
Decizia nr. 125 din 03.06.2021 
privind somarea S.C. CAMPUS MEDIA TV S.A. 

Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, 
Faza I, et. V, sector 5, CUI 24334385 

Fax: 031 400 4441 
 

- pentru postul DIGI 24 Bucureşti 
Bucureşti, Şos. Panduri nr. 71, sector 5 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 iunie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării 
nr. 1225/02.02.2021, cu privire la emisiunea „Focus România” difuzată în data de 
03.01.2021, de postul DIGI 24.  

Postul de televiziune DIGI 24 aparţine S.C. CAMPUS MEDIA TV S.A. (licenţa 
audiovizuală S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-
7\/09.02.2012). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV S.A. a 
încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora 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. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
1. CONSTATĂRI 
1.1. Postul de televiziune Digi 24 a redifuzat în data de 03.01.2021, între orele 19:30:25-19:39:40, în 

cadrul emisiunii „Focus România” un reportaj (difuzat în data de 08.07.2020 în emisiunea „Jurnalul de 
Seară”), având ca subiect Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului -  ISACCL, iar 
înainte de redarea reportajului a fost făcută o introducere de către Ioana Ciurlea (prezentatoare) și în cadrul 
acestui reportaj s-au făcut afirmații și au fost furnizate informații despre Emil Constantinescu (președintele 
ISACCL) și Institutul (ISACCL). Menționăm că în data de 07.07.2020,  în intervalul orar monitorizat (07:00-
24:00) nu s-a difuzat niciun reportaj având ca subiect aspecte sesizate în reclamația nr. 1225/02.02.2021.  Mai 
menționăm că în data de 8.07.2020 (între orele 22:41:56-22:50:56), în emisiunea „Jurnalul de Seară” s-a 
difuzat prima oară reportajul anterior (cu același conținut ca cel redifuzat în data de 03.01.2021, în emisiunea 
„Focus România”, având ca subiect Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului -  
ISACCL), iar înainte de redarea reportajului (integrală), a fost făcută o introducere de către Cosmin 
Prelipceanu (prezentator).  

 
 În  cadrul reportajului (redifuzat), în emisiunea „Focus România” (din data de 03.01.2021), au fost 

redate scurte declarații ale unor oameni politici sau personalități publice: Vlad Alexandrescu (fost senator 
USR), Gabriel Liiceanu (scriitor), Marius Duncă (senator PSD), Marian Pavel (fost senator USD) și s-a citit 
punctul de vedere al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului -  ISACCL (sel.1, 
rep.05:58, s-a precizat: „comunicatul pe care ni l-a înmânat Emil Constantinescu odată cu refuzul 
interviului”). A mai făcut scurte declarații și Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific 
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ISACCL) despre refuzul interviului pentru postul DIGI 24 și înmânarea unor materiale reporterului DIGI 24. 
Înainte de redarea reportajului a fost făcută o introducere de către Ioana Ciurlea (prezentatoare), iar în cadrul 
acestui reportaj s-au făcut anumite afirmații și au fost furnizate informații despre Emil Constantinescu 
(președintele ISACCL) și Institut (ISACCL). 

  
Emisiunea „Focus România” (difuzată în data de 03.01.2021, s-a menționat pe ecran: 

Retrospectivă 2020) 
sel.1-19 
 Ioana Ciurlea (prezentatoare, sel.1): La început de an vrem să privim cu speranță, dar vrem să nu 

fim ignoranți față de problemele pe care fiecare dintre noi le poate rezolva, ca întreaga societate să 
funcționeze mai bine. Vom reflecta prin prisma câtorva reportaje, la ce putem face mai bine fiecare dintre noi 
și la ce nu funcționează acum în administrația publică. Ne uităm cu atenție și la felul în care este gestionat 
banul public. Începem. 

 S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.00:40): Plătiți de stat să studieze Levantul. 
Ioana Ciurlea (prezentatoare; sel.1, rep.00:35): 4 milioane de lei pe an, bani publici sunt cheltuiți 

de o mână de oameni ca să studieze istoria Levantului și eventual să aducă pacea pe Pământ. Concret, 
nimeni nu poate spune nici ce fac istoricii Levantului, nici cum ar putea face pace în lume. Ceea ce e clar 
este că Institutul Levantului există și e condus de fostul președinte Emil Constantinescu, pentru această 
slujbă primește salariu  de secretar de stat, adică peste 16.000 de lei brut, în fiecare lună. Contestatarii 
institutului vorbesc despre o sinecură ce consumă banii statului, degeaba. Emil Constantinescu refuză să 
răspundă criticilor, iată. 

În continuare s-a difuzat un reportaj în care s-au făcut anumite afirmații și au fost furnizate informații 
despre Emil Constantinescu (președintele ISACCL). La început s-au difuzat imagini care au fost redate din 
exterior, clădirea Institutului Levantului (ISACCL) și apoi imagini din interiorul acesteia cu fostul președinte 
al României, Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului -  ISACCL). În reportaj au urmat scurte interviuri înregistrate cu oameni 
politici sau personalități publice. 

  
Reportaj (sel.1, rep.01:17) redifuzat în cadrul emisiunii „Focus România” (din data de 

03.01.2021)  
Titrare pe ecran: Retrospectivă 2020 
S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.01:15): Plătiți de stat să studieze Levantul. 
Vlad Alexandrescu (fost senator USR; sel.1, rep.01:24): Este o entitate parazit, o sinecură. 
Gabriel Liiceanu (scriitor; sel.1, rep.01:27): Asta miroase a șușanea, pur și simplu. 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.01:30): Nu comentez.  
Vlad Alexandrescu (fost senator USR, sel.1, rep.01:37): Este absolut scandalos. Nu are nicio 

legătură cu cercetarea. 
Gabriel Liiceanu (scriitor; sel.1, rep.01:42): Deci totul este un flaps. Un ornament penibil. 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.01:49): Nu am niciun 

comentariu de făcut. Nu putem acorda un interviu în care să comparăm afirmații aberante cu o analiză a 
Institutului.  

Voce off (reporter 2; sel.1, rep.02:06): Am ascultat criticile, am documentat povestea institutului și 
am solicitat domnului Emil Constantinescu un interviu. Am vrut să vorbim cu domnia sa despre 
oportunitatea înființării și finanțării publice a Institutului Levantului. Inițial, fostul președinte al României 
a acceptat și de comun acord, am stabilit data și ora la care să realizăm interviul. Ne întâmpină la sediul 
Institutului și înainte de interviu ne face un tur al clădirii. (n.n. – Au fost redate imagini din interiorul 
Institutului). Ne duce chiar și în birourile angajaților pentru a-i cunoaște. Apoi ne roagă să îl așteptăm 
câteva minute până ce termină o ședință cu ceilalți membri din conducerea institutului. Cele câteva minute 
se transformă într-o oră. La final, Emil Constantinescu ne invită în birou pentru a spune că, nu mai oferă 
niciun interviu. 

Reporter 1 (sel.1, rep.02:49): Haideți să vă ... 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.02:50): Nu, nu, că nu 

dau declarații, vă dau numa’ materiale, poftiți. 
Reporter 1 (sel.1, rep.02:54): Eu așa am înțeles din discuție că ... 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.02:56): Nu, n-a fost 

nicio discuție. A fost o discuție ca să vă prezint materialele. 
S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.02:57): E. Constantinescu, plătit ca un secretar de stat 
Reporter 1 (sel.1, rep.03:00): Eu am solicitat un interviu, de aceea, domnule președinte ... 
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Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.03:01): Da, nu am 
niciun comentariu de făcut.  

Reporter 1 (sel.1, rep.03:07): Surprinzător, sincer vă spun. 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.03:09): Bună ziua, 

mulțumesc. 
Reporter (sel.1, rep.03:11): Și noi vă mulțumim.  
Voce off (reporter 2; sel.1, rep.03:12): Refuzul neașteptat, ne ia prin surprindere. Încercăm să aflăm 

ce s-a întâmplat, de ce anulează brusc interviul. 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.03:18): Asta este 

decizia care a luat-o ... 
Reporter 1 (sel.1, rep.03:20): Ați luat-o ... 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.03:21): Colegiul 

director. Nu. Ieri am făcut materialul și astăzi am hotărât acest lucru. 
În continuare au fost redate imagini cu documente și apoi cu imagini înregistrate din Senatul României.  
S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.03:25): Institutul care aduce pacea în lume 
Voce off (reporter 2, sel.1, rep.03:27): Institutul Levantului funcționează cu bani de la Senatul 

României. A fost înființat în urmă cu trei ani la insistențele fostului președinte Constantinescu pe când la șefia 
Senatului era Călin Popescu Tăriceanu. 

Gabriel Liiceanu (sel.1, rep.03:39): A fost oportun ca domnul Emil Constantinescu, asta-i 
oportunitatea, să aibă o decorație, o funcție, să conducă un institut, dânsul e un om extrem de vanitos și în 
conjuncție cu Tăriceanu, acest proiect a fost pus pe picioare. Asta a fost oportunitatea de aranjament.  

În continuare au fost redate secvențe din dialogul reporterului cu Emil Constantinescu (președintele 
Consiliului Științific ISACCL.   

Reporter (sel.1, rep.04:02): Să știți că sunt și acuzații directe la adresa dumneavoastră. De exemplu 
domnul Liiceanu face niște acuzații directe. 

Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.04:07): Nu comentez. 
Nu am niciun comentariu de făcut. 

Reporter (sel.1, rep.04:10): Da, dar eu va trebui să dau la televizor, pentru că este poziția dânsului și 
n-o să vă am pe dumneavoastră. Și cinstit așa este și deontologic. 

Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.04:18): Dați 
materialele, dați informații din materialele pe care vi le-am dat, care sunt publice și vor fi puse pe site.  

Voce off (reporter 2; sel.1, rep.04:24): Scopul institutului este teribil de impresionant și extrem de 
vag. Să studieze istoria culturilor și civilizațiilor din spațiul fostului Levant, adică Orientul Mijlociu, nordul 
Africii, Balcani și Caucaz și să promoveze pacea în lume. Pentru asta a primit de la bugetul de stat doar în 
acest an nu mai puțin de 3.760.000 de lei. 2,5 milioane sunt pentru plata salariilor. În 2019, bugetul a fost 
de 4,17 milioane de lei, iar în 2018 de 5,41 de milioane de lei, sume care au mai fost reduse la rectificările 
bugetare. 

Gabriel Liiceanu (filosof; sel.1, rep.05:00): Este un lucru frumos, dac-am fi Statele Unite, dac-am fi 
o țară bogată, dar la halul de sărăcie în care se află România în clipa de față, asta miroase a „șușanea” 
pur și simplu. Nu este o oportunitate ca 36 de cercetători, contabili, experți să aibă 750.000 de euro leafă 
anual, pentru a cerceta vagu’, neantu’. 

S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.05:09): Criticii Institutului îl numesc ”o sinecură”.  
Vlad Alexandrescu (fost senator USR; sel.1, rep.05:29): Nu face nimic. Este o entitate – parazit, o 

sinecură, care este auto - intitulată institut de cercetare, n-are nicio treabă cu cercetarea.  
Voce off (reporter 2; sel.1, rep.05:42): Parlamentarii USR au inițiat un proiect de lege pentru 

desființarea institutului. Aleșii PSD și ALDE, cei care de altfel au votat și înființarea lui, nu au fost de 
acord, iar propunerea a picat la vot. Evident, conducerea institutului a criticat inițiativa legislativă.  

(n.n. – S-a citit un punct de vedere având un text titrat pe ecran, cu titlul: Reacția Institutului 
Levantului).  

Voce off (reporter 2; acesta citește un text titrat pe ecran, cu titlul: Reacția Institutului 
Levantului; sel.1, rep.05:58): „Expunerea de motive care fundamentează propunerea legislativă este o 
colecție de aberații și minciuni sfruntate care dovedesc, pe de o parte că inițiatorul propunerii legislative și 
grupul de semnatari, nu au nici cea mai vagă idee cum funcționează un institut de cercetare științifică și pe 
de altă parte folosirea cu bună știință de date false pentru un demers politicianist populist”. Se arată în 
comunicatul pe care ni l-a înmânat Emil Constantinescu odată cu refuzul interviului.   

În continuare reporterul (reporter 2, voce off) a citit un document (a fost redat un fragment pe 
ecran). 

S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.06:31): Senatorii plătesc Institutul, dar nu știu de ce  
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Voce off (reporter 2; sel.1, rep.06:27): Președintele institutului este numit direct de Biroul 
permanent al Senatului, deci membrii din conducerea camerei superioare ar trebui să fie cei care să 
verifice activitatea celor care cercetează Levantul. Recunosc însă că nu au discutat niciodată subiectul și că 
de fapt nici nu prea interesează, deși instituția este finanțată din bugetul Senatului. 

Marius Duncă (senator PSD; sel.1, rep.06:48): Nu ne-a prezentat nimeni, niciun raport de activitate 
până acuma, să vedem despre ce este vorba. 

Reporter 1 (sel.1, rep.06:53): Ne puteți spune ce este Levantul? 
Marius Duncă (senator PSD; sel.1, rep.06:55): Păi v-am spus ce face acest institut.  
Reporter 1 (sel.1; 06:57): Este Levantul. 
Marius Duncă (senator PSD; sel.1, rep.07:02): Levantul, bun, bună bună întrebare, Levantul se 

ocupă și acest institut se ocupă de, să spun așa, de ... 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:08): Sau ce a fost Levantul ... 
Marius Duncă (senator PSD; sel.1, rep.07:09): ... de fenomenul social din zona Mediterană, 

Orientală. 
Marian Pavel (fost senator USD; sel.1, rep.07:11): Institutul se justifică prin activitatea pe care o 

are. 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:14): Care este această activitate, asta vă întreb? 
Marian Pavel (fost senator USD; sel.1, rep.07:17): V-am spus că în momentul de față am avut, ni s-

a prezentat la fiecare membru BP și cred că la toți senatorii, lucrările pe care Institutul Levantului le-a 
publicat până în momentul de față.  

Reporter 1 (sel.1, rep.07:30): Cu tot respectul, un proiect de-al lor ne puteți spune, sau o lucrare 
publicată?  

Marian Pavel (fost senator USD; sel.1, rep.07:33 - n.n. - acesta a râs). 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.07:35): N-am avut nicio discuție despre Levant, în 

Biroul permanent al Senatului și nici în Biroul reunit, n-am avut nicio discuție.  
Reporter 1 (sel.1, rep.07:41): Și nici dumneavoastră, ca și senator și membru în birou, n-ați avut 

vreodată curiozitatea să vedeți ce face acest institut? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.07:46): Nu, n-am avut nicio discuție, asta vă spun. 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:47): Da’ curiozitatea să vedeți ce face acest institut, ați avut vreodată? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.07:50): Sigur c-am avut curiozitatea, ca orice om. 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:51): Și concluzia? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.07:52): Eu cred că, e o idee bună, dacă mă întrebați pe 

mine. 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:55): De ce? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.07:56): Eu ca senator, spun că e o idee bună. 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:57): De ce? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.07:58): Mulțumesc foarte mult. 
Reporter 1 (sel.1, rep.07:59): Stați puțin, dați-mi un argument, de ce este o idee bună? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.08:01): Mulțumesc foarte mult, vă rog să respectați 

regula. 
Reporter 1 (sel.1, rep.08:04): Care regulă? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.08:08): De ... 
Reporter 1 (sel.1, rep.08:08): De? 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.08:09): Cum eu v-am respectat, să mă respectați și 

dumneavoastră ... 
Reporter 1 (sel.1, rep.08:12): Și noi vă respectăm. Vroiam doar un argument, de ce considerați ... 
Paul Stănescu (fost senator PSD; sel.1, rep.08:14): Am închis discuția cu dumneavoastră, 

mulțumesc, o zi bună. 
Mai departe au fost redate pe ecran imagini cu fostul premier Viorica Dăncilă și apoi cu articole dintr-un 

document (din care s-au citit pasaje). 
S-a titrat pe ecran (sel.1, rep.08:24): E. Constantinescu, plătit ca un secretar de stat 
Voce off (reporter 2; sel.1, rep.08:18 ): În septembrie anul trecut, Emil Constantinescu a primit un 

cadou consistent de la guvernul Dăncilă, printr-o ordonanță de urgență, legea de înființare a Institutului 
Levantului a fost modificată, iar președintelui, adică lui Emil Constantinescu, i s-a oferit un salariu lunar 
echivalent cu al unui secretar de stat, mai exact 16.640 de lei brut (n.n. - pe ecran s-a afișat: Salariu 
16.646 lei / brut). În același timp Emil Constantinescu mai primește și o îndemnizație de fost președinte al 
României în cuantum de 18.720 de lei brut (n.n. - pe ecran s-a afișat: îndemnizație de fost președinte 
18.720 lei/ brut). Asta face ca venitul lunar al fostului președinte să ajungă la 35.360 de lei brut, cu mult 
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mai mare decât al președintelui în exercițiu, care încasează o îndemnizație brută de 24.960 de lei. Am 
vrut să avem și punctul de vedere al domnului Constantinescu legat de această situație, n-a fost un subiect 
pe care să dorească să-l discute.  

Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.09:07): Aveți toate, 
aveți toate datele aici, de analiză ... 

Reporter 1 (sel.1, rep.09:11): Și dumneavoastră nu ne puteți oferi niciun interviu? 
Emil Constantinescu (președintele Consiliului Științific ISACCL; sel.1, rep.09:12): Nu, nu. 
 
 Menționăm că în data de 8.07.2020 (între orele 22:41:56-22:50:56), în emisiunea „Jurnalul de Seară” 

s-a difuzat prima oară reportajul anterior (cu același conținut ca cel redifuzat în data de 03.01.2021, având ca 
subiect Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului -  ISACCL), iar înainte de 
redarea reportajului (integrală), a fost făcută o introducere de către Cosmin Prelipceanu (prezentator).  

Cosmin Prelipceanu (prezentator; sel.2): 4 milioane de lei pe an, ceva mai mult sau ceva mai puțin, 
4 milioane de lei pe an, bani publici sunt cheltuiți de o mână de oameni ca să studieze istoria Levantului și 
eventual să aducă pacea pe Pământ. Concret, nimeni nu poate să spună nici ce fac istoricii Levantului, nici 
cum ar putea face pace în lume. Ce e clar este că Institutul Levantului există și este condus de fostul 
președinte Emil Constantinescu, pentru această slujbă, domnia sa primește salariu de secretar de stat, 
adică peste 16.000 de lei brut, în fiecare lună. Contestatarii institutului vorbesc despre o sinecură, consumă 
banii statului, degeaba deci. Emil Constantinescu refuză să răspundă criticilor, inițial ne-a promis un 
interviu, s-a răzgândit în ultimul moment, urmăriți un nou episod al proiectului nostru, „Statul la stat”.  

S-a titrat pe ecran: News Alert; Plătiți de stat să studieze Levantul; Institutul care aduce pacea în 
lume; Criticii Institutului îl numesc ”o sinecură”; Senatorii plătesc Institutul, dar nu știu de ce; E. 
Constantinescu, plătit ca un secretar de stat”. 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit.  b) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în 
mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În esență, Consiliul a reținut că, în cadrul emisiunii ‘’Focus România’’ din 
03.01.2021, subiectul despre Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 
Civilizația Levantului, context în care au fost difuzate date nereale cu privire la 
pretinsele drepturi salariale încasate, lunar, de președintele Institutului, nu a fost 
prezentat  în mod corect și imparțial, fapt ce contravine normei invocate.  

Astfel, în cadrul acestei emisiuni, care a fost, de fapt, o ediție retrospectivă în 
care s-a prezentat un material din anul 2020, când reporterii postului DIGI 24, au 
prezentat rolul Institutului și ce salarii au angajați. În acest context, au fost făcute 
afirmații despre Emil Constantinescu, președintele Institutului, susținându-se că 
acesta ar încasa un salariul de secretar de stat, lunar, de 16.000 lei brut, informație 
difuzată în mod repetat și afișată pe ecran. Or, sub acest aspect, pe site-ul 
Institutului se specifică faptul că preşedintele acestuia nu are salariu, ci doar restul 
angajaţilor. În consecință, Consiliul a constatat că modalitatea în care a fost 
prezentat acest subiect, constând în difuzarea unor date nereale cu privire la 
pretinsele drepturi salariale încasate, lunar, de d-nul Emil Constantinescu, ca 
președinte al Institutului Levantului, nu a fost de natură să asigure publicului o 
informare corectă, verificată și imparțială, așa cum radiodifuzorul are obligația legală 
de a respectata principiile de informare enunțate de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) 
din Codul audiovizualului. De aceea, în temeiul legii, Consiliul consideră că 
informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui 
program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are 
televiziunea în rolul său de a informa publicul.  
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Pentru aceste considerente, ținând 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, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) 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.A. (licenţa audiovizuală      
S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-7\/09.02.2012 pentru 
postul DIGI 24) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia 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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul DIGI 24, 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: 

 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
DIGI 24, deoarece, în cadrul emisiunii ‘’Focus România’’ din 03.01.2021, subiectul 
despre Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, context 
în care au fost difuzate date nereale cu privire la pretinsele drepturi salariale 
încasate, lunar, de președintele Institutului, nu a fost prezentat în mod corect și 
imparțial, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment  trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă.”  

 

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

 
PREŞEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

                  
 


