
Decizia nr. 440 din 18.09.2018
privind sancţionarea cu somaţie a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1
CUI R 8468440

Fax: 021/319.92.15

- pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 septembrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 5881/12.06.2018 cu privire la emisiuni informative difuzate de postul TVR
1, în data de 09.06.2018.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.2/30.01.2001 eliberată la 08.03.2016 şi decizia de
autorizare nr. 1267.0-2/15.03.2007 eliberată la 08.03.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii

de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, postul de televiziune TVR 1 a difuzat în data de 09.06.2018, emisiuni
informative referitoare la mitingul organizat de PSD în ziua respectivă.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare al emisiunii:
 EDIŢIE SPECIALĂ – ora 21:00

Moderator: Roxana Zamfirescu
Invitaţi: Dumitru Borţun (profesor); Florin Iaru (scriitor şi jurnalist) - în studioul emisiunii;

Andrei Ţăranu (politolog) - prin telefon.
Titluri: O MARE DE OAMENI ÎN PIAŢA VICTORIEI; PROTEST ÎN CĂMĂŞI ALBE; SUTE

DE MII DE OAMENI LA MITING; MARE DE OAMENI ÎN PIAŢA VICTORIEI; FIREA: MITINGUL
NOSTRU ESTE AUTORIZAT; FIREA: VOTUL ESTE SFÂNT; FIREA: PIAŢA NU MAI TREBUIE
CONFISCATĂ; FIREA: NU TRĂIM ÎN DICTATURA MINORITĂŢII; FIREA: SĂ NU NE MAI FIE
TEAMĂ SĂ IEŞIM; TĂRICEANU: SUNT MÂNDRU DE VOI ŞI DE ROMÂNIA; TĂRICEANU: AM
FĂCUT MITING PENTRU LIBERTATE; TĂRICEANU: JUDECĂTORII SĂ HOTĂRASCĂ LIBER;
TĂRICEANU: FĂRĂ PROTOCOALE SECRETE; TĂRICEANU: DEMOCRAŢIA TREBUIE
APĂRATĂ; TĂRICEANU: STATUL PARALEL ESTE OMNIPREZENT; TĂRICEANU: TREBUIE
SĂ CONTINUĂM SĂ LUPTĂM; TĂRICEANU: VREM DEMOCRAŢIE ADEVĂRATĂ; TĂRICEANU:
STATUL PARALEL ESTE INAMICUL; SECURITATEA VREA DIN NOU LA PUTERE”; MII DE
ROMÂNI, VICTIME ALE NOII SECURITĂŢI; TĂRICEANU: NU NE VOM LĂSA INTIMIDAŢI;
TĂRICEANU: EU NU VREAU RĂZBUNARE; PSD, ÎMPOTRIVA ABUZURILOR; MĂSURI
EXCEPŢIONALE PENTRU MITINGUL PSD; PROTEST FAŢĂ DE ABUZURI, ÎN CAPITALĂ;
SIMPATIZANŢII PSD AU VENIT DIN TOATĂ ŢARA; TRICOLOR IMENS LA PROTESTUL PSD;
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PROTEST ÎN ALB ÎN PIAŢA VICTORIEI; MITING DE AMPLOARE ORGANIZAT DE PSD;
„ROMÂNII SUNT ASTĂZI ÎN STRADĂ”; „STATUL PARALEL NU NE MAI POATE MINŢI”;
„STATUL PARALEL ÎNSEAMNĂ UMILINŢĂ”; „STATUL PARALEL ARE UN CHIP”; „UNIŢI
SUNTEM MAI PUTERNICI”; „STATUL ADEVĂRAT ESTE STATUL VOTAT”; „REZULTATUL
VOTULUI TREBUIE RESPECTAT”; „NOI AM MĂRIT SALARIILE ROMÂNILOR”; „ECONOMIA
ROMÂNIEI CREŞTE”; „ÎMPREUNĂ AM CÂŞTIGAT”; „ROMÂNII NU ÎŞI MAI DORESC
ABUZURI”; „GUVERNUL VA LUPTA PENTRU PROSPERITATE”; „VOCEA POPORULUI
TREBUIE SĂ FIE AUZITĂ”; „NOI SUNTEM DEMOCRAŢIE”; „AVEM MAGISTRAŢI SUB
ACOPERIRE”; „ÎI SALUT PE TRIMIŞII STATULUI PARALEL”; „UN PLAN ODIOS DE
DEZBINARE”; „UN PLAN ODIOS AL FRICII”; „DELAŢIUNEA ŢINE LOC DE PROBE”; „ORICINE
POATE FI VIZAT DE UN DENUNŢ”; „MERGEM PÂNĂ LA CAPĂT”; „CEI CARE AU FĂCUT
ABUZURI SĂ PLĂTEASCĂ”; „LUPTĂM PENTRU DREPTATE”; „LUPTĂM PENTRU
DEMOCRAŢIE”.

Subtitluri: Formă de protest faţă de abuzurile din justiţie, susţin organizatorii; Staţia de
metrou Piaţa Victoriei a fost închisă din motive de securitate; Peste o sută de mii de oameni
ascultă discursurile liderilor PSD.

La începutul emisiunii a fost transmis, în direct, din Piaţa Victoriei, discursul susţinut de
Călin Popescu-Tăriceanu în faţa participanţilor la miting.

Sel. 15 - rep. 06.45-07.22 - 9-21
Roxana Zamfirescu: Domnilor, am văzut, tocmai s- a terminat discursul preşedintelui

ALDE şi al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care a plecat de la ideea că simte un vânt de
libertate, în Piaţa Victoriei. Înseamnă că…

Dumitru Borţun: Înseamnă că nu ştie cum au fost aduşi oamenii ăştia, dacă simte un vânt
de libertate!

Florin Iaru: Un vânticel!
Roxana Zamfirescu: Am auzit- o pe Primarul General al Capitalei explicându- le oamenilor,

întrebându- i, public, dacă au fost aduşi acolo cu japca.
Florin Iaru: Dumneavoastră ce-aţi fi răspuns?
Dumitru Borţun: În locul lor!
Florin Iaru: Ce-aţi fi răspuns?
Roxana Zamfirescu: Eu nu m-aş fi dus acolo, dar…

Sel. 16 - rep. 07.33-09.48 - 9-21
Roxana Zamfirescu: Colegii mei au discutat cu cei care au venit, avem imagini din ţară,

discuţii cu cei care au venit. Unii care habar n- aveau de ce vin şi la ce vin, unii care vorbeau de
statul paralel, sunt… e… Senzaţia este, din ceea ce au cules reporterii noştri, că este o masă
eterogenă, acolo, în Piaţa Victoriei.

Dumitru Borţun: Nu, absolut de acord! Adică, haideţi să nu cădem în extrema cealaltă, să
spunem că toţi sunt nişte inconştienţi care au fost aduşi doar de… cu teama de a nu- şi pierde
locul de muncă, nu toţi sunt oameni de serviciu şi funcţii mici, funcţionari care vin din localităţi
sărace. Sunt mulţi care vin din astfel de localităţi, unde singurele locuri de muncă sunt la primărie,
ca să fie clar!

Roxana Zamfirescu: Sigur, sunt şi situaţii hilare, am văzut răspunsuri de- a dreptul hilare,
de la cei care veneau, sunt şi unii înfocaţi, dornici să se exprime…

Dumitru Borţun: Da, dar doamna Zamfirescu, e foarte interesant acest miting, este ca
un… ca o hârtie de turnesol, care… sau ca un revelator, din cei care fac fotografie, care
developează o imagine. Noi tot am auzit, de ani de zile, expresia aceasta - „maşina de vot a
partidelor”, „maşina de vot a PSD-ului”. „Domʼle, nimeni n- are maşină de vot ca PSD-ul!” Şi ne
închipuiam, dacă eram puţini mai naivi, că e vorba de nişte activişti, care vorbesc frumos, care
ştiu să convingă, unii care merg din casă-n casă, merg pe uliţele satului. Nu, doamnă! Este
vorba de un sistem birocratizat, foarte bine pus la punct, de putere locală, care îi forţează pe
oameni să iasă la vot, îi dus şi- i pun să voteze cum… cum vor conducătorii lor, şefii, adică
primarii, consilierii. Ce vedem astăzi, aici, este reproducerea la vedere, la ochiul liber, a acestei
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maşini de vot. Oamenii se duc cu aceleaşi motivaţii şi la vot şi votează la fel de convinşi cu
PSD-ul, cum au venit la acest…

Roxana Zamfirescu: Haideţi că, în mijlocul…
Dumitru Borţun: Adică, la acest miting au venit mulţi neştiind de ce vin. Aşa e şi la vot!

Mulţi votează cu PSD-ul fără să ştie de ce!

Sel. 17 - rep. 09.51-13.00 - 9-21
S-a luat legătura cu unul dintre jurnaliştii TVR de la faţa locului.
Roxana Zamfirescu: Andreea, ştiu că eşti acolo, de ceva timp. Ai urmărit şi discursurile

celor care au vorbit, până acum. Care este atmosfera, cum reacţionează oamenii la discursuri?
Andreea Dumitrescu (jurnalist TVR, din Piaţa Victoriei): Bun găsit, tuturor! Oamenii

reacţionează cu aplauze, de fiecare dată când este condamnat „statul paralel”, de pe scenă, şi
abuzurile din justiţie, huiduie de fiecare dată când este invocat numele Laurei Codruţa Kovesi, în
spatele căreia social- democraţii, care au urcat, până acum, pe scenă, pun exact toate aceste
elemente pe care le critică, aceste abuzuri din justiţie, despre care vorbesc, aceste acţiuni ale
„statului paralel”. Călin Popescu-Tăriceanu făcea o promisiune, mai devreme. Spunea că se va
încheia era interceptărilor şi că suntem în faţa unui „stat paralel”, unui stat chiar mafiot, spunea
Călin Popescu-Tăriceanu, un stat creat de Traian Băsescu şi folosit, acum, de Klaus Iohannis.
Înaintea sa, pe scenă, a urcat şi Gabriela Firea, care spunea că oamenii care lucrează în
administraţie nu trebuie să se mai teamă să semneze documente, pentru că, atâta timp cât nu
încalcă legea, nu există motive pentru care ar trebui să se teamă, pentru care ar putea avea
probleme şi chiar sublinia că ei sunt dintre cei care nu încalcă niciodată legea. Mai mult decât
atât, Gabriela Firea a adresat şi acele acuze care au fost aduse, la adresa social- democraţilor,
că au şantajat sau chiar au ameninţat oamenii pe care i- au adus aici, în piaţă, cu pierderea
locului de muncă. Gabriela Firea spunea dacă au… a întrebat Piaţa dacă au fost aduşi, aici, cu
forţa, iar Piaţa a răspuns negativ, la această întrebare. Este, una peste alta, dincolo de mesajul
pe care îl transmit, în acest moment, liderii, de pe scenă, este un gest de forţă al
social- democraţilor, pentru că au reuşit să mobilizeze un număr atât de mare de oameni, în
Piaţa Victoriei. I- am văzut pe lideri făcând baie de mulţime, în momentul în care au venit şi s- au
îndreptat către scenă. Ministrul Finanţelor, Orlando Teodorovici, a făcut foarte multe poze cu
doamnele adunate aici, în Piaţă. Este, printre ei, şi Darius Vâlcov, un personaj extrem de
controversat, consilier al primului ministru şi condamnat, în primă instanţă, la 8 ani de închisoare,
cu executare. Este şi iubita lui Liviu Dragnea, în backstage, alături de el, o prezenţă pe care am
văzut- o şi la congresul PSD. Oamenii par… au părut foarte încântaţi să- i vadă pe lideri, în
momentul în care au trecut printre ei, prin Piaţă şi urmează să vedem şi alte discursuri, în scurt
timp.

Sel. 18 - rep. 13.01-15.17 - 9-21
A urmat intervenţia altui corespondent, din Piaţa Victoriei, Eugen Rusu.
Roxana Zamfirescu: Tot din Piaţă, colegul meu, Eugen Rusu, estre, de asemenea, acolo

şi ne spune ce fac oamenii Sunt interesaţi de discursuri, cum primesc tot ceea, acel spectacol,
practic, care se desfăşoară, sub ochii lor?

Eugen Rusu (jurnalist TVR, din Piaţa Victoriei): Bună seara! Bine v-am regăsit!
Într- adevăr, sunt în mijlocul oamenilor, chiar, ca poziţionare, în mijlocul Pieţei, unde au început
să se rărească, puţin. Spaţiul liber din jurul nostru a mai crescut puţin, pentru că foarte mulţi
oameni am văzut în şiruri că mergeau spre ieşire, spre ieşirea dinspre Bulevardul Aviatorilor, din
Piaţă. Oamenii ascultă, în continuare, discursul. Nu sunt atât de prezenţi, cum erau, de exemplu,
cu acum jumătate de oră în urmă. Vă spuneam, mai vin, mai pleacă, filmează cu telefoanele,
probabil că şi oboseala îşi spune cuvântul, foarte mulţi dintre ei sunt veniţi de departe. Este,
într- adevăr, un nucleu dur şi colegul meu v-arată, acum, în faţa scenei unde sunt cei mai mulţi,
cu steagurile, şi, undeva, în partea dreaptă, spre Muzeul Antipa, unde sunt reprezentanţii celor
de la ALDE, care flutură, în mod constant, steagurile. În rest, în mijlocul acestora, aşa cum v-am
spus, este o masă care ascultă sau mulţi s-au aşezat şi pe jos, fiind obosiţi, În spate, de
asemenea, înspre Bulevardul Aviatorilor, mai este un cordon format din mult… manifestanţi cu
steaguri, prezenţi, poate mult mai prezenţi la aceste discursuri. Însă, probabil că vor rămâne, în
continuare, până… până la terminarea sa, cu siguranţă. Vedeţi şi dumneavoastră, în momentul
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de faţă, manifestanţii se întind până la Statuia Aviatorilor, pe tot Bulevardul Aviatorilor. Au rămas,
sunt acelaşi număr mare şi participă la aceste discursuri. Deocamdată, atât de- aici, din centrul
Pieţei Victoriei.

Sel. 19 - rep. 15.18-18.16 - 9-21
Roxana Zamfirescu: Aşadar, domnilor, deocamdată, să- i spunem aşa, discursul

preşedintelui ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a reţinut atenţia, cu nişte chestiuni legate de
libertate. A insistat foarte mult pe libertate, vorbind… lăsând, cumva, senzaţia că, până acum, nu
e nici democraţie, nici libertate.

Florin Iaru: Cred că acuma… Cred… Eu cred că a căzut Ceauşescu! Eu cred că lumea se
bucură, a căzut Ceauşescu, hai să ne strângem în braţe! Probabil că asta s- a întâmplat!

Roxana Zamfirescu: Vă sună, mai degrabă, a discurs de Opoziţie, ce spune domnul
Tăriceanu?

Florin Iaru: Doamnă, e o poveste mai veche! Ţineţi minte că am avut, în urmă cu 10 ani, o
ministreasă frumoasă, influentă, puternică, plină de bani. Ţineţi minte lucrurile astea! Toţi ştiam
despre ce e vorba! Dar foarte multă lume, sigur, numai: „Totuşi, e ministru, gândeşte!” Acuma e
la fel! Ţineţi minte, în urmă cu o lună de zile, ce… pe ce voiau să facă

Roxana Zamfirescu: Mitingul are o poveste, da!
Florin Iaru: … mitingul? Are o poveste! Deci, nu… abia în ultima săptămână s-au hotărât

despre ce o să fie vorba!
Roxana Zamfirescu: Au găsit motivul!
Florin Iaru: Acum o lună era pentru familie, acum două săptămâni era pentru susţinerea

luʼ Dăncilă şi acum, împotriva „statului paralel”. Şi acuma, o să vă fac o paralelă. Acum un an şi
jumătate, în februarie anul trecut, lumea a ieşit şi- a cerut un lucru clar şi limpede - OUG 13. A
cerut legile. De fiecare dată, când lumea a ieşit în stradă, daʼ nu numaʼ acuma! Gândiţi- vă când
au ieşit pentru Arafat! Era conflictul dintre domnul Traian Băsescu şi domnul Arafat. Pentru asta
a ieşit lumea! A ieşit lumea pentru Roşia Montană. Roşia Montană să n-ajungă la… Despre ce
vorbesc oamenii ăştia, aici? Care- i duşmanul ăla? Cum îl cheamă pe „statul paralel”? Domʼle,
încă o dată, vreau să ştiu, este…

Dumitru Borţun: Eu am găsit… Eu am găsit o personificare, domnuʼ Iaru - Kovesi!
Florin Iaru: Să ştiţi că- i un lucru foarte grav!
Dumitru Borţun: Da!
Florin Iaru: Când, în public, 100000, 200000 de oameni, îi indici un vinovat, pentru că

această persoană omorâtă de un descreierat! Este cel mai grav lucru!
Roxana Zamfirescu: Bun, cu acuzaţii se aruncă…
Florin Iaru: Iertaţi-mă, n- au fost acuzaţii simple, au fost acuzaţii de trădare naţională şi

de… Eu n-am auzit o astfel de acuzaţie, la adresa preşedintelui ţării, cum e cea pe care am
auzit- o, în discursul domnului Tăriceanu! Eu, dacă aş fi domnul preşedinte, l- aş da imediat în
judecată pe… pe preşedintele Senatului. Aşa ceva n-ai voie să spui! Mai ales că nu- i adevărat!
Ştiţi foarte bine, au ieşit din procese, cu fruntea sus, în ultima perioadă, zeci! Deci, împotriva a ce?
Deci, dacă noi nu suntem liberi, înseamnă că e rău că n-au fost condamnaţi!

Dumitru Borţun: Unde e justiţia aia, care nu e independentă?

Sel. 20 - rep. 19.13-21.11 - 9-21
În cadrul emisiunii, a avut o intervenţie telefonică şi politologul Andrei Ţăranu, care şi- a

exprimat opiniile referitoare la mitingul organizat în Piaţa Victoriei.
Roxana Zamfirescu: Cum vedeţi acest miting, desfăşurarea lui, este ceea ce vă aşteptaţi -

mesajele de până acum şi reacţia celor din… din Piaţă?
Andrei Ţăranu: Ştiţi că m-am uitat cu… atenţie şi ce titrează diverse televiziuni şi este tot

la fel de lizibil ca şi mesajele pe care le dau politicienii. Şi se vede, în momentul ăsta, foarte clar
cine şi cu cine joacă. E foarte interesant cum un Guvern, şi sunt perfect de acord cu Florin Iaru,
un Guvern şi un partid care au puterea de atât de multă vreme să facă o manifestaţie de protest.
N- aş fi avut nimic împotrivă şi ar fi fost, să spunem, într- un ton normal, dacă ar fi fost o
manifestaţie de partid. Pur şi simplu, partidul îşi cheamă susţinătorii, să îşi prezinte ultimele
realizări - au mărit salariile, că au făcut, eu ştiu, revoluţia fiscală, se pot lăuda cu diverse lucruri.
N- ar fi fost nimic în… în neregulă! Oriunde în lume, partidele au momente în care se numără,
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îşi… câţi mani… câţi susţinători, câţi simpatizanţi au. Există forme de astea, de coeziune
partinică, absolut naturale! Când, însă, faci un protest împotriva a ceva care este foarte greu
definibil - „statul paralel” - şi încerci să construieşti pe nişte imagini care ţin de teoria conspiraţiei,
aducând câteva sute, zeci de mii de oameni, ca să demonstrezi ce? Adică, ai 110000 de luptători
pentru libertate, care sunt la Putere şi care vor să facă nu ştiu ce!

Ulterior, a fost transmis, în direct, din Piaţa Victoriei, discursul susţinut de Lia Olguţa
Vasilescu în faţa participanţilor la miting.

Sel. 21 - rep. 25.48-26.34 - 9-21
Roxana Zamfirescu: Da, am văzut discursul Olguţei Vasilescu, victimă, după cum spune,

a „statului paralel” şi care spune: „Statul adevărat este statul votat!”
Florin Iaru: Cred că a ieşit… a ieşit… a ieşit… a ieşit din închisoare, bănuiesc! Pe

cauţiune! Că altfel nu înţeleg, ce fel de victimă este?
Dumitru Borţun: A fost interogată.
Roxana Zamfirescu: A ieşit cu cătuşe, a avut tot felul de…
Dumitru Borţun: Acuzată pe nedrept!
Florin Iaru: Da, iertaţi-mă! Şi eu am fost interogat, daʼ cu multă bătaie, în 21 decembrie

1989! Ei m- au cam călcat în picioare! Aia, probabil nu se pune! Daʼ am să vă spun un lucru care
m-a… chiar m- a atins, la…

Roxana Zamfirescu: Îl spuneţi după ce vorbeşte premierul Viorica Dăncilă! Este invitată să
vină pe scenă!

Florin Iaru: Ai, nu! Nu, nu!
Dumitru Borţun: Nu putem să ratăm!
Roxana Zamfirescu: O ascultăm pe premierul Viorica Dăncilă!
Florin Iaru: Vai! Nu, nu!

Au fost transmise, în direct, din Piaţa Victoriei, discursurile susţinute de Viorica Dăncilă şi
de Liviu Dragnea.

Sel. 22 - rep. 07.09-08.40 - 9-22
Roxana Zamfirescu: Vedem că s-a împuţinat simţitor audienţa. Domnilor, cum vi s- a

părut…
Florin Iaru: Oamenii trebuie să mai meargă şi- acasă!
Roxana Zamfirescu: Cum vi s- au părut cele spuse de Liviu Dragnea?
Florin Iaru: Lung! Deci, un discurs nu trebuie să fie adevărat! Aici are dreptate. Nu trebuie

să fie adevărat, trebuie să fie impresionant, scurt şi mobilizator. După jumaʼ de oră, lumea care
deja stă de ore în picioare, s- a aşezat pe jos…

Roxana Zamfirescu: Iată, îi vedem pe toţi, pe scenă, în aplauzele celor din… din Piaţă.
Dumitru Borţun: Staţi puţin! Sunt pe drum, sunt plecaţi de la 5 dimineaţă!
Florin Iaru: Gata!
Roxana Zamfirescu: Dar, lumea continuă să plece!
Florin Iaru: Da, păi… Pot să vorbesc, să vă spun mai departe?
Roxana Zamfirescu: Vă rog! Vă rog!
Florin Iaru: Voiam să vă spun, înainte, că asta e o obsesie! Eu am participat la multe

demonstraţii, şi împotriva unora, şi împotriva altora! Mie doar nedreptatea mi se pare… Dar nu
m-am organizat niciodată, nu mi- a dat nimeni, niciodată, bani. Observ, însă, că aici este o
obsesie, cu banii. Ţineţi minte - Roşia Montană era plătită de nu ştiu cine, demonstraţiile erau
plătite de Soros. Tot timpul! Şi m- am întrebat: „Mă, de ce? De ce se gândesc ei la lucrul ăsta?”
Şi- acuma m-am prins - pentru că ei aşa procedează!

Roxana Zamfirescu: Aş vrea să comentăm, puţin, imaginile. Aceşti lideri ai PSD, care
salută mulţimea…

Florin Iaru: Ei ştiu ce- au făcut, ştiu care- i situaţia! Mi- a spus un prieten un lucru fain - un
om pe care l- ai luat cu sila, chiar dacă n-a zis nimic, n- a scos o vorbă, el, când se întoarce şi
merge la vot, nu mai votează! “
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După analizarea raportului de monitorizare privind conţinutul şi modul de desfăşurare

al emisiunii „Ediţie specială” din 09.06.2018, membrii Consiliului au constatat că difuzarea
acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 64 (1) din Codul audiovizualului, dispoziţii
care impun respectarea dreptului publicului la informare prin prezentarea imparţială a unor
subiecte, evenimente sau fapte.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, aşa cum rezultă din conţinutul emisiunii,
evenimentul cu privire la care publicul era informat, respectiv mitingul organizat de PSD în
Piaţa Victoriei, în data de 09.06.2018, a fost comentat şi prezentat doar prin prisma opiniilor
personale ale unor invitaţi care împărtăşeau, în fapt, acelaşi punct de vedere, situaţie de
natură să afecteze imparţialitatea unei informări.

Or, imparţialitatea presupune un echilibru al perspectivelor, opiniilor şi punctelor de
vedere referitoare la un subiect sau eveniment, echilibru care nu rezultă din conţinutul
emisiunii analizate.

Faţă de toate 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 cu somaţie publică.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) 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 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală

nr. S-TV 29.2/30.01.2001 eliberată la 08.03.2016 şi decizia de autorizare nr. 1267.0-
2/15.03.2007 eliberată la 08.03.2016 pentru postul de televiziune TVR 1)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor
art. 64 alin. (1) lit. b) 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 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, pentru postul TVR 1, are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 somaţie postul TVR 1, deoarece
emisiunea “Ediţie specială”, din 9 iunie 2018, în care a fost prezentat şi comentat mitingul
PSD din ziua respectivă, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 din Codul
audiovizualului referitoare la informarea în mod imparţial cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


