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Decizia nr. 410 din 16.06.2020 
privind somarea  S.C. RADIO CAMPUS S.R.L., 

Slobozia, str. Domnița Bălașa, zona Școlii Generale nr. 3,  
nr. Cadastral 33684-C1, jud. Ialomita 

 

- pentru postul RADIO CAMPUS 
Slobozia, str. Domnița Bălașa, zona Școlii Generale nr. 3, jud. Ialomița 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 iunie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, cu privire la emisiunea 
„Revista vorbei”, edițiile difuzate difuzate în zilele de 4, 5 și 6 martie 2020. 

Postul RADIO CAMPUS aparţine S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. R 108.4/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 151.1/21.06.2016).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării edițiilor 
emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni 
politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 
  În fapt, conform raportului de monitorizare, în perioada monitorizata îin ceea ce 
privește respectarea grilei de catre postul de radio RADIO CAMPUS din Slobozia, au 
fost constatate următoarele cu referire la conținutul emisiunii „Revista vorbei”, edițiile 
de luni-sâmbătă: 
- emisiunea „Revista vorbei” este un talk show politic-informativ realizat de 
jurnalistul Dan Urjuma, conform descrierii remisa pe e-mail de reprezentantul postului 
- emisiunea „Revista vorbei” este difuzata de postul de radio RADIO CAMPUS din 
Slobozia, dar are si o pagina de Facebook, https://www.facebook.com/ 
radiocampusslobozia/, unde emisiunea este difuzata in direct, iar inregistrarile sunt 
postate pe aceasta pagina. 

Editia din 04.03.2020, difuzata in intervalul orar 13:12:36-14:00:03 si in 
reluare, de la ora 22:00:01: 

Invitati – Gigi Petre – coordonator Pro Romania Slobozia (prezentat drept 
candidat Pro Romania la Consiliul Judetean Ialomita), Mihai Enciu – jurnalist local 

https://www.facebook.com/radiocampusslobozia/
https://www.facebook.com/radiocampusslobozia/
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Emisiunea este structurata pe promovarea candidatului Pro Romania la Consiliul 
Judetean Ialomita, domnul Petre Gigi, realizatorul emisiunii si cei doi invitati 
comportandu-se ca intr-o emisiune electorala. 

Invitat Mihai Enciu (I): Domnu’ Petre, cum va pozitionati dumneavoastra, in 
calitate de candidat la Consiliul Judetean, fata de ceilalti contracandidati, asa cum au 
fost ei anuntati azi: domnul Catalin Grigore, doamna Luminita Barcari si 
dumneavoastra, ca USL-ul deocamdata nu a zis nimic pe zona asta? Cum va 
pozitionati fata de ei? De ce ati avea dumneavoastra mai multe sanse fata de ei, de ce 
ati fi dumneavoastra mai bun decat ei? 

Invitat Petre Gigi (P): Sincer sa fiu, nu as merge pe o comparatie intre candidati. 
Invitat Mihai Enciu (I): Atuurile dumneavoastra, atunci, in fata lor? 
Invitat Petre Gigi (P): Mai repede asa. Inca o data vreau sa va spun ca sunt 

propus candidat pentru presedintia Consiliului Judetean. Urmeaza ca sa fie facuta 
aceasta validare a mea si atunci vom discuta. In primul rand, vreau sa va spun ca, asa 
cum mi-am demonstrat activitatea si in cadrul Institutiei Prefectului, echilibrul este 
cuvantul cheie pentru mine (…) 

Editia din 05.03.2020, difuzata in intervalul orar 14:10:39 – 15:02:00 (partea 
I), 15:07:27 – 15:49:39 (partea a II-a) si in reluare de la ora 22:29:24: 

Invitati – Adrian Mocioniu, primarul orasului Slobozia si candidat Pro Romania la 
Primaria Slobozia, Mihai Enciu – jurnalist local (partea I), Marian Balan – coordonatorul 
de campanie al Pro Romania Slobozia (partea a II-a) 

Emisiunea este structurata pe discutarea problemelor de administratie locala, dar 
si pe promovarea candidatului Pro Romania la Primaria Slobozia. 

Invitat Mihai Enciu (I): In contextul asta, domnu’ primar, din punct de vedere al 
candidaturii viitoare, dumneavoastra ati prezentat intotdeauna niste coordonate asa, ca 
o sa aveti o echipa buna, ca o sa fie altceva, ca fata de PSD, ca, ma rog, puteti sa ne 
ziceti ceva despre primii 5-6 candidati de pe lista dumneavoastra? 

Invitat Adrian Mocioiu (A):  Cu siguranta, da si, in ciuda faptului ca suntem un 
partid nou, chiar foarte nou, inca de anul trecut am fost primii pregatiti care sa venim cu 
o varianta pentru candidatura de primar si pentru candidaturile de consilieri locali. Am 
fost primii care am anuntat inca de cand eu am plecat de la PSD la Pro Romania ca voi 
fi candidatul Pro Romania Slobozia la alegerile locale din 2020. Foarte repede a venit 
alaturi de mine domnul Radu Paros (n.i. reprezentantul SC RADIO CAMPUS SRL, 
radiodifuzorul care detine licenta pentru RADIO CAMPUS din Slobozia) si cred ca este 
principalul nume pe care sa il pun pe lista si pe care mi-l doresc in continuare, mi-l 
doresc ca sa fie viceprimar, din estimarile noastre (...)  

Realizator Dan Urjuma (R): (n.i. revenire dupa pauza publicitara)  Ne intoarcem 
in direct, in studio se afla domnul Adrian Mocioniu, primarul municipiului Slobozia si, 
bineinteles, candidatul Pro Romania din nou la functia de primar al acestui municipiu, 
dar care este membru PSD (…) 

Invitat Mihai Enciu (I): (…) adica ce aveti in plus fata de ei, de ce ar trebui 
oamenii sa va voteze pe dumneavoastra,  si nu pe ei? 

Invitat Adrian Mocioiu (A):  In primul rand, cei doi contracandidati ai mei, din 
punct de vedere administrativ, sunt dornici de promisiuni, iar eu, avand avantajul de a fi 
primar in ultimii aproape 4 ani de zile, sa spun asa sunt o certitudine pentru cetatenii 
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municipiului Slobozia. Cred ca este foarte clar ca, de cand am venit la Primaria 
municipiului Slobozia, am avut toate bunele intentii (…) 

Editia din 06.03.2020, difuzata in intervalul orar 13:06:28 – 14:06:18 (partea 
I), 14:49:20 – 15:58:19 (partea a II-a) si in reluare de la ora 22:07:22, dar si pe data 
de 07.03.2020, ora 18:55:52 

Partea a II-a - Invitati – Stefan Tinta – presedintele PSD Slobozia, Alexandru 
Potor – candidatul PSD la Primaria Slobozia 

Partea a II-a a emisiunii este structurata pe promovarea candidatului PSD la 
Primaria Slobozia. 

Realizator Dan Urjuma (R): (…) Si asa am ajuns, in sfarsit, sa avem si un 
candidat si de la PSD, ca de vreo 2 luni ne rugam de PSD sa ne prezinte si noul 
candidatul si zice: bai, ca sa vezi ca maine, stai sa vezi ca poimaine, in sfarsit, iata,  s-a 
lansat candidatul – numele e Alexandru Potor. Domnule Potor, ma uit acum si am deja 
un déjà vu, ca sa zic asa. Pai, in urma cu 4 ani, PSD-ul tot asa, aducea un candidat 
tanar, carismatic, dadea bine la public, iata acum PSD-ul vine cu acelasi tip de 
candidat: tanar, carismatic, da bine la public, dar PSD-ul a fost dezamagit de vechiul 
candidat. De ce acum PSD-ul nu ar mai fi dezamagit de un candidat care are 
aproximativ acelasi profil ca cel care a fost in 2016, in primul rand tanar si care nu a 
lucrat pana in acest moment in administratia locala? 

Invitat Alexandru Potor (A): Vreau sa va multumesc pentru cuvintele frumoase, 
ati zic ca am profilul unui candidat care are charisma, multumesc pentru aprecieri.  

Realizator Dan Urjuma (R): Asa este! Asta e realitatea! Dar sa stiti ca sunt 
hetero, Invitat Alexandru Potor (A): Cat se poate de direct…aici o sa-l citez pe 
presedintele PSD, domnul Marian Pavel, in sensul ca noua echipa care este de astazi 
in conducere admite ca probabil au fost si erori in trecut, dar noi care suntem astazi in 
conducere si eu, in calitate de candidat pentru Primaria municipiului Slobozia, suntem 
orientate catre viitor (…) 

Realizator Dan Urjuma (R): Cine este Alexandru Potor? 
Invitat Alexandru Potor (A): Am 42 de ani, casatorit, foarte scurt ca si chestiuni 

personale, Andreea, sotia mea, impreuna avem o fetita de doi ani si jumatate, Elena, si 
vom fi in curand din nou parinti, Vladimir, sa dea Dumnezeu sa vina cu bine. Practic, o 
familie normal. Am copilarit, am crescut, am invatat in Slobozia (…). 

 
După analizarea raportului de monitorizare şi audierea unor înregistrări din 

edițiile emisiunii „Revista vorbei”, difuzate în zilele de 4, 5 și 6 martie 2020, membrii 
Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost prezentați domnii Petre Gigi, 
candidat la Consiliul Judetean Ialomita și Adrian Mocioniu, candidat la Primăria 
Slobozia, ambii din partea Pro România și domnul Alexandru Potor, candidatul PSD la 
Primăria Slobozia, emisiunea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 139 din 
Codul audiovizualului potrivit cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor 
de campanie electorală. 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind 
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adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea 
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și 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. RADIO CAMPUS S.R.L. (licenţa audiovizuală  nr. R 
108.4/09.12.1993 şi decizia de autorizare nr. 151.1/21.06.2016 pentru postul RADIO 
CAMPUS) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea art. 139 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 în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 

RADIO CAMPUS deoarece, în edițiile emisiunii „Revista vorbei”, difuzate în zilele de 4, 
5 și 6 martie 2020, modalitatea în care au fost prezentați invitații emisiunii, a constituit 
în fapt un mesaj politic pozitiv la adresa acestora ca potențiali candidați la Primăria 
Slobozia și la Consiliul Județean Ialomița, încălcându-se prevederile art. 139 din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide 
politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de 
campanie electorală.” 
 

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

PREȘEDINTE 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

            Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări  și Relații Europene 

                Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
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