
Decizia nr. 1085 din 28.11.2019
privind amendarea cu 5.000 de lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE

TELEVIZIUNE
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1

CUI R 8468440 Fax: 021/319.92.15
- pentru postul TVR 1/TVR 1 HD

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizării nr. R 11983/15.11.2019, cu privire la emisiunea “România 9”, ediț ia din
13.11.2019, difuzată de postul TVR 1.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la
29.11.2018 şi decizia de autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la
29.11.2018).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionarea unor secvențe din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat
prevederile art. 66 și 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conț inutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul
audiovizualului):

Potrivit dispoziț iilor invocate:
- art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes

public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică.

- art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de
vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii
trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de
apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de
asigurare a imparţialităţii.

În fapt, în data de 13.11.2019, postul TVR 1 a difuzat, în intervalul 20:59:07-
21:47:12, o ediț ie a emisiunii ” România 9”, moderată de Ionuț Cristache ce l-a
avut ca invitat pe jurnalistul Ion Cristoiu.

Titluri: Iohannis și Dăncilă se războiesc de la distanță; O campanie neobișnuită,
candidaț ii comunică prin presă; Presa din câine de pază în porumbel voiajor; Iohannis a
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organizat o dezbatere cu presa; Dăncilă a văzut că Dăncilă a prins glas; Cristoiu:
spectacol lamentabil al presei; Cristoiu: Presa i-a ridicat mingea la fileu lui Iohannis;
Iohannis a răspuns întrebărilor despre case și dosare; Iohannis: în 5 ani am avut 3
vacanțe; Iohannis: am lucrat și în vacanță, am avut mapa, pixul; Iohannis: nu am mai
fost în vacanță de 2 ani; Iohannis: în 5 ani am avut 3 vacanțe; Iohannis: în comparaț ie
cu Dăncilă, Ponta a fost rezonabil; Iohannis: vreau România fără PSD, adică fără
politicieni; Iohannis: nu sunt contra votanț ilor PSD; Iohannis: anticipatele, cea mai bună
soluț ie; Iohannis: în 3 ani, PSD ne-a adus la disperare; Iohannis: duminică românii au
spus clar că nu mai vor PSD; Iohannis: am dovedit că știu să lupt împotriva PSD;
Iohannis face dezbatere marț i dar fără Dăncilă; Iohannis: invitaț i, politologi, jurnaliști,
formatori de opinie; Iohannis: Dăncilă, partea activă a tuturor mîrlăniilor PSD-iste;
Iohannis: Dăncilă mimează candidatul democrat; Iohannis: Dăncilă reprezintă tot ce e
mai rău în politică; Iohannis: nu accept o dezbatere cu o asemenea persoană; Iohannis:
anticipatele, cea mai bună soluț ie; Iohannis: în comparaț ie cu Dăncilă, Ponta a fost
rezonabil; iohannis face dezbatere marț i dar fără Dăncilă; Dăncilă: pentru țară e normal
să fie o dezbatere, nu și pentru președinte; Cristoiu: presa i-a ridicat mingea la fileu lui
Iohannis; Cristoiu: spectacol lamentabil al presei; Iohannis: Dăncilă mimează candidatul
democrat; Iohannis: Dăncilă reprezintă tot ce e mai rău în politică; Iohannis: nu accept o
dezbatere cu o asemenea persoană; Iohannis: PSD, comportament mizerabil; Iohannis:
în conceptul meu nu e loc pentru PSD; Dăncilă: am văzut că domnul Iohannis a prins
glas; Dăncilă: singura conferință de presă din mandatul de președinte; Dăncilă: Iohannis
se teme de o confruntare directă cu mine; Dăncilă: o dezbatere ar demonta propaganda
și atacurile contra mea; Dăncilă: Iohannis vrea să ț ină un monolog în fața apropiaț ilor;
Dăncilă: după Guverrnul său vrea și dezbaterea sa; Dăncilă: Iohannis se teme de o
confruntare cu mine; Dăncilă: îl invit pe Iohannis duminică la TVR; Dăncilă: îi dau de pe
acum subiectele ca să se pregătească; Iohannis: nu am știut că Dăncilă e așa; Iohannis:
Dăncilă e o mega-dezamăgire pentru mine; Iohannis: vreau România fără PSD, adică
fără politicieni; Iohannis: în comparaț ie cu Dăncilă, Ponta a fosr rezonabil; Dăncilă: îl invit
pe Iohannis duminică la TVR; Întrebările lui Ion Cristoiu pentru Klaus Iohannis; Cristoiu:
spectacol lamentabil al presei; Cristoiu: S-a văzut că Iohannis nu are nici un proiect de
țară; Iohannis: Dăncilă, partea activă a tuturor mârlăniilor PSD-iste; Iohannis: Dăncilă
reprezintă un partid care a guvernat contra românilor; Iohannis: Dăncilă mimează
candidatul democrat; Iohannis: Dăncilă e prost informată.

În emisiune Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au discutat despre conferința de
presă organizată în acea zi (13.11.2019) de candidatul Klaus Iohannis.

În timpul discuț iei cei doi au analizat și comentat întrebările jurnaliștilor puse
președintelui Klaus Iohannic în timpul conferinței de presă, trunchiind răspunsurile
acestuia cu scopul vădit de a crea un avantaj celuilalt competitor în cursa pentru
președinț ia României.

Redăm din raportul de monitorizare:
Ionuț Cristache: Doamna cu UDMR-ul a fost cea mai… cea mai
Ion Cristoiu: Ei, nu! A fost și de la Antena 3 și de la România… Da`, Antena 3 a pus

o domnișoară o întrebare de genul… Era vorba dacă… scurtă… dacă neparticiparea sa
la o dezbatere nu-l afectează. A vorbit vreo jumătate de oră! Ne-a explicat ceva cu
Facebook-ul!

Ionuț Cristache: Da` aia cu ce gând vă culcaț i?
Ion Cristoiu: A! Aia a fost cea mai tare! Ce face omul?! Omul! Apoi era o întrebare…
Ionuț Cristache: Și aia: nu cumva n-aț i luptat îndeajuns de mult cu PSD-ul?
Ion Cristoiu: Așa e! Așa e! Da! Nu, cea mai tare… cea mai, mă rog, penibilă a fost

întrebarea unei tanti de la România TV, televiziunea lui Ghiță.
Ionuț Cristache: Care?
Ion Cristoiu: Nu, era așa: văd că vă duceț i la guvern! Cum…? Nu! Era așa: ce veț i

urmări din activitatea Guvernului? Adică era o întrebare la… Ori trebuia să spui: dom`le,
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potrivit constituț iei… Văd că aveț i deja un guvern al dumneavoastră, de ce trebuia să se-
ntâlnească? Deci, potrivit constituț iei, este o noutate în postdecembrism!

Ionuț Cristache: Nu, da` a fost și o șmecherie aici domn` Cristoiu! Hai, să le
spunem celor neavizaț i, celor care nu au de a face cu presa! Celor care nu știu cu
regiile cum se fac și așa mai departe. Dom`le, asta cu două întrebări te
condiț ionează pe tine jurnalist să nu poț i să pui întrebări de urmărire.

Ion Cristoiu: Corect! Cel mai important!
Ionuț Cristache: Să nu poț i să dezvolț i subiectul! Să te lași păcălit de… sau

manipulat de intenț iile intervievatului, pentru că de pildă, la întrebarea cu casele,
n-a dispărut una prin minune! Acolo-i un fals în acte înfăptuit de doamna, cu o
sentință definitivă și irevocabilă.

Ion Cristoiu: Trebuie să spunem telespectatorilor că de asta, interviurile îț i dau
posibilitatea … Dacă el vă dau un interviu dumneavoastră,…

Ionuț Cristache: N-o să se întâmple, staț i liniștit!
Ion Cristoiu: Nu, nu! Staț i! Interviu !
Ionuț Cristache: Da!
Ion Cristoiu: Și cu moderator! Cu un coleg, nu neapărat să fii agresiv! Să pună

întrebări. Că era… în momentul în care a zis că el n-are șase case, are cinci…
Ionuț Cristache: Dar știț i că și exprimarea, că de ce are cinci, a fost…. ( Ionuț

Cristache caută în telefon). Că n-a fost așa: am cinci, că așa s-a întâmplat! Nu! Că
una a fost eliminată! Băi, deci impersonal total! A fost eliminată! De instanță a fost
eliminată, domn` Cristoiu! Era prin fals în acte!

Ion Cristoiu: Din cauza acestei prostii, capcane în care au căzut… Unii din ei,
marea majoritate au fost cu cele două întrebări, el a putut să manipuleze. Pentru că
a spus că chestiunea cu casele este pusă de PSD …

Ionuț Cristache: Aia e!
Ion Cristoiu: Păi, nu! Și-n 2009! Păi, în 2009 nu era premierul PSD-ului?!
Ionuț Cristache: Corect!
Ion Cristoiu: Da` nu PSD-ul a dus campanie împotriva lui! (Sel 1/03:20-04:44).
Sel 2 Rep 13-21 Sel 16:24-20:58
Ionuț Cristache: Domnu` Cristoiu, da` eu vă întreb ceva, dumneavoastră aț i… nici

pe vremea lui Băsescu n-am sesizat, poate aț i sesizat dumneavoastră. Dom`le, ăștia i-
au făcut un cult al personalităț ii lui Iohannis. Aț i văzut că toț i, de când Iohannis își
duce mâna la piept acum toț i ascultă imnul cu mâna la piept! Deci, e o demență. Ți
l-aț i văzut pe Rareș… că m-aș ridica să vă și exemplific. Tot timpul când se
întâlnește Rareș Bogdan cu Klaus Iohannis într-un… oriunde, e cu capul plecat și
e ”Excelența Voastră”.

Ion Cristoiu: Nu!
Ionuț Cristache: ”Excelența Voastră”! E, e….
Ion Cristoiu: Păi, nu! Vă propun altă secvență istorică! Duminică seara,

probabil dumeavoastră n-aț i fost atenț i, când s-a dus… deci, când s-a dus la
declaraț ie!

Ionuț Cristache: Da!
Ion Cristoiu: În primul rând Klaus Iohannis a intrat ca împăraț ii romani, când

aveau triumful, când îi băteau pe…
Ionuț Cristache: A! Poza aia cu…
Ion Cristoiu: Nu, nu! Când îi băteau pe părț i! Adică venit așa ( ininteligibil). S-a

dus la tribună. Tribuna era aicea. (Ion Cristoiu arată, cu mâinile, pe masă). Lângă
el, țuști! La stânga s-a lipit Rareș Bogdan! Ludovic Orban…

Ionuț Cristache: Nu mai avea loc!
Ion Cristoiu: Nu! S-a dus țuști, în partea ailaltă! Ce, nu e de acord?
Ionuț Cristache: Îmi confirmă și Livia! Secvența o să o decupăm.
Ion Cristoiu: Unde lângă umărul lui era Raluca Turcan!
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Ionuț Cristache: Și pân`la urmă, s-a simț it Raluca! Rareș a zis eu nu mă dau de

aici, orice-ar fi!
Ion Cristoiu: Nu! El săracu` vâra capul, îl scotea! La un moment dat, probabil c-a

împins-o pe aia.
Ionuț Cristache: Așa! Ia, Livia! Avem imaginile?
Ion Cristoiu: Dă-le, măi! E scenă unică! Domnu`, dumneavoastră nici nu știț i ce ne-

așteaptă.
Ionuț Cristache: Tocmai, că eu intuiesc! Mie mi se transmite ce urmează să se

întâmple! De-abia aștept! De-abia aștept!
Ion Cristoiu: Deci, nu am pomenit din partea … să știț i că PDL-ul nu era chiar așa!
Ionuț Cristache: Nu! Păi, eu tocmai asta vă spun
Ion Cristoiu: Sigur, mai venea din când în când doamna Udrea, da` ea avea ceva

mai feminin, când vorbea de domnul președinte, dar ăștia sunt…
Ionuț Cristache: Dom`le, staț i domnule Cristoiu, că am ajuns să-l apăr pe Băsescu!

Dom`le, nu erau lingușitori! Blaga era lingușitor?! Berceanu era lingușitor? Videanu era
lingușitor?

Ion Cristoiu: Nu, dar nici Boc! Nu, nu!
Ionuț Cristache: Venea Videanu la Iohannis (!) așa?!( Ionuț Cristache se ridică de

la masă și joacă scena) Dom`le, venea adunat de spate Rareș Bogdan și ”Excelența
Dumneavoastră”?! Ce-i asta, dom`le, e împărat?!

Ion Cristoiu: Cea mai tare, culmea! Culmea a reprezentat-o Ludovic Orban care a
zis că se duce el, în locul lui!

Ionuț Cristache: Mă sacrific eu! Mamă, este…
Ion Cristoiu: E ca-n ”Mielul blând” (”Mielul turbat” nota mea) a lui Baranga,

zice: ”Șefu`, să nu cumva să faceț i infarct, că vreau să-l fac eu în locul dumneavoastră!”
Ionuț Cristache: Da, da, da! Era să aveț i o scamă, domnu` președinte!
Ion Cristoiu: Nu! Fac eu infarctul, în locul dumneavoastră!
Ionuț Cristache: Da, corect! E ca ăia de la MI6, FBI: iau eu glonțul în locul

dumneavoastră, domnu` președinte! Slugărnicia la cote alarmante!
Ion Cristoiu: Acum, să ne întoarcem de ce nu face…
Ionuț Cristache: Dom`le, staț i un pic! Iliescu n-a fost așa slugărit!
Ion Cristoiu: Nu!
Ionuț Cristache: Constantinescu n-a fost așa slugărit în halul ăsta! Deși, a

fanatizat masele!
Ion Cristoiu: Nu!
Ionuț Cristache: Vadim ce-i mai ușuia pe ăia în jurul lui, dar n-a ajuns niciodată

președinte! Dom`le, Băsescu n-a fost așa divinizat!
Ion Cristoiu: Nu, nu!
Ionuț Cristache: Mai scăpaseră cu Traian, cu Decebal, cu niște porcărioare, dar

nu…
Ion Cristoiu: Nu, la Traian Băsescu nu era așa de… nu! Dacă o să observaț i,

Klaus Iohannis se așează așa, undeva …
Ionuț Cristache: Buf!
Ion Cristoiu: Nu, sus! El e pe statuie ecvestră! Întotdeauna e pe cal. Ăilalț i sunt

jos. Traian era și el infanterist, Traian era și el infanterist. Traian era comandant,
da` era și el cu ei! Nu, la el… el stă așa… El stă așa pe o culme și ăia…

Ionuț Cristache: Haideț i, să nu zică lumea că ne-am molipsit de pesedism! S-o
analizăm și pe Dăncilă! Ne întoarcem imediat, mai avem cu Iohannis.

Ion Cristoiu: Îmi pare rău nu m-am uitat și nu…
Ionuț Cristache: Excelența… pot să vă zic de azi înainte Excelența Voastră?
Ion Cristoiu: De ce?
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Ionuț Cristache: Păi, să fim la modă! Să fim… Da` știț i cum cred că l-a

întâmpinat Rareș Bogdan pe Klaus Iohannis după ce a ieșit din întâlnirea cu
jurnaliștii? Excelent, Excelența Voastră!

Ion Cristoiu: Da! Cu o singură grijă, dacă s-a dus Ludovic Orban înainte să-i
zică.

Ionuț Cristache: Da, corect!
Ion Cristoiu: Acolo, aț i văzut e o concurență.
Ionuț Cristache: Pfaai, care iese primul în întâmpinare! Care deschide ușa la

Mercedes! Care… Da` de ce ț i-ar plăcea așa ceva?! Dom`le, aț i condus redacț ii! Și
dumneavoastră aț i avut fanaticii dumneavoastră pe vremuri, la Zig-Zag,
Evenimentul Zilei.

Ion Cristoiu: Îi place, îi place foarte mult!
Ionuț Cristache: Ce-i asta, cu alaiul asta?
Ion Cristoiu: Îi place foarte mult. De-aia nici nu face dezbatere. Dumneavoastră

n-aț i înțeles. Nu face dezbatere că se teme, că pân` la urmă, te descurci și să
știț i …

Ionuț Cristache: Bine și ăia cu Dragnea! Știț i că pân` la urmă mimetismul
acesta ierarhic există! Că și Dragnea la un moment dat, că și dumneavoastră
fumaț i pipe de alea electronice.

Ion Cristoiu: Da!
Ionuț Cristache: Și Dragnea o dăduse pe electronice. Mamă, tot CEX-ul fuma

electronice! Adică, mimetismul acesta: șeful! Imaginea șefului!
Ion Cristoiu: Domnu` Cristache, daț i-mi voie să vă spun: el nu că se teme, pentru că

eu nu cred că dezbaterea ar fi în defavoarea lui, pentru că e imposibil ca Viorica
Dăncilă…

Analizând raportul de monitorizare și vizionând selecț ii din timpul
emisiunii ”România 9”, ediț ia din 13 noiembrie 2019, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul Societatea Română de Televiziune nu a respectat
prevederile art. 66 și 67 din Codul audiovizualului, potrivit cărora în programele de
ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică,
economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să
fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică,
și, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în
legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să
asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor
constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a
imparţialităţii.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că subiectul dezbătut cu privire la
conferința de presă a candidatului Klaus Iohannis a fost tratat cu ostilitate, în
sensul că, răspunsurile acestuia au fost trunchiate și au avut o notă lipsită de
obiectivitate și părtinitoare, cu scopul vădit de a crea un avantaj în favoarea
celuilalt competitor în cursa pentru președinț ia României.

De exemplu, comentând întrebarea privind acuzaț iile aduse președintelui cu
privire la casele deț inute, întrebare pusă în timpul conferinței de presă,
prezentatorul Ionuț Cristache și-a exprimat opinia în mod ostil, afirmând că una
dintre case “... n-a dispărut prin minune...” și că “…acolo e un fals în acte înfăptuit
de doamna, cu o sentinț ă definitivă și irevocabilă...”.

În acest context, nu a fost prezentată și o a doua opinie pentru ca publicul să-
și formeze în mod corect părerea cu privire la această temă, subiectul fiind tratat
numai de către prezentator și de invitatul emisiunii.
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Or, pentru asigurarea unei informări corecte a publicului şi a pluralismului de

opinii, radiodifuzorul avea obligaț ia de a prezenta și un punct de vedere opus,
pentru ca publicul să-și formeze în mod obiectiv opinia cu privire la subiectul aflat
în dezbatere.

În esență, membrii Consiliului consideră că modalitatea în care a fost
prezentat subiectul având ca temă conferința de presă a președintelui Klaus
Iohannis din 13 noiembrie 2019 a contravenit exigenței de informare imparț ială a
publicului și asigurării unui echilibru echidistant în favorizarea liberei formări a
opiniilor, subiectul fiind analizat și comentat exclusiv de prezentator și un singur
jurnalist, ceea ce a avut drept consecinț ă neasigurarea unei informări imparț iale
și echilibrate a dezbaterii, fără prezentarea punctelor de vedere opuse, astfel cum
instituie norma prevăzută la art. 66 din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a constatat că, în contextul subiectului discutat,
prezentatorul nu a asigurat o dezbatere imparț ială și o separare clară a opiniilor
de fapte, astfel încât publicul să beneficieze de posibilitatea de a-şi forma propria
convingere şi nu pe cea determinată de prezentator, așa cum avea obligaț ia
legală în temeiul normei prevăzute la art. 67 din Codul audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului consideră că discuț ia purtată de către prezentator
cu invitatul emisiunii a condus la desfăşurarea acesteia cu încălcarea principiului
imparţialităţii informării, neasigurând echilibrul necesar al opiniilor și al unei
distincț ii clare între fapte și opinii, astfel încât dezbaterea a fost vădit
dezechilibrată. Un exemplu elocvent este cel în care invitatul emisiunii afirmă
despre președintele Klaus Iohannis că, cităm din raportul de monitorizare: “Ion
Cristoiu: Îi place foarte mult. De-aia nici nu face dezbatere. Dumneavoastră n-aț i
înțeles. Nu face dezbatere că se teme, că pân` la urmă, te descurci și să știț i …”

Consiliul consideră că prezentarea unui subiect de actualitate, cu implicaţii în
plan politic, social și economic, cum a fost şi cel dezbătut, trebuia făcută cu
responsabilitate și cu respectarea unei informări obiective, prin prezentarea
echidistantă şi echilibrată a opiniilor și a unei distincț ii clare între fapte și opinii.

În analizarea emisiunii, Consiliul a avut în vedere și faptul că, libertatea de
exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor
persoane prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar în condiţiile în care
moderatorul este cel care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor
emisiunii, şi constituie un reper, un lider de opinie, acesta este obligat să aibă o
atitudine neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale invocate.

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.

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
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radiodifuzorul fiind sancț ionat anterior, pe parcursul ultimului an cu 3 somaț ii
publice, pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii Consiliului au
propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de
autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul de
televiziune TVR 1/TVR 1 HD) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 66 și 67 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
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe post, 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 amendă de 5.000 lei
postul de televiziune TVR 1, deoarece, modalitatea în care a fost prezentat
subiectul în timpul emisiunii “România 9” din 13 noiembrie 2019 a contravenit
exigenței de informare imparț ială a publicului și asigurării unui echilibru
echidistant în favorizarea liberei formări a opiniilor, subiectul fiind analizat și
comentat exclusiv de prezentator și un singur jurnalist, fără prezentarea punctelor
de vedere opuse, astfel cum instituie norma prevăzută la art. 66 din Codul
audiovizualului.

De asemenea, în contextul subiectului discutat, prezentatorul nu a asigurat o
dezbatere imparț ială și o separare clară a opiniilor de fapte, astfel încât publicul
să-şi formeze propria convingere şi nu pe cea determinată de prezentator, așa
cum avea obligaț ia legală în temeiul normei stabilite la art. 67 din același act
normativ.”

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

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și
Relaț ii Europene
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Şef serviciu Dumitru Ciobanu


