
 
Decizia nr. 359 din 21.10.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L.,  
C.U.I. 40231128 

Petroșani, Str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, parter, ap. 3, Jud. Hunedoara 
 

- pentru postul  KAPITAL TV 
Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, parter, Jud Hunedoara 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmite în baza sesizării nr. 
6634/23.07.2021, cu privire la ediția emisiunii “Realitatea în politică”, difuzată pe 23 iulie 
2021 de postul KAPITAL TV.  

Postul de televiziune KAPITAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. GREEN GOLD 
MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 581.5/22.02.2011 şi decizia de autorizare 
nr. 1718.3-1/28.02.2019). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor 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. 

În fapt, ca urmarea a celor sesizate s-a monitorizat emisiunea de dezbatere Realitatea 
în Politică, difuzată de postul de televiziune Kapital TV, în data de 23.07.2021 în 
intervalul orar 20:00-21:00. S-au constatat următoarele: 

Moderator: Titi Sultan 
Invitat: Pompiliu Diplan - lider Starea de Libertate (așa a fost prezentat de către moderator) 
Titlul emisiunii: STAREA DE LIBERTATE – ÎN DIRECT – 0725.909.404. 
În timpul emisiunii, invitatul Pompiliu Diplan a făcut următoarele afirmații referitoare la 

vaccinul anti Covid:  
Pompiliu Diplan: Criza pe care o avem acum, asta de mâine, faptul că nevaccinații nu mai 

au voie în mall, domne este atât de mare încât nici măcar nu mai avem dreptul să ne gândim la 
cum ar putea să arate o Românie dacă este bogată, dacă-i săracă, dacă pleacă copiii în 
străinătate. Mie mi se pare că lucrurile sunt atât de dure acum, este vorba de viața noastră, de 
ce avem de mâncat, dacă vom mai găsi pâine în alimentare pentru că, țineți-vă bine, 
nevaccinați sunt și unii șoferi. Acei șoferi care au fost până acum scutiți că veneau din țări roșii, 
o să se împânzească Europa, o să vedeți pe ecrane. O să se umple Europe de țări roșii și toți 
șoferii care vin din țări roșii nu vor mai fi exceptați. Și atunci vor trebui să stea în carantină 14 
zile cu marfă cu tot. Da, cine să ia marfa? Unde găsești atâtea șoferi vaccinați pentru că 
campania noastră este: nu vă vaccinați că vă omorâți. Nu vă vaccinați că este un 
genocid. Nu vă vaccinați cu aceste seruri experimentale. Eu întotdeauna am luat taurul 
de coarne și am zis gata, sunt împotriva acestor vaccinuri. Nu mai este cum zice AUR, de 
exemplu, vaccinați-vă dacă vreți, cine vrea să se vaccineze… Nu domne, nu vă vaccinați.  

Moderatorul: Da sau nu? 
Pompiliu Diplan: Mai bine nu. Mai bine nu deloc, nici măcar dacă vă este frică nu vă 

vaccinați, părerea mea. Cert este că vom avea o criză alimentară și o criză de 
transporturi și o criză de industrie atât de mare încât întrebarea dumneavoastră este 
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anacronică și devine desuetă. Adică acum avem probleme de junglă, de supraviețuire 
în junglă. Avem probleme să ai mâncare, să poți să supraviețuiești fără vaccin dacă vrei. 
Ori te înțepi cu serul experimental și te transformi într-un zombie cu telecomandă. Nu zic 
că oamenii ăștia care s-au vaccinat sunt zombie. Ba chiar am, și regret, am o rudă foarte 
apropiată din familie care a ales să o facă fără să-mi spună. Nu dau detalii dar sunt foarte 
mâhnit din cauza asta. Eu contez pe faptul că prima această pereche de doze, prima doză 
plus rapelul, Johnson & Johnson o singură doză și așa mai departe. Prin faptul că s-au 
achiziționat atât de multe doze mizez pe faptul un build up mai mare de infrastructură cu 
mai multe doze ca pe noi să ne facă până în final să zâmbim cu telecomanda, cum zicea 
un prietene de al meu. Îi îndemn pe oamenii care s-au vaccinat cu o doză să nu-și facă 
rapelul, pe care care s-au vaccinat cu două doze să nu le facă pe celelalte. Nu vă 
vaccinați pentru că nu este a bine. Cei care vor să-și salveze, cum este la Matei, chiar mă 
uitam, 16-25. La neoprotestanți s-a tradus psihin …(neinteligibil) prin viață. Este sufletul. Cei 
care vor să-și salveze viața, zic neoprotestanții și-o vor pierde. Și-o va pierde zice Mântuitorul. 
Noi în Biblia ortodoxă zice: cel care vrea să-și salveze sufletul și-l va pierde. Nu încercați să vă 
salvați viața cu aceste vaccinuri că v-o veți pierde. Vă duc pe o scurtătură, alegeți calea 
scurtă, calea cea largă. Asta este calea cea largă a vaccinării. Nu alegeți calea cea largă 
pentru că este prea riscantă și ne nenorocește pe toți. Pe voi vă va nenoroci din punct de 
vedere al sănătății, a se vedea comparația pe care a făcut-o un doctor australian sau austriac 
nu mai știu, cu nume nemțesc și pe care Doctor Ruby la un show care se cheamă STEW 
Report, comparația între două plăcuțe cu sânge te sperii cum arată globulele roșii, așa-zisele 
globule roșii ale unui vaccinat. Te sperii, bastonașe, sunt mult mai înghesuite, nu au nucleul 
bine conturat și așa mai departe. Este ceva sinistru. Zic că suntem într-o urgență 
îngrozitoare și înfiorătoare. Cei care nu vor să se vaccineze de aia ar trebui să vină 
mâine la protest. 

Moderatorul: Privitor la autorități însă vreau să vă spun. În anul 2020, după alegerile din 06 
Decembrie, în contextul în care Alianța Pentru Unirea Românilor a obținut votul care i-a permis 
să aibă parlamentari în Camera Deputaților și în Senat. (…)              

Consiliul consideră că astfel de afirmații, nesusținute de documente oficiale sau 
expertize științifice, și despre care nu a fost făcut o prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor, au fost de natură să inducă 
publicului mesajul eronat că acestea sunt date certe, spre exemplu, că vaccinurile ar fi 
experimentale. Aspect față de care, Consiliul subliniază că este de notorietate faptul că, în 
această perioadă de pandemie, vaccinurile anti COVID-19 au trecut prin proceduri de 
autorizare de către organismele oficiale, specializate. Prin urmare, dreptul publicului la 
informare corectă a fost prejudiciat prin afirmațiile acuzatoare cu privire la presupusele 
conspirații pe marginea acestor vaccinuri, acuzații care nu au fost fundamentate pe dovezi 
pertinente, clare, întemeiate 

De asemenea, Consiliul apreciază că  abordarea unor teme, precum cele enunțate, de 
interes major pentru public în contextul pandemiei și a vaccinării, trebuie făcută cu 
responsabilitate, în  mod obiectiv și prin prezentarea unei pluralități de opinii, cu precădere, 
ale specialiștilor din domeniu, care pot aduce un beneficiu real publicului, constând în 
informații pertinente, autorizate, științifice, certe. Or, în cadrul acestor ediții, a fost 
prezentată numai opinia invitatului care considera căcă vaccinurile sunt experimentale și 
pot cauza decesul. 

Astfel, față de aceste aspecte și de modalitatea în care s-au desfășurat edițiile 
analizate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul, pe de o parte, nu și-a îndeplinit 
obligația legală instituită de dispoziția art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul de 
a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Aceasta deoarece au lipsit opinii 
opuse celor exprimate de moderator și invitați, care ar fi permis telespectatorilor să-și poată 
forma propria convingere, nu doar pe cea indusă, neexistând un echilibru al punctelor de 
vedere în legătură cu temele de interes general aduse în discuție..  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea corectă a 
publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind 
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importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul, 
iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. 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. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 
alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
amendă de 10.000 lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) 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. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 

TV-C 581.5/22.02.2011 şi decizia de autorizare nr. 1718.3-1/28.02.2019 pentru postul 
KAPITAL TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
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 pe postul KAPITAL TV, 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 amendă de 10.000 lei postul 

KAPITAL TV, deoarece, în cadrul ediției emisiunii “Realitatea în politică” din 23 iulie 2021, 
în contextul subiectului referitor la vaccinurile împotriva coronavirusului COVID-19, nu a fost 
asigurată informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi nu a fost 
favorizată libera formare a opiniilor, fapt ce contravine art. 3 din Legea audiovizualului.” 

 
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 
 

Cons. jur. Macovei Florin Alexandru 
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