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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

  Bucureşti - România 
  Bd. Libertăţii  nr.14, sector 5, CP 050706 
  Tel.:+40213055356;  Fax: +40213055354 

             www.cna.ro;  cna@cna.ro 
 

Decizia nr. 320 din 26.03.2019
privind somarea S.C. EUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.

București, Șos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park,
Clădirea B, parter, sector 2

Fax: 0372.069502

- pentru postul EUROPA FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 1582/25.02.2019, cu privire la emisiunea „Piaţa Victoriei”, difuzată de postul de
radio Europa FM în ziua de 24.02.2019.

Postul de radio EUROPA FM aparţine S.C. EUROPE DEVELOPMENT
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. R318.8/15.07.1999 şi decizia de
autorizare nr. 359.3-2-1/07.11.2017).

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
încălcat art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căruia:

„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.”

Redăm fragmente din Sinteza constatărilor, cuprinsă în finalul raportului de
monitorizare:

“Postul Europa FM a difuzat duminică, 24.02.2019, în intervalul: 18:15-20:00, în direct, din
Piața Victoriei, emisiunea ”Piața Victoriei”- Ediție Specială.

La emisiune au participat Moise Guran, Sanda Nicola, Tudor Mușat, Anca Grădinaru și
Teodor Tiță.

Invitați: Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu -în legătură telefonică directă -Dan
Barna, Dacian Cioloș, din studioul din Piața Victoriei.

1. Mitingul din Piața Victoriei, din data de 24.02.2019, este în principiu unul împotriva
OUG 7 și de sprijin față de magistrații care protestează. La începutul emisiunii, se fac
următoarele afirmații:

(…)
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Sanda: Nicola: Nemulțumirile sunt foarte multe! Probabil, că dacă stăm de vorbă
cu oamenii vom vedea că nu-i vorba numai și numai despre ce s-a întâmplat în această
săptămână, în actul legislativ din România! Sigur, Ordonanțele pe justiție sunt cele
care cumva, au fost triggerul săptămânii! Dar, nemulțumirile sunt foarte multe, depinde
din ce clasă socială provine protestatarul! ( Sel 2/01:12-01:37 ).
(…) Moise Guran: Sanda, vorbeai de o acumulare! O acumulare a nemulțumirilor. La
ce te gândești?

Sanda: Nicola: Mă gândesc la absolut toate categoriile sociale, care așteptau să
trăiască un pic mai bine și care nu ajung la această concluzie, în momentul din sânul
familiei, realitatea din portofel, realitatea din contul bancar… Nu se regăsește …

Moise Guran: Nemulțumiri sociale, spui?
Sanda: Nicola: Nemulțumiri sociale, asta vream să spun… (Sel 2/02:13-02:38)

(…) Sanda: Nicola: Da! Este și solidaritate cu magistrații, de acum două zile, dar
dincolo de asta, sunt nemulțumirile fiecărei familii în parte! (Sel 2/03: 00-03:07).

2. În urma monitorizării s-a constatat că protestele magistraților, de pe scările Curții
de Apel București sunt prezentate ca ” proteste ale corpului magistraților” sau ale tuturor
magistraților.

Nu este difuzată informația despre cine sunt organizatorii protestelor magistraților.
Astfel, se creează impresia că întregul corp al magistraților protestează.

Afirmație Sanda Nicola: Dar, iată, cât de important este legitimitatea pe care o
oferă specialiștii! Magistrații! Faptul că judecători și procurori au ieșit la protest! Asta
a transmis omului care nu are cunoștințe deosebit de vaste despre juridic, că se
întâmplă ceva! (Sel 4)

Afirmație telefonică Cristian Tudor Popescu Sel 2 (Rep 24-18 /38:18-38:49).
Cristian Tudor Popescu: Ce rezolvă?! Ce noi avem o problemă de procedură, aici?

Indiferent că e sau nu, formal, legal depusă, această ordonanță trebuie abrogată! Trebuie să
dispară! Fizic! Și după aceea se pot începe discuții civilizate, normale, între magistrați… între
corpul magistraților și acest guvern.”

Cristian Tudor Popescu: opoziție a magistraților și a cetățenilor ( Sel 4/ 05:20-05:34)
Cristian Tudor Popescu: că oamenii ies în sprijinul unei categorii profesionale (Sel

3/04:31-04:37)
3. Despre Comunicatul de presă al Jandarmeriei:
Jandarmeria Română a emis un comunicat de presă, prezentat
Sel 5 Rep 24-19 Sel 02:00-02:50-Comunicatul Jandarmeriei citit de Filip

Standavid. La prima prezentare pe post se folosește indicativul-perfect compus: ” nu
au fost respectate condițiile legale”. La a doua prezentare, în finalul știrilor se
folosește condiționalul: ” nu ar respecta condițiile legale”.

Filip Standavid: Și o veste foarte proaspătă din partea Jandarmeriei Capitalei:
instituția spune că pentru organizarea manifestației din Piața Victoriei, nu au fost
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respectate condițiile legale. Un comunicat transmis foarte de curând de jandarmerie
spune în felul următor: această manifestație a fost anunțată pe rețelele de socializare,
în mediul on-line și în mass-media, jandarmeria va asigura ordinea și liniștea publică
și va lua toate măsurile pe care le consideră necesare, astfel încât să prevină
incidentele care ar putea tulbura ordinea publică, pe timpul desfășurării acestei
manifestații. Conform aceleiași surse, jandarmii, citez: vor face toate eforturile pentru
ca activitatea instituțiilor publice și folosirea drumurilor să nu fie afectate, sau cel
puțin, pentru ca efectul să fie unul limitat.

Sel 6 Rep 24-19 Sel 07:55-08:44
Parte din comunicatul jandarmeriei citit de Filip Standavid, Știrile Europa FM,

ora 19:00, în finalul ediției.
Filip Standavid: Potrivit unor informații foarte recente Jandarmeria Capitalei anunță

că manifestația din Piața Victoriei din București, nu ar respecta condițiile legale. Instituția dă
asigurări într-un comunicat, că va asigura ordinea și liniștea publică și că va lua toate
măsurile pe care le consideră necesare, astfel încât să prevină incidentele care ar putea
tulbura ordinea publică. Respectivul comunicat mai spune, citez: am observat că au circulat
mai multe informații și știri false cu privire la numărul de jandarmi angrenați în această
misiune, cu scopul de a crea emoție și de a crește gradul de tensiune. Infirmăm încă o dată
aceste știri. Citat închis. Punem punct aici știrilor. Ascultați în continuare o ediție specială a
emisiunii ”Piața Victoriei!, în direct chiar din Piața Victoriei.

Menționăm că în emisiune, jurnaliștii Europa FM, prezenți în studioul improvizat
din Piața Victoriei au comentat Comunicatul Jandarmeriei Române, exprimând opinia
potrivit căreia manifestația nu ar avea nevoie de autorizație, pentru că au mai fost alte
astfel de proteste care nu au avut autorizație.. (Sel 7):

Sanda Nicola: De altfel sunt foarte mulți cei care au participat și la protestul din
10 august și probabil că și în contextul ăsta, e bine să menționăm ceea ce spune
jandarmeria în comunicatul de presă emis ceva mai devreme, și anume că această
manifestație din Piață... din Piața Victoriei, nu respectă Regulamentul de Desfășurare
și nu deține autorizațiile necesare. Înțelegem din asta că Jandarmeria sugerează că ar
fi un protest în afara legii?!

Voce moderator: Asta sugerează. Că este un protest în afara legii. Da` să ne
aducem aminte, că sunt ani de zile în care au avut loc proteste care nu au fost
anunțate în prealabil și nu a existat în acel moment, niciun fel de problemă.
Jandarmeria, forțele de ordine, au asigurat securitatea manifestanților, a participanților
la trafic, cum le place lor să se exprime, și n-a fost niciun fel de problemă majoră. (Sel
7).

Afirmații Dacian Cioloș:
(…) Pentru că iată, ajung în situația în care nici măcar nu mai pot să plătească

promisiunile lor… care așa cum erau ele, populiste sau nu, n-o să mai poată plăti
pensiile. (Sel 13/03:46/-04:01) (…)

Afirmații despre premierul Viorica Dăncilă:
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Moise Guran: A și spus doamna premier, a recunoscut că a aflat în ședința de
Guvern ce e în Ordonanța respectivă. Acuma noi ca jurnaliști am avut nevoie de câteva
ore... de câteva zile ca să înțelegem fiind lucruri destul de specializate! Deci, nu cred
că doamna Dăncilă a și înțeles în ședința respectivă! (Sel 3)
(…) Vlad Petreanu: Sincer, nici nu-mi dau seama! Ce să discute doamna Dăncilă cu …
cu orice specialist! Din orice fel de domeniu! Adică, e și ridicol! Guvernul acesta și-a
pierdut credibilitatea în privința gestionării profesionale și profesioniste a oricărei probleme, în
afară de cea a salvării corupților. (Sel 10)”

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în
emisiunea „Piaţa Victoriei” din 24.02.2019 nu a fost asigurată o informare corectă
a publicului, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie,
încălcându-se astfel prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Astfel, în contextul propunerilor de modificare a legilor justiţiei şi a
protestelor magistraţilor, în cadrul emisiunii s-au prezentat informaţii potrivit
cărora protestele magistraților de pe scările Curții de Apel București ar
fi ”proteste ale corpului magistraților” sau ale tuturor magistraților. Nu a fost
difuzată nicio informație despre cine sunt organizatorii protestelor magistraților,
fiind create impresia că întregul corp al magistraților protestează.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi subiectul era unul de interes
public, în cadrul emisiunii nu au fost prezentate şi puncte de vedere opuse celor
exprimate şi care convergeau spre ideea că OUG 7/2018 trebuie abrogată.
Cităm din raport : ”Cristian Tudor Popescu: Ce rezolvă?! Ce noi avem o
problemă de procedură, aici? Indiferent că e sau nu, formal, legal depusă,
această ordonanță trebuie abrogată! Trebuie să dispară! Fizic! Și după aceea se
pot începe discuții civilizate, normale, între magistrați… între corpul magistraților
și acest guvern.”

Potrivit prevederilor 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.

Astfel, pentru a da posibilitatea publicului telespectator să-şi formeze
propria opinie în legătură cu subiectul abordat, Consiliul consideră că ar fi trebuit
să fie prezentat şi un punct de vedere opus celor exprimate pe parcursul
emisiunii.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii
au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de
interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea
ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere
dreptului la informare a telespectatorilor.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului somație publică.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1 - Radiodifuzorul S.C. EUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL
S.A. (licenţa audiovizuală nr. R318.8/15.07.1999 şi decizia de autorizare nr.
359.3-2-1/07.11.2017 pentru postul EUROPA FM) se sancţionează cu somație
publică pentru încălcarea art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca
în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, pe postul EUROPA FM,
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 cu somație publică postul
de radio Europa FM, deoarece în emisiunea „Piaţa Victoriei” din 24.02.2019 nu a
fost asigurată o informare imparţială prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziţie, încălcându-se astfel art. 3 din Legea audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
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Şef serviciu Dumitru Ciobanu


