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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
reclamației nr. 2081/03.03.2020, cu privire la emisiunea ”Lucian Mîndruță”, difuzată în 
data de 02.03.2020 de postul DIGI FM.  

  Postul de radio DIGI FM aparține S.C. RCS & RDS S.A. (licența audiovizuală nr. RS-
R 10.13/23.09.1997 și decizia de autorizare nr. 270.2-3/10.11.2015).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii unor fragmente din 
înregistrarea emisiunii “Lucian Mîndruță” din 2 martie 2020, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile articolelor 40 alin. (5), 66 și 
67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).   

Conform prevederilor invocate:   

http://www.cna.ro/
mailto:cna@cna.ro
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- art. 40 alin. (5): 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. 

- 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, postul de radio DIGI FM, difuzeză de luni până vineri, între orele 16.00 

și 18.00, emisiunea de tip interactiv „Lucian Mîndruţă”, moderată de Lucian Mîndruţă.  

Conform raportului de monitorizare, în ediția din 02.03.2020, a emisiunii „Lucian 
Mîndruţă”, tema de discuție cu ascultătorii (la telefon) a fost prezentată de moderatorul 
Lucian Mîndruţă (sel.2, rep.04:42). 

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare, aspecte din conținutul 
emisiunii avut în vedere de membrii Consiliului cu privire la constatarea încălcărilor 
menționate anterior. 

• La ora 17:04 (sel.1), moderatorul emisiunii „Lucian Mîndruţă”, a reamintit subiectul de 
discuție și a vorbit despre „oamenii importanți din România, pe oamenii din structurile de forță, de 
administrație, de tot ce vreți voi, de politică și așa mai departe, din București” și despre copii 
acestora. 

    
sel.1-2-17 
Lucian Mîndruţă: Subiectul de astăzi în caz că ați deschis radiourile mai târziu, este, e momentul 
să-i felicit pe oamenii importanți din România, pe oamenii din structurile de forță, de administrație, 
de tot ce vreți voi, de politică și așa mai departe, din București. Îi felicit că au reușit să obțină în 
sfârșit prin încrucișări repetate, copii cu plămâni de oțel. Vă spuneam puțin mai devreme, mi se pare 
că este o evoluție majoră a speciei umane, toți funcționarii din, importanți din ministerele din 
România, mai ales astea care se ocupă cu mediul, toți oamenii, agenții, comisarii de la Garda de 
Mediu, toți oamenii din poliție, din DIICOT, din structurile care tre’ să urmărească și să 
pedepsească, sau măcar să prindă, sau măcar să afle de unde vine fumul, îi felicit pe această cale că 
au reușit să obțină copii cu plămâni de oțel, ai lor. Pentru că numai așa se poate explica, faptul că 
stau pe curul lor și nu fac nimic de atâta vreme. Numai așa, pe fund, îmi spune Cetin, Și pe fund. 
(n.n- S-a râs din studio). Deci numai așa, ca să mă întorc la dramatismul meu care vă asigur că nu-i 
deloc jucat. Pentru și eu am copii și ai mei nu au plămâni de oțel, dar îi felicit pe toți oamenii din 
Garda de Mediu. Îi felicit pe funcționarii de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 
„ANPAPANAPMAN”. De ce sunt două Gardă de Mediu și Agenția, să mor dacă înțeleg. Îl felicit pe 
domnul ministru Alexe. Îi felicit pe toți funcționarii, pe toți trepădușii, pe toți atârnătorii, pe toți 
paraziții, pe toți politicienii din România care guvernează această țară și care au reușit în sfârșit să 
aibă copii cu plămâni de oțel, care n-au nicio problemă atunci când Bucureștiul este poluat. Bravo 
lor, felicitările mele, foarte tare, extraordinar, cum ați reușit, ce mame le-ați găsit? Cum faceți de au 
copiii voștri plămâni de oțel, nu știu, da’ nu pot decât să vă felicit, pentru că nu pot să aibă alți 
plămâni. Dacă aveau alți plămâni, dragilor, vă păsa de ei. Dacă copiii voștri aveau plămâni în care 
pot rămâne particulele PM 2,5 da’ nu stau mult, să știți, că dup-aia intră în fluxul sanguin. Adică nu 
stau acolo în plămânii copiilor voștri, se duc în organele copiilor voștri. Deci va trebui să evoluați și 
mai departe să nu aibă doar plămâni de oțel, să aibă și organe de oțel și creier de oțel și cap de oțel 
și ochi de oțel exact cum aveți voi, de nu se pot măcar întoarce după sursa fumului într-o noapte 



  3 

obișnuită, de primăvară. Ați trădat România, dragilor, toți cei care stați cu ochii conform cu fișa 
postului sunteți plătiți, pe cei care ar trebui să nu polueze în București și am aflat astăzi că s-au dat 
autorizații pentru mai bine de 60 de companii care au dreptul să ardă deșeuri în jurul Capitalei. 
Astea le-a dat PNL-ul, astea le-a dat PSD-ul, astea le-a dat, mai știu eu ce partide, mai e la putere în 
zona asta? UDMR-ul? Au mai prins și ei voturi p-aici, dar nu cred că au semnat. (...) Eu mi-am 
pierdut complet încrederea în sistemul democratic românesc. În schimb am mare încredere în copiii 
voștri cu plămâni de oțel că vor lua România de la capăt și o vor duce unde trebuie. Tre’ să aibă 
plămâni de oțel, deoarece în București azi noapte, pentru copiii obișnuiți, cu plămâni de carne, a fost 
iadul pe pământ și voi n-ați făcut nimic. Voi de la Garda de Mediu, de la Agenția de Protecție, de la 
minister, n-ați făcut nimic mă. Dimineață, noi, părinții  v-am  spus, nici măcar de copiii voștri nu o 
să, ați fost care mai au plămâni de carne, n-ați fost în stare să aveți grijă. (sel.1, rep.04:00-04:20) Ar 
trebui să vă luăm copiii, mă, nenorociților! Că nu sunteți în stare să aveți grijă de ei, voi, Garda de 
Mediu, da, de la București, care așteptați conform cu procedura să sune lumea la 112, ca să porniți 
cu laboratorul mobil. Altminteri, laboratorul vostru este imobil. (..) 

 
• Alte constatări 

• La ora 16:04 (sel.2), moderatorul Lucian Mîndruţă a transmis un mesaj angajaților statului, din 
București, a comentat afirmații ale ministrului Mediului și a prezentat tema de discuție cu ascultătorii.  
sel.2-2-16 
Lucian Mîndruţă: Am un mesaj pentru angajații statului din București. Aș vrea să-i felicit pentru că 
au reușit să crească, să nască și să crească copii cu plămâni de oțel. Deci vreau să vă felicit dragilor, 
angajați la Agenția de Mediu, angajați Agenția Națională de Protecția Mediului, angajați la Garda 
de Mediu, angajați la Ministerul Mediului, domnule ministru al Mediului, domnilor din DIICOT, din 
poliție, din servicii, din Ministerul Sănătății, de unde mai doriți dumneavoastră, vreau să vă felicit în 
mod oficial pentru faptul că ați reușit să aveți, premieră mondială, copii cu plămâni de oțel. De ce 
zic asta? Pentru că în mod evident nu vă pasă ce aer inspiră copiii voștri. Pentru că unii dintre voi 
știți exact de unde vine poluarea din București, de unde a venit azi noapte, de am ajuns să avem de 8 
și până la 10 ori depășiri la noxe. Dar, pentru că aveți copii cu plămâni de oțel, n-aveți niciun motiv 
să vă îngrijorați. E în regulă, copiii voștri sunt ok, dragilor angajați ai statului, care sunteți plătiți să 
faceți lumină în povestea asta și să opriți poluarea. Am vorbit astăzi cu un domn ministru care are 
doi copii mici cu plămâni de oțel, îl felicit pe domnul Costel Alexe. Îi mulțumesc pentru interviu. 
Domnia sa mi-a explicat că există, azi noapte puteau să se ducă și să încerce să găsească sursa 
poluării din București, fumul cumplit care a venit de undeva. Și mi-a spus că ar fi trebuit să se, să 
sune cineva la 112, pentru chestia asta. Nu știu dacă înțelegeți, deci, ofițerii sau cum se numesc ei, 
agenții de la Garda de Mediu, trebuie să sune cineva la 112, altminteri ei stau frumos în birou și 
beau cafele sau dorm sau se uită, joacă un Tetris, că mă gândesc că la nivelul ăsta sunt. Domnul 
ministru mi-a spus că n-a sunat nimeni la Garda de Mediu, imediat, zeci de persoane mi-au spus că 
au sunat, nu la Garda de Mediu, la  112 pardon, la 112 , vorbim. Deci cineva minte în povestea asta 
domnule ministru, cineva minte. Ori vă minte pe dumneavoastră, ori dumneavoastră ne mințiți pe 
noi. O să-l ascultăm puțin mai târziu pe domnul ministru. Până atunci însă, mi se pare că suntem o 
țară de proști, de proști, dar care are unii dintre noi au reușit să aibă copii cu plămâni de oțel de nu 
le mai pasă absolut deloc. Bucureștiul este ticsit de administrație, e ticsit de oameni care lucrează în 
„Law enforcement” cum se spune la aliații noștri și care nu fac nimic pentru copiii lor și pentru 
plămânii lor. Eu m-am înfuriat, la faza asta și vă spun că nu mai îmi pasă în niciun fel de 
consecințele a ceea ce spun, absolut deloc. PNL, ți-ai găsit acest ministru, este la fel ca PSD, este la 
fel ca toți miniștrii de până acum. Este același jeg, aceeași incoerență, aceeași, dacă mă uit mai 
bine, aparență a complicității. Domnul ministru al vostru, băi PNL-ule, a anunțat în 6 ianuarie că n-
o să fie nicio milă. Acum în întâi martie, aflăm că sunt 60 și ceva de autorizații pentru ars gunoiul în 
și în jurul Bucureștiului. Consiliul județean Ilfov e condus de PNL, băi PNL-liștilor! Sunteți la 
putere de trei luni. Și acuma vine ăsta și aflăm, că Garda de Mediu dormea pe undeva, ministrul 
venea de nu știu unde, că este din provincie și în general lumea era liniștită, când senzorii statului și 
ăia privați anunțau depășiri de până la 10 ori ale normelor legale la poluarea din aer. Deci ce vreau 
să spun este că sunteți pur și simplu tâmpiți patenți. Și meritați să nu câștigați nicio alegere 
niciodată, cel puțin votul meu l-ați pierdut definitiv, pentru că am copii acasă și știți ceva băi 
tâmpiților? Copiii mei nu au plămâni de oțel. Copii mei nu au plămâni de oțel, cum au, cum au 
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plămânii, copii, oamenilor care lucrează, m-am enervat și sunt foarte emoționat acum. Pentru că am 
copii acasă și voi, voi care aveți copii cu plămâni de oțel, înțeleg, că vă simțiți mai relaxat. Dar 
sunteți aici cu toții în București, băi! Toți, de la toate instituțiile, de la toate partidele și voi ați dat 
pentru o șpagă, cât ați luat voi, ce ați făcut acolo, autorizații să se ardă gunoiul lângă București. Mi 
se pare incredibil că sunteți atât de, de organizați până la urmă, dar mi se pare uluitor că ați reușit 
să evoluați, copii cu plămân de oțel. Felicitările mele, tuturor partidelor politice din România, 
tuturor funcționarilor, tuturor angajaților din instituțiile de forță, forță, cum sună asta, forță, 
instituțiile de forță care n-au reușit să găsească de unde vine fumu’ azi noapte, pentru că au dormit. 
031/4002929, cine vrea să intre în direct și 0774/600600, cine vrea să-mi scrie. (...) 

 
• La ora 16:12, moderatorul Lucian Mîndruţă a prezentat un interviu înregistrat cu Costel Alexe 

(ministrul Mediului), iar după aceasta a făcut unele comentarii despre Garda de mediu din București.  
sel.3-2-16 
(...) Interviu înregistrat 
Lucian Mîndruţă: Cine a poluat azi noapte? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Avem un episod de poluare de noaptea trecută, grav, sau foarte 
grav, unde și rețeaua națională de monitorizare a calității aerului la multe stații din, din interiorul 
Bucureștiului, fie că vorbim de cea de la Lacul Morii sau cea de la Mihai Bravu, sau Cercul Militar, a 
înregistrat depășiri de șase ori sau șapte ori, a acestor concentrații maxime admise. De aceea în 
această dimineață, domnule Mîndruţă și aș vrea să vă spun și dumneavoastră și celor care, care vă 
urmăresc, am convocat de urgență o reuniune la Ministerul Mediului cu cei de la ANP, Garda 
Națională de Mediu și specialiștii din minister, pentru a evalua situația și mai ales pentru a vedea ce 
măsuri se impun. Aș vrea să vă spun că, în momentul de față, avem un cumul de factori pentru poluarea 
aerului ... 
Lucian Mîndruţă: Stați așa, s-o luăm sistematic. Deci ... 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Vă rog. 
Lucian Mîndruţă: Deci înțeleg că avem un echipaj de noapte la Garda de Mediu, azi noapte nu au 
acționat. Cum acționează ei de obicei? Ce fac ei? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Avem un serviciu de permanență. 
Lucian Mîndruţă: Serviciu de permanență, da.  
Costel Alexe (ministrul Mediului): Un „Serviciu de permanență” la Garda Națională de Mediu, care 
este în legătură directă cu cei de la 112 și cu cei de la ISU, în momentul în care un cetățean sau o 
autoritate semnalează (...) avem laborator mobil sau ...  
Lucian Mîndruţă: Bun, trecem de momentul ăsta. Da’ eu nu înțeleg cum funcționează o instituție de 
stat, unde oamenii stat și așteaptă. Adică de exemplu, dac-am avea inundații, oamenii ar aștepta ... 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Nu. 
Lucian Mîndruţă: Să sune cineva, înecat, care e pe cale să se înece, sau? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Nu, domnu Mîndruţă, dați-mi voie să vă spun ... 
Lucian Mîndruţă (sel.3, rep.02:20): De ce nu monitorizează, adică eu cred că sistemul nostru de stat 
nu funcționează. Cum e posibil ca azi-noapte, la miezul nopții, să se indigneze juma de București, iar 
instituția plătită să facă ceva, să nu facă nimic? Toată noaptea, toată noaptea și au laborator mobil. 
Păi domnu ministru, eu dacă eram ministru mă duceam fizic peste ei și-i băteam, vă spun cinstit. Îi 
băteam. 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Aș vrea să facem o scurtă paranteză, pentru că ați adus în discuție 
cuvântul „inundații” și n-aș vrea să alarmăm populația. În cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor avem un serviciu de dispecerat, exclusiv cu specialiști din hidrologie care monitorizează 
cursurile de râu ... 
Lucian Mîndruţă: Eu am făcut o comparație. Da. 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Ok. 
Lucian Mîndruţă: Ăștia de ce nu monitorizează mediul, în loc să aștepte să sune la 112, lumea? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Astăzi în conferința de presă, am declarat că în cadrul 
ministerului, în cadrul acestui dispecerat, vom avea colegi și de la APM și la Garda de Mediu, care pe 
tot parcursul nopții, să verifice astfel de (...) Faptul că în cursul acestei săptămâni, colegii de la Garda 
de Mediu din București sprijiniți de colegi din echipe de la județele din jur, vor verifica la sânge toți cei 
69 de operatori din București. 
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Lucian Mîndruţă: Nu domnule ministru, nu este suficient. Acești operatori trebuie opriți. Opriți și să-
și recâștige fiecare autorizarea.  
Costel Alexe (ministrul Mediului): Deci toți acești operatori, toți acești operatori din București și 
Ilfov și nu numai, vor avea obligația să aibă montați, montate echipamente pentru monitorizarea 
permanentă a cantităților de poluanți emiși în atmosferă, chiar și pe parcursul nopții ... 
Lucian Mîndruţă: Când? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Și să furnizeze date în timp real, rețineți, în timp real către APM, 
pentru că odată cu aceste transmiteri în timp real, (...) comisarii Gărzii de Mediu să se poată deplasa, 
la orice oră din zi sau din noapte, cum a fost cazul de aseară, la fața locului să dispună amenzi sau cum 
ați spus și dumneavoastră și mi se pare (...) că dacă ai greșit să-ți fie suspendată activitatea.   
Lucian Mîndruţă: În momentul ăsta toți sunt suspicionați de poluare. Într-o formă criminală.  
Costel Alexe (ministrul Mediului): Este o temă foarte prezentă mai ales la nivelul Bucureștiului, unde 
avem astfel de depășiri cât se poate de dese. 
Lucian Mîndruţă: Da. Nu e primul weekend în care ăștia dau drumul la incineratoare. Nu e, chiar nu 
e. Doi, eu nu am încredere într-un sistem pe care ei singuri și-l instalează. Știți cum se păcălește 
senzorul? Pui o pungă în jurul lui. 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Nu, noi în momentul de față ... 
Lucian Mîndruţă: E suficient, atât. 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Noi în momentul de față trebuie să verificăm care sunt sursele 
industriale de poluare din jurul Bucureștiului și de ce dacă aveau echipamente, de ce nu funcționează și 
dacă au, cum spuneți dumneavoastră, că sub o formă sau alta le obstrucționează, această chestiune 
trebuie rezolvată, s-avem date în timp real, în timp real, să acționăm în timp real să n-aibă de suferit 
populația.   
Lucian Mîndruţă: Bun și până atunci? Cum faceți, de ce nu-i închideți? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Până atunci, domnule Mîndruţă, pân’ la final săptămânii, cu 
echipele din județele din jurul Bucureștiului, vom reuși să facem aceste controale și prin ordin de 
ministru, vom impune ca în autorizațiile de mediu, să se facă această chestiune tehnică, de a fi obligați 
să-și monteze aceste echipamente de monitorizare și măsurare a poluanților pe care îi emit în 
atmosferă. 
Lucian Mîndruţă: Dacă aveți un laborator mobil, de ce laboratorul mobil nu se mișcă? 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Ca să se miște laboratorul mobil, domnule Mîndruţă, ar fi trebuit 
să avem sesizarea, din păcate ... 
Lucian Mîndruţă: Nu, nu, domnu ministru, trebuie să vă învăț eu, care sunt un civil ... 
Costel Alexe (ministrul Mediului): Domnu ... 
Lucian Mîndruţă: Cum să faceți meseria asta? Un laborator mobil se plimbă prin oraș, non-stop. Și 
verifică de unde vine poluarea. Asta tre’ să facă el.   
Costel Alexe (ministrul Mediului): Nu, nu ... domnu Mîndruţă. 
Lucian Mîndruţă: Deci nu mă pricep la asta, da’ eu dac-aș fi ministru asta aș face, l-aș pune în 
mișcare pe laboratorul mobil.   
Costel Alexe (ministrul Mediului): Pe episodul de poluare din noaptea trecută, care a avut creșteri 
începând cu ora 21:00, cu vârful poluării în jurul orei 3 dimineață ... 
Lucian Mîndruţă: Da. 
Costel Alexe (ministrul Mediului): În jurul orei 3 dimineață ... Astăzi ar fi trebuit să fi avut aceste 
date pe care vă spuneam de la APM, către Garda de Mediu și unde s-ar fi semnalat dacă ar fi fost cazul 
să fi trimis control la acea oră din noapte. 
 
Lucian Mîndruţă (după interviu, sel.3, rep.06:51): Am oameni care-mi spun că au sunat azi noapte 
de mai multe ori la 112, unii au sunat și la Garda de mediu și-mi scrie cineva următoarea chestie, care 
a sunat la Garda de Mediu, azi noapte, pe un telefon de acolo. Zice așa: „Inițial nu au răspuns la ora 
21:30, m-au sunat înapoi, apelul s-a terminat cu următoarea frază: De unde știți că este poluare? Eu 
nu simt nimic, sunteți unii cu gura mare care vă dați ecologiști. Uite mâine vin și vă iau cu mașina să 
îmi arătați mie poluare și dacă nu găsiți să vedeți cum chem eu poliția să vă dea amendă”. (sel.3, 
rep.07:22) Garda de mediu din București, domnu ministru. Cred că e la dumneavoastră Garda asta 
de Mediu. Gardă, ce zic eu Gardă, mămăliga de mediu, nu știu cum să-i spun.  
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• La ora 16:46 (sel.4), în timp ce discuta cu un ascultător, moderatorul Lucian Mîndruţă a 
comentat o afirmație a acestuia, apoi a vorbit despre partidele politice. 
sel.4-16  
Bogdan (ascultător, sel.4, rep.00:05): Noi despre ce discutăm acuma? Ne ascultă pe noi, cineva, 
vreodată? 
Lucian Mîndruţă: Da, ne ascultăm noi între noi. (sel.4, rep.00:11) Să știi că ministru’ m-a citit, 
întrucât, l-a deranjat că l-am făcut, nu mai știu cum l-am făcut, de plastilină și am făcut „miau, 
miau”. Și m-a sunat. Cred că tre’ să fim mai expliciți, mai direcți, așa. Da’ tot nu se întâmplă nimic.  
Bogdan (ascultător, sel.4, rep.00:25): Deci am, ajungem să ne gândim că tre’ să ne luăm legea în 
mână. Care lege să ne-o facem noi de fapt.     
Lucian Mîndruţă (sel.4, rep.00:33): Da’, eu mă apropii de momentu’ în care am să recomand asta, 
cu toate riscurile de rigoare.  
Bogdan (ascultător, sel.4, rep.00:38): Păi asta vreau să zic și eu. Deci o să ajungem câțiva oameni 
care vrem binele celorlalți de lângă noi. Noi acuma suntem considerați nebuni, da? Că vrem un bine.  
Lucian Mîndruţă: Da, că vrem să respirăm, auzi? 
Bogdan (ascultător, sel.4, rep.00:06): Exact. E și o să ajungem la un moment dat nebunii ăștia, care 
vrem binele tuturor să recurgem la, momente care, nu pot să le descriu, așa, la radio. 
Lucian Mîndruţă: Eu cred că putem să începem cu un lucru foarte simplu și o să vă propun ... 
Bogdan (ascultător): Prezența la vot, poate.  
Lucian Mîndruţă: Nu, prezența la vot nu mă mai interesează deoarece m-am lămurit că nu e nici un 
partid care să rezolve problema. Am crezut că e de vină PSD-ul, a venit un PNL-ul, e la fel. 
Bogdan (ascultător): Nu, toți sunt la fel.  
Lucian Mîndruţă (sel.4, rep.01:20): Când o să vină USR-ul știu cum este, pentru că au mai fost 
niște tehnocrați la guvernare și nici ei nu au făcut absolut nimic în domeniul ăsta, nu-mi aduc 
aminte în guvernarea Cioloș, să fi fost revocat vreun, vreo autorizație de mediu de la ăștia care dau 
cu foc în jurul Bucureștiului. Deci să ne lase, să ne scuze, să ne ierte, toți, absolut toți. O mai fi 
rămas, nu știu, USR-u, UDMR-u, da’ la cât taie și ăia copaci! Hai noroc! 

  
• La ora 17:34 (sel.5), moderatorul Lucian Mîndruţă a transmis un mesaj angajaților statului din 

București și a prezentat tema de discuție cu ascultătorii.  
sel.5-2-17 

Lucian Mîndruţă: Continuăm să vorbim și în următoarea jumătate de oră despre ce s-a 
întâmplat atunci când ați sesizat autorităților un caz de poluare. Cum s-a întâmplat anu’ ăsta, chiar 
de mai multe ori în București, culminând cu seara trecută când niște cetățeni s-au apucat ei pe la 
ora 09:00, așa, să se uite pe senzori și s-au înspăimântat. Senzorii privați și chiar și senzorii publici 
au anunțat depășiri, au arătat anul trecut, în noaptea trecută depășiri de până la 1000 la sută față de 
normele acceptate de Uniunea Europeană și (...) de bunul simț. Ei bine deși depășirile au început cu 
ora 9:00, autoritățile abia de dimineață au aflat și ele. Am auzit de la, din gura domnului ministru al 
Mediului, chiar, că laboratorul mobil de la ANPM ă ... o organizație de trântori care e plătită din 
banii noștri, nu s-a putut deplasa să încerce să găsească de unde vine poluarea, de ce? Deoarece nu a 
fost sesizată la 112. Pe de altă parte, sute de cetățeni au sunat la 112, zice STS-ul. Deci nu mai știi pe 
cine să mai crezi, pe domnu Ministru, pe domnu STS?  Unii au fost transferați la pompieri, alții au 
fost transferați în, nu mai zic unde și s-a rezolvat de nu se poate, nu s-a întâmplat nimic și acum 
prinde ursul scoate-i ochii. În dimineața asta, îți dai seama ce șanse mai sunt săptămâna asta să mai 
găsim cine este poluatoru’. (...) Mai am puțin și voi cere desființarea acestor instituții și o să vorbesc 
singur firește, așa cum vorbim cei mai mulți dintre noi. Pentru că statul român are propria logică, 
statul român nu este făcut ca să ne facă nouă vreau un bine, statul român este făcut ca să perpetueze 
o sumă de privilegii, de posturi pentru prieteni, rude și copii, o sumă de, cum să vă zic, de imposturi 
și o sumă de titluri cu care unii să se împăuneze, de asta e făcut statul român. Ca să facă un bine 
României? Sub nicio formă. (...) 

 

După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (5), ultima teză, din Codul 
audiovizualului, întrucât, potrivit afirmațiilor prezentatorului Lucian Mîndruță, din timpul 
interviului cu ministrul Mediului, Costel Alexe, acesta a instigat la violență, afirmând  
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că, cităm din raport: Păi domnu ministru, eu dacă eram ministru mă duceam fizic peste ei și-i 
băteam, vă spun cinstit. Îi băteam.”. 

Consiliul consideră că, o astfel de atitudine a prezentatorului este contrară 
dispozițiilor invocate, care dispun că 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. 

Membrii Consiliului apreciază că un astfel de comentariu de instigare la violență 
făcut în timpul emisiunii de către prezentator este de natură să lezeze demnitatea 
umană.  

De asemenea, în timpul aceleiași emisiuni, radiodifuzorul nu a asigurat o 
informare imparțială și echilibrată, prin prezentarea principalelor puncte de vedere 
aflate în opoziție, astfel cum avea oligația în virtutea normei prevăzute la art. 66 din 
Codul audiovizualului, întrucât, pe parcursul emisiunii a fost exprimată doar opinia 
prezentatorului asupra subiectului, deși, intervenția înregistrată a ministrului 
Mediului nu a fost de natură să asigure o informare imparțială și echilibrată a 
analizei făcute de prezentator, în condițiile în care, prin comentariile sale 
acesta a făcut afirmații acuzatoare atât la adresa Gărzii de Mediu, cât și a 
Agenției Naționale de Protecție a Mediului, despre care a afirmat că nu au 
intervenit și nu au luat măsuri pentru protejarea populației de către agenții 
poluatori din jurul Bucureștiului.  

Or, sub acest aspect, membrii Consiliului consideră că, pentru asigurarea 
imparțialității și echilibrului informării publicului, radiodifuzorul avea obligația să 
prezinte și poziția reprezentanților Gărzii de Mediu și a Agenției Naționale de 
Protecție a Mediului cu privire la acuzațiile formulate la adresa acestora în timpul 
emisiunii de către prezentator.  

De asemenea, Consiliul a mai constatat că, modalitatea în care a fost prezentat 
subiectul a contravenit exigenței de informare imparțială a publicului prevăzute de art. 
67 din Codul audiovizualului, potrivit căruia în exercitarea dreptului lor de a-și exprima 
opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii și 
moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte și nu trebuie să 
profite de apariția lor constantă în programe într-un mod care să contravină 
exigențelor de asigurare a imparțialității. 

Astfel, membrii Consiliului consideră că prezentatorul nu a asigurat o informare 
imparțială și echilibrată, prin separarea clară între opiniile exprimate și fapte, în 
contextul unei teme de interes public analizate, astfel încât publicul să beneficieze de 
posibilitatea de a-și forma propria convingere și nu pe cea indusă de prezentator. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul apreciază că radiodifuzorii au 
obligația de a informa publicul în mod corect, iar acest lucru trebuie făcut în mod 
imparțial și echilibrat în ceea ce privește faptele și evenimentele prezentate. 

Având în vedere aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 



  8 

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

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

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

DECIZIE: 

 

Art.1 Radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. având licența audiovizuală nr. RS-R 
10.13/23.09.1997 și decizia de autorizare nr. 270.2-3/10.11.2015 pentru postul DIGI FM din 
București se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea dispoziţiilor articolelor 40 alin. (5), 66 și 67 din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conținutului 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 are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, 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 DIGI FM cu somație 
publică, întrucât afirmațiile prezentatorului emisiunii ”Lucian Mîndruță” din 2 martie 2020, 
făcute în timpul interviului cu ministrul Mediului, au fost de natură să instige la violență, 
încălcându-se astfel prevederile art. 40 din Codul audiovizualului. 

 

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată și pentru că, în cadrul dezbaterii 
referitoare la poluarea care a avut loc în București în data de 02.03.2020, nu au fost 
prezentate punctele de vedere ale reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu și ale 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru o informare imparțială și 
echilibrată a radioascultătorilor, iar modalitatea în care a fost abordată tema emisiunii 
a contravenit exigenței de informare imparțială a publicului prevăzută de articolele 66 
și 67 din Codul audiovizualului.” 

 

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