
 
Decizia nr. 272 din 26.05.2022 

privind somarea S.C. ANGUS RESOURCES S.R.L. 
Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 3, jud. Ilfov 

e-mail: gold@radiogoldfm.ro C.U.I. 38461729 
 
 

- pentru postul de radio GOLD FM București 
București, Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 70, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 mai 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit, de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 13947/2021-12-18; 13948/2021-12-18; 13949/2021-12-18, cu privire 
la ediția emisiunii ’’Scamatoriile Iosefinei’’ din 18.12.2021, difuzată de postul de radio 
GOLD FM. 

Postul de radio GOLD FM aparţine S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa 
audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare 
nr. 047.5/07.12.2021). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 64 alin. (1) lit. a) și b) 
din Decizia nr. 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: 

  a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
  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: 
(sel.4, rep.08:57) M-ai mințit că dacă mă vaccinez nu mai mor de COVID,  

n-a fost așa, că avem țări unde, de exemplu Marea Britanie, săptămâna 48 a 
anului 2021, 80% dintre decesele de COVID au fost vaccinați. Să-mi explice și 
mie Gheorghiță cum e posibil așa ceva. Erau vaccinați la chiuvetă, nu? E, bun.       
M-ai mințit, că tot se moare și cu vaccinu’ făcut, fără probleme. Și dup-aia mi-
ai zis, ok, se moare, iei COVID, da’ vaccinează-te ca să mergi la muncă. Și s-au 
vaccinat oamenii să meargă la muncă. Și află că mâine nu mai sunt vaccinați 
deși ei sunt vaccinați, c-așa zice statul. Oameni buni! Asistăm la falimentul 
statului și din păcate, falimentul statului duce la revoltă, revolta duce la 
anarhie, iar anarhia duce în final la dictatură. Pentru că în momentu’ în care ai 
haos social, economic, colaps financiar, judiciar și vine anarhia, atunci vin 
băieții grei și zic „hâț”, fără anarhie.  

Audiind înregistrări și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că ediția emisiuniii ”Scamatoriile Iosefinei” din 18.12.2021 a fost difuzată 
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cu încălcarea principiilor de informare prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din 
Codul audiovizualului. 

  
Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediții, informațiile cu privire 

la faptul că într-o țară ar fi fost mai multe decese cauzate de vaccinarea împotriva 
virusului COVID-19, nu erau fundamentate pe date certe, verificate, oficiale sau 
științifice, fiind încălcate astfel normele legale invocate. Astfel, prezentatoarea 
emisiunii a afirmat că: ‘’că avem țări unde, de exemplu Marea Britanie, săptămâna 
48 a anului 2021, 80% dintre decesele de COVID au fost vaccinați’’, fără ca în 
susținere să indice sau să prezinte vreun document oficial ori un punct de vedere al 
autorităților competente, ceea ce ar fi permis publicului să-și formeze propria opinie 
în cunoștință de cauză.  

Or, potrivit dispozițiilor legale incidente, potrivit cărora în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, radiodifuzorii trebuie să asigurare o distincţie 
clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în 
atenţia telespectatorilor. De asemenea, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei precizează că presa este 
obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea 
de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi 
opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin 
mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, 
descriere şi narare. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa audiovizuală  nr. 
R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 
047.5/07.12.2021 pentru postul GOLD FM) se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 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 (3) 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, de cel puţin 3 ori, în intervalul 
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orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul GOLD 
FM, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio GOLD FM cu 

somație publică, deoarece, în cadrul emisiunii ”Scamatoriile Iosefinei” din 18 
decembrie 2021, informațiile cu privire la faptul că într-o țară ar fi fost mai multe 
decese cauzate de vaccinarea împotriva virusului COVID-19, nu erau fundamentate 
pe date certe, verificate, oficiale sau științifice, fiind încălcate astfel prevederile art. 
64 din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii trebuie să asigurare o distincţie clară între fapte şi opinii, iar 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 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. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 


