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Decizia nr. 313 din 23.04.2020
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 23 aprilie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamației nr.
3345/04.04.2020 cu privire la emisiunea “Știri Digi 24“, difuzată în data de 04.04.2020 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. 47 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011
privind codul de reglementare în audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
(Codul audiovizualului).
Potrivit dispozițiilor invocate, sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii
defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă,
rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de
educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
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În fapt, în data de 04.04.2020, postul Digi 24 TV a difuzat, de la ora 15.00
emisiunea informativă Știri Digi 24, prezentată de Oana Zamfir. În cadrul emisiunii
prezentatoarea ediției a comentat, împreună cu Ionel Dancă - șeful Cancelariei premierului
și politologul Cristian Pârvulescu, invitați, în direct, prin telefon și respectiv, prin Skype,
despre instituirea carantinei în orașul Țăndărei, prin Ordonanța militară nr. 7.

Prezentăm acest fragment din discuție:
(Sel. 1 -rep. 04.41 - 12.06, sel. 4-15) - ora 15:06
Titluri afișate pe parcursul discuției: ULTIMĂ ORĂ/ Statul asigură cazarea medicilor; ULTIMĂ
ORĂ/Bilanțul morților ajunge la 141; ULTIMĂ ORĂ/ Orașul Țăndărei se închide; ULTIMĂ ORĂ/ Orașul
Țăndărei, în carantină totală; Decizii de ultimă oră, noi restricții în România; Guvernul a adoptat ordonanța
militară 7; ULTIMĂ ORĂ/ Se suspendă mai multe zboruri;
Oana Zamfir: Domnule profesor, o să încep cu dumneavoastră. Iată, așadar, avem prin ordonanță
militată, o nouă ordonanță de acest fel, instituită carantina în al doilea oraș din România, Țăndărei, după
Suceava de săptămâna trecută. O să tot vedem, credeți că o să tot vedem astfel de măsuri instituite asupra unor
puncte de pe harta României, pe măsură ce ne apropiem de vârful cazurilor de infectări din România?
Cristian Pârvulescu: Cu siguranță, ar mai putea apărea asemenea situații pentru că, din nefericire, nu
se respectă regulile. A fost instituită starea de urgență, dar multă lume n-o înțelege. Aicea este diferența
importantă de cultură politică între România și alte state, care n-au instituit măsuri obligatorii, mă gândesc la
Olanda și Suedia. Acolo oamenii respectă fără a fi obligatoriu, aici nu respectă nici măcar când este obligatoriu.
Și atunci e nevoie de o măsură suplimentară cum este carantinarea. Eu cred că situația de la Țăndărei poate fi
reprodusă în multe alte părți, pentru că din nefericire baronii locali nu au nicio autoritate asupra unei părți a
electoratului lor.
Oana Zamfir: Domnule Dancă, către dumneavoastră acum, aveți, trageți nădejdea că odată ce este pus
sub carantină orașul Țăndărei, acolo lucrurile și situația va fi cumva ținută sub control și să evitați o explozie a
cazurilor de infectare și Doamne ferește, a deceselor?
Ionel Dancă: Este o măsură absolut necesară. Zona aceasta a orașului Țăndărei a fost și este cunoscută
pentru diverse grupuri infracționale, în permanență în război cu autoritățile și cu legea și absolut printr-o
înțelegere nebunească, sau mai de grabă spus, o neînțelegere totală a pericolului, continuă să manifeste o
atitudine de război cu autoritățile statului, neînțelegând că de fapt aceste măsuri sunt pentru a-i proteja pe ei și
pe cei din jurul lor. Ne așteptăm ca această măsură, de carantinare a orașului Țăndărei, dublată de implicarea
forțelor armate și a forțelor de ordine publică, o implicare fermă în această zonă, va limita pericolul răspândirii
infecțiilor din această zonă spre alte teritorii.
Oana Zamfir: Deci, vă așteptați, domnule Dancă, la o, un comportament ușor diferit în zona Țăndărei,
acum că va intra în carantină această localitate, acest oraș, față de ce am văzut întâmplându-se la Suceava?
Pentru că, așa cum ați subliniat dumneavoastră, de fapt, ca s-o spunem direct, acolo este vorba despre o
comunitate de rromi, care din punct de vedere socio-cultural au ales să nu respecte restricțiile...
Ionel Dancă: Nu m-aș, nu aș... Da, nu aș face o astfel de apreciere în legătură cu comportamentul unor
comunități în funcție de etnia acestora. Sunt și în zona Suceava și în alte zone din România comunități, care nu au
nicio legătură sau nu au niciun specific etnic și în același mod se manifestă, în sensul în care nu respectă regulile
și deciziile impuse de autorități. Noi, în această perioadă, avem, să-i spunem așa, un apel foarte consistent pentru
toți românii, să evite deplasările. Dar, în continuare vedem și în multe zone din România, inclusiv în orașele
mari, vedem populație care refuză să respecte, continuă să iasă în parcuri, continuă să ignore aceste
avertismente și este păcat, pentru că singura măsură, cea mai importantă măsură de prevenire a răspândirii
infecțiilor cu coronavirus este această autoizolare și respectarea regulilor de distanțare socială, de evitare a
contactelor în comunitate.
Oana Zamfir: Să știți, simt nevoia să fac o precizare. Informațiile pe care le enunțam mai devreme se
bazau pe dialogul pe care l-am avut, nu mai departe de ziua de ieri, cu prefectul de Ialomița, care ne spunea că
în zona respectivă există un anumit specific, dat tocmai de comunitatea pe care o menționam. Vă așteptați să
înțeleagă acum, intrați sub carantină acest oraș, să înțeleagă cei de acolo, că este important, pentru sănătatea lor
și a celor apropiați, să stea în case, să nu mai iasă și să nu mai încerce să iasă din oraș?
Ionel Dancă: De-a lungul Istoriei trebuie să spunem un lucru: există forța argumentelor și argumentele
prin forță. În cazul de față, în cazul orașului Țăndărei, cred că mai degrabă va funcționa argumentul forței,
pentru a limita răspândirea infecțiilor cu coronavirus, de aceea am adoptat această decizie și am implicat forțele
armate și forțele de ordine publică pentru a impune legea, pentru a impune ordinea și pentru a face respectate
deciziile autorităților.
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Oana Zamfir: Domnule profesor, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Credeți că vor înțelege,
odată cu instituirea carantinei?
Cristian Pârvulescu: Nu cred că se va mai pune problema, dacă vor înțelege sau nu. Acolo vor fi forțe
de ordine, care vor impune legea. Ar fi absurd să ne imaginăm că Armata și Poliția, Jandarmeria, care vor
patrula pe străzi, vor permite situația pe care o permitea Poliția Locală. Pentru că Poliția Locală era într-o
situație specială, pe care putem să o înțelegem. Și aș insista asupra ceea ce spunea domnul Dancă. E o problemă,
nu e o problemă etnică, este o problemă culturală, este o problemă socială, este o problemă educațională. Vedem
foarte clar că, de fapt, ritmul pandemiei se încetinește, datorită măsurilor de carantină luate în întreaga lume.
Suntem peste 3 miliarde de oameni în carantină și dacă nu ar fi fost luate aceste măsuri, probabil, situația ar fi
fost mult mai gravă, inclusiv în România au încetinit. Cei care nu înțeleg și ies afară pun în pericol, de fapt,
interesul național. Acesta este motivul pentru care se intervine în acest fel. Pentru că cel mai bun, cea mai bună
valoare, cea mai importantă libertate, e libertatea de a trăi. Dar acești oameni, în inconștiența lor, o pun în
primejdie. Gesturile barrier, adică menținerea distanței de minimum un metru și jumătate, folosirea măștilor, a
mănușilor de protecție și așa mai departe sunt esențiale, distanțarea socială de asemenea. Și mă uit pe stradă în
București, în Piața Victoriei, nu departe de locul de unde vă vorbește domnul Dancă și văd că nu se întâmplă
lucrul ăsta, din nefericire nici aici, pentru că mulți n-au interiorizat cât de gravă este situația.
Oana Zamfir: Bun. În acest moment trebuie să anunț, suntem în direct cu primarul din Țăndărei,
doamna Toma Nicolet. Bună ziua, doamnă primar! (...)

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul
emisiunii informative ”Știri Digi 24”, difuzată în data de 04.04.2020, de la ora 15.00,
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit
cărora sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la
adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie,
credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni
medicale sau caracteristici fizice.
Astfel, în contextul subiectului abordat despre instituirea carantinei în orașul
Țăndărei din jud. Ialomița, membrii Consiliului au constatat că prezentatoarea ediției
menționate a făcut afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa comunității de rromi
din această localitate, despre care a afirmat că ”...din punct de vedere socio-cultural au
ales să nu respecte restricțiile...”. La această afirmație, în intervenția telefonică, invitatul
Ionel Dancu a declarat că nu ar face ”o astfel de apreciere în legătură cu comportamentul
unor comunități în funcție de etnia acestora. Sunt și în zona Suceava și în alte zone din
România comunități, care nu au nicio legătură sau nu au niciun specific etnic și în același
mod se manifestă, în sensul în care nu respectă regulile și deciziile impuse de autorități.” și
că ”... în continuare vedem și în multe zone din România, inclusiv în orașele mari, vedem
populație care refuză să respecte, continuă să iasă în parcuri, continuă să ignore aceste
avertismente...”.
Mai mult decât atât, în precizarea făcută ulterior, în timpul emisiunii,
prezentatoarea Oana Zamfir și-a nuanțat punctul de vedere, în sensul că, informațiile
enunțate anterior ”se bazau pe dialogul pe care l-am avut, nu mai departe de ziua de
ieri, cu prefectul de Ialomița, care ne spunea că în zona respectivă există un anumit
specific, dat tocmai de comunitatea pe care o menționam.”
Membrii Consiliului consideră că prezentarea într-un program audiovizual a unor
astfel de comentarii față de etnia rromă a depășit limita comunicării publice stabilite de
reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de răspundere a
radiodifuzorului în ceea ce privește respectarea prevederilor menționate anterior.
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Consiliul apreciază că afirmațiile defăimătoare la adresa etniei rrome nu se
încadrează în limitele prevăzute de Constituția României și Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, având în vedere că libertatea de exprimare, ca drept fundamental al
omului, comportă anumite îndatoriri și responsabilități, condiții, restrângeri sau sancțiuni
prevăzute de lege, astfel cum este stabilit la art. 10 alin. (2) din CEDO.
Articolul 10 din Convenție nu protejează numai substanța ideilor exprimate, ci și
modul în care acestea sunt exprimate, precum și regula potrivit căreia ”dacă libertatea de
opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie și pentru
respectarea drepturilor altor subiecte de drept.”
În contextul dat, nu a existat o interferență în exercitarea dreptului la liberă
exprimare, întrucât, prin afirmațiile defăimătoare la adresa etniei rrome, radiodifuzorul nu a
respectat îndatoririle și responsabilitățile legale care interzic difuzarea programelor ce
conțin afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de
gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală,
nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
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. 144 alin. (1) din Codul audiovizualului, raportate la cele
ale art. 90 alin. (3) 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. 47 alin. (3) din Decizia
nr. 220/2011 privind codul de reglementare în audiovizual, cu modificările și 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 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:
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“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul DIGI 24,
întrucât, în contextul abordării subiectului despre instituirea carantinei în orașul Țăndărei
din jud. Ialomița, în cadrul ediției informative ”Știri Digi 24” din 4 aprilie 2020, de la ora
15.00, prezentatoarea a făcut afirmații defăimătoare la adresa etniei rrome, fapt ce
contravine prevederilor art. 47 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

