin. (5) din  Decizia nr. 220/2011 privind codul de
reglementare în audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit  dispozițiilor  invocate,  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 data de 31.10.2019, postul Digi 24 TV a difuzat, în direct, de la ora 20.00,
emisiunea de dezbateri  Jurnalul de seară.  În prima parte au fost invitați: Oana Gheorghiu,
Carmen Uscatu, Organizația  “Dăruiește Viață”,  în  a doua parte:  Cristian Tudor Popescu,
jurnalist,  iar  în  a  treia  parte:  Dacian  Cioloș,  președinte  PLUS,  președinte  grup  Renew
Europe din PE, Claudiu Pândaru, jurnalist. Marcaj: dezbatere electorală, intermitent. 

În  partea  a  doua a emisiunii,  de la  ora 20.55,  la  ora  21.48,  invitat  în  studio a  fost
jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Teme:  recentul  scandal  dintre  primarul  capitalei,  Gabriela  Firea,  și  reprezentantele
Organizației ,,Dăruiește Viața”, audierea la Parlament a persoanelor propuse ca miniștri în
Guvernul Orban,  campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Colectiv, sondaj IMAS. 

Titluri  pe  ecran:  Pe  cine  lovesc  acuzațiile  Gabrielei  Firea,  Gabriela  Firea  acuză  o
conspirație  politică,  CTP:  Gabriela  Firea,  personaj  veninos,  CTP:  Firea  a  atacat  două
doamne, fără legătură, CTP: Firea are tehnica exagerării, Lăzăroiu: Firea e la pândă, CTP:
Sunt monștri care gustă stilul doamnei Firea, Teodorovici, limbaj de cartier în Parlament,
CTP: Nici  un membru PSD nu s-a dezis de Firea, CTP: Teodorovici  va dispărea, CTP:
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Teodorovici, Firea – Stilul PSD, CTP: Firea practică minciuna sfruntată, CTP: Barna nu vrea
să accepte realitatea. 

La  începutul  emisiunii,  moderatorul  Cosmin  Prelipceanu  și  Cristian  Tudor  Popescu
comentează  pe  marginea  recentei  prezențe  a  primarului  capitalei,  Gabriela  Firea,  în
emisiunea  Jurnalul de Seară și a prestației de jurnalist a lui Cosmin Prelipceanu, care i-a
pus  acesteia  întrebări  în  emisiune.  După  părerea  jurnalistului  Cristian  Tudor  Popescu,
interviul cu aceasta a lăsat de dorit.

Unul  dintre  subiectele  abordate  a  fost  și  cel  cu  privire  la  audierea  în Parlament  a
persoanelor propuse ca miniștri  în Guvernul Orban,  audiere  ce a avut loc  la comisia de
Buget Finanțe și replicile schimbate cu ministrul Eugen Teodorovici. 

A fost  difuzată o secvență de la audieri și apoi discutată calitatea limbajului folosit de
Eugen Teodorovici la audieri. 

După una dintre  pauzele  publicitare,  dl.  Cristian  Tudor  Popescu,  a  folosit  un  limbaj
injurios la adresa designerului Dana Budeanu, în contextul în care aceasta a insultat efortul
depus de fondatoarele asociației ce coordonează lucrările pentru primul spital de Oncologie
din România, ridicat din donații, folosind expresia “femelă scatofilă”, fără ca moderatorul să
intervină și să nu-i permită să folosească un astfel de limbaj. 

Redăm din raportul de monitorizare:
 (42:58/31-21.asf)  Cosmin Prelipceanu: Cristian Tudor Popescu, Gabriela Firea.
Cristian Tudor Popescu: Deci e bine să știe telespectatorii că azi-dimineață am fost în

direct la Europa FM cu ,,Judecata” mea ,,de joi” și postul a invitat-o în direct cu mine pe
doamna Gabriela Firea.  Doamna Gabriela Firea a refuzat,  expressis verbis,  nu poate,
cred  că  glumiți,  a  fost  răspunsul  dânsei,  nu  pot  intra  cu  domnul  Cristian  Tudor
Popescu care s-a antepronunțat împotriva mea într-un editorial. În primul rând că nu
era editorial. Aia era o postare pe Facebook. Nu era un editorial în ,,Republica” sau
mai știu eu unde. A făcut bine doamna Firea că  nu a venit. A făcut bine pentru că nici
una  dintre  metodele  astea,  inclusiv  una  pe  care  am  uitat  să  v-o  spun,  minciuna
sfruntată, aia pe care a practicat-o aici pe post, la dumneavoastră. A venit a doua zi și
a spus ,,Eu am spus Bagdasar în loc de Marie Curie dar m-am corectat după aceea și
am spus Budimex.  O minciună  sfruntată!  Nu s-a  corectat  în  nici  un  fel,  cuvântul
Budimex nu a fost rostit  în emisiunea de acum două zile. Nici vorbă de așa ceva. Dar
minte pentru că sunt unii care, la care prinde asta. Și aceea cu ,,spital privat”, n-am
spus niciodată ,,spital privat”. Bineînțeles că a spus ,,spital privat”. Da? Asta este
metoda. Sau după ce un an de zile a spus ,,Eu candidată la Președinție? Eu, care
pentru bucureștenii  mei,  eu rămân aici  să-mi fac mandatul,  am atâtea proiecte de
făcut,  nici  să  nu vă imaginați!  ”  Și  acum a sărit  imediat  peste  Dăncilă,  să  fie  ea
candidată la Președinție. Deci asta e metoda. Minte de la mână până la gură! Tupeu
maxim și poate ține. Asta este metoda. 

(45.10/31-21.asf) Cristian Tudor Popescu:  Cu mine nu i-ar fi ținut. Pentru că vedeți, îi
cunosc toate procedeele doamnei. Și chiar cel mai puternic, acela cu împroșcatul de vorbe,
nu i-ar fi ținut cu mine. Să știți că am o voce cu care vă sparg reflectoarele din studioul
acesta, dacă vreau. Și am și debitul mai mare decât dânsa.

Cosmin Prelipceanu: V-am auzit și cântând. 
Cristian Tudor Popescu: Da. Înțelegeți? Și dacă încerca cu  mine chestia asta, ar fi avut

o mare tristețe. Înțelegeți? O scoteam prin pervazul studioului. Am vocea puternică, nu se
mai auzea doamna Firea. Așa. Însă în această emisiune am auzit ceva ce mi-a plăcut mult.
Și  anume că postul  Europa FM renunță la  toată publicitatea de la  primărie,  a doamnei
acesteia, și aici e bine să spunem că doamna cu banii statului a făcut publicitate de 1,1
milioane de dolari pentru Spitalul Gomoiu. Spital de stat, deci vă dați seama? Va să zică,
se face un spital de stat și e de presupus, adică bolnavii au nevoie de publicitate ca să vină
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la spitalul acela. Că nu vin altfel. Nu geme țara, nu gem spitalele de stat de oameni care
dorm câte trei, patru în pat! Nu? Nu! Și care, bineînțeles că vor năvăli  la un spital nou de
stat  la  ușă.  Publicitatea  asta  este,  având în  vedere  că  e  vorba de bolnavi,  e  cinică  și
groaznică dar e ceva de felul publicității lui Mitrea când era la Transporturi pentru aeroportul
Otopeni. Da? Zburați cu TAROM  de la Aeroportul Otopeni! Ce să spun? Ca și cum mai era
alt aeroport în România! Da? Și a dat un milion, 1,1 milioane de dolari din banii statului
pentru publicitate  la  Spitalul  Gomoiu.  Ei,  Europa FM îi  respinge,  deci  nu-i  mai dă
publicitatea doamnei Firea, i-a dat și banii înapoi pe ce s-a dat, iar Pro TV a făcut
iarăși un gest pe care îl salut, a dat-o afară pe modista aia, ceva...

Cosmin Prelipceanu: Autoarea postării. 
Cristian Tudor Popescu:  Da, acea femelă scatofilă, așa, a dat-o afară imediat și a

și...
Cosmin Prelipceanu: Și asta din cauza conținutului postării.
Cristian Tudor Popescu: Păi cum i-aș putea spune altfel?!
Cosmin Prelipceanu: Două minute mai avem, sondajul.  

În  raport  de conținutul  redat  mai  sus,  membrii  Consiliului  au constatat  că, în cadrul
emisiunii Jurnalul de seară din 31 octombrie 2019, radiodifuzorul nu a respectat prevederile
art.  40  alin.  (5)  din  Codul  audiovizualului,  potrivit  cărora  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.

Astfel,  membrii  Consiliului  au  constatat  că,  invitatul  emisiunii,  dl.  Cristian  Tudor
Popescu, a folosit un limbaj injurios la adresa designerului  Dana Budeanu, în contextul în
care aceasta  a insultat efortul  depus de fondatoarele asociației  ce coordonează lucrările
pentru primul spital de Oncologie din România, ridicat din donații, folosind expresia jignitoare
“femelă scatofilă”, fără ca moderatorul să intervină și să nu-i permită să folosească un astfel
de limbaj de natură a-i prejudicia imaginea și demnitatea.

Or,  potrivit  dispozițiilor  invocate,  în  cadrul  unui  program  audiovizual,  moderatorii,
prezentatorii și realizatorii au obligația de a nu folosi și a nu permite invitaților să folosească
un limbaj injurios, tocmai pentru a nu prejudicia dreptul la imagine și demnitate a persoanei.

Având în vedere aceste aspecte și  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.

Supusă  la  vot,  sancţiunea  a  fost  adoptată  cu  respectarea  condiţiilor  de  legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.  1:  Radiodifuzorul  S.C. CAMPUS  MEDIA  TV  S.R.L. (licenţa  audiovizuală  S-TV
273.7/07.12.2010 eliberată la  01.07.2019 şi  decizia de autorizare nr.1727.1-6/09.02.2012
eliberată la  01.07.2019) pentru postul  DIGI 24/DIGI 24 HD  se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din  Decizia
nr. 220/2011 privind codul de reglementare  în audiovizual, cu modificările și completările
ulterioare.                                        
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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.  CAMPUS
MEDIA  TV  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 DIGI 24, întrucât,
în cadrul emisiunii Jurnalul de seară din 31 octombrie 2019, unul dintre invitați a folosit un
limbaj jignitor la adresa unei persoane, fără ca moderatorul să intervină și să nu-i permită să
folosească un astfel de limbaj de natură a-i prejudicia dreptul la imagine și demnitate, fapt ce
contravine prevederilor 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 Dumitru Ciobanu 
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