
 
Decizia nr. 417 din 18.06.2020 

privind somarea S.C. METRONOM S.R.L. 
Rm. Vâlcea, Str. Carol I, nr. 1, etaj 3,  județul Vâlcea 

C.U.I. 14243611 
Fax: 0250/736788 

 
- pentru postul de radio METRONOM FM din Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iunie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție, în baza sesizărilor 
nr. 5212/29.05.2020 și 5196/01.06.2020, cu privire la ediţiile emisiunii „Comentariul zilei” 
difuzate în zilele de 29 mai și 1 iunie 2020 de postul de radio METRONOM FM. 

Postul de radio METRONOM FM aparţine S.C. METRONOM S.R.L. (licenţa 
audiovizuală  nr. R 069.2/22.07.1993 şi decizia de autorizare nr. 049.2-1/02.09.2003). 

 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. METRONOM S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,  

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă:  
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de 

intensitate sau gravitate;  
b) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; 

În fapt, postul de radio Metronom FM a difuzat în ziua de 29.05.2020, de la ora 
06.00, iar în ziua de 01.06.2020, de la ora 09.00, emisiunea „Comentariul zilei”. 

Membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunii „Comentariul zilei” difuzate în 
zilele de 29.05.2020 și 01.06.2020 care au făcut obiectul rapoartelor de monitorizare, au 
avut un conţinut vulgar, aceasta fiind transmisă într-un interval orar necorespunzător, fapt 
de natură a prejudicia minorii și cu un conţinut licenţios de natură a prejudicia demnitatea 
umană. 

În acest sens, exemplificăm din raportul de monitorizare: 
Ediția difuzată în data de 29.05.2020. 
Ca urmare a monitorizării în intervalul 6-7 am constatat că rubrica Comentariul 

zilei a fost difuzată începând cu ora 6:31 până la ora 6:36. Pe durata acesteia 
moderatorul citește un text în care își exprimă nemulțumirea față de jurnalismul local 
precum și față de politica dusă la nivel național și local de  PNL și de dl deputat Cristian 
Buican președintele filialei PNL Vâlcea. Pe timpul difuzării emisiunii sunt făcute 
afirmații ca:  

„Am vrut să recunosc filozofia noii orientări liberale chiar dacă în ultimii 30 de ani 
ea a fost alterată de multă prostie și interese abjecte și meschine uneori”;  
 „la fel de ipocrit ca și PSDul este și PNLul”;  
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„pentru că partidul este plin de loaze, de mincinoși și de ciubucari ieftini. Așteptam să 
văd o schimbare de atitudine, de abordare. Să văd oameni capabili, onești, verticali 
care să se lepede de lichelismul care a căpușat partidul ăsta istoric”;  
„obiceiul PSDiștilor de a-și cumpăra disponibilitatea loazelor din presa locală pentru a le 
aduce osanale și mult pupincurism. O parte a presei Vâlcene a fost transformată într-o 
secție de propagandă abjectă slujită de pseudojurnaliști fără caracter aciuiți sau mai 
bine zis infiltrați prin presa locală, iar unul dintre cei care au fost inițiatorii acestui mod 
abject de a face presă a fost un lider liberal, pe vremea când oferea prin contractele 
încheiate cu societățile de stat protecție mediatică. Dacă răsfoim presa ultimilor ani 
deputatul Cristian Buican a fost ținta atacurilor furibunde, uneori, ale celor din secția de 
propagandă a PSDului. Liderul liberal a început să se răzbune pe toată presa și a cerut 
chiar ANAF ca în urma unui control efectuat la comanda sa la CET, să oblige presa 
locală, la grămadă, fără să verifice contractele, să plătească jaful de la CET Govora, 
girat, fie vorba între noi, chiar și de câțiva colegi de-ai domniei sale, lideri liberali. 
Recuperarea taxelor de protecție mediatică de la lingăii PSDiștilor nu s-a întâmplat, 
chiar dacă propagandiștii pupincuriști ai PSDului făceau reclamă pe bani grei la aburul 
CETului. Procesele pentru aburelile președintelui Consiliului Județean se judecă și 
astăzi fără prea mulți sorți de izbândă și e normal să fie așa pentru că banii s-au 
încasat în urma semnării unor contracte comerciale. Dar cât de josnic trebuie să fie dl. 
Deputat acum, ca politicianist, să accepte umilința de a ajunge la cheremul serviciilor 
unor jurnaliști pupincuriști care până mai ieri îl înjurau și bălăcăreau în fițuicile, 
susținute de securici, pe acest ciobandante și pe alți liberali. Iar acum dl. Deputat îi are 
arvuniți pentru propaganda electorală pe cei care îl făceau albie de porci cu ceva 
vreme în urmă. Dl. Buican a fost ținta flegmelor și excrementelor mediatice expectorate 
de acești propagandiști ai PSDului. Astăzi aceștia sunt în slujba partidului pe care dl. 
Buican îl conduce. Eu pot să înțeleg până la un punct că politica poate fi o curvă, dar 
astfel de prostituție morală este sub demnitatea unei târfe politicianiste. Constatăm că 
pupincuriștii amanetați de personaje dubioase din grupul de interese format în jurul 
liberalilor, mai nou, au devenit și pupincuriștii candidatului liberal la ciolanul de primar. 
Evident nu cred că se întâmplă gratuit, chiar dacă unii încearcă să ne facă să credem 
altceva. Adică să credem noi că tilicarii au avut o revelație liberală și s-au gândit să se 
pocăiască și să se lepede de mamona PSDistă? Mă-ndoiesc! 

Ediția difuzată în data de 01.06.2020 
Ca urmare a monitorizării emisiunilor difuzate în intervalul 9-10 am constatat că 

emisiunea Comentariul zilei a fost difuzată începând cu ora 9:02 până la ora 9:06. Pe 
timpul acestei emisiuni moderatorul citește un text în care acesta face precizări cu 
privire la faptul că numai de ziua copilului politicienii iși aduc aminte că există copii în 
țara asta și aceasta doar în an electoral, folosind semnificația aceastei zile numai în 
scop electoral. După această zi aceștia uită că există copii în această țară, „cu 
expepția propriilor odrasle”. Pe timpul difuzării emisiunii prezentatorul face următoarele 
afirmații : Bun regăsit tuturor! Astăzi este întâi iunie, ziua copilului. Dacă nu ar fi un an 
electoral, politicianiștii noștri nici nu cred că ar băga de seamă, dar, în an electoral ei își 
aduc aminte că există și copii în această țară, condusă deee, secături. Care mai de 
care vrea să speculeze electoral momentul. Până și pretendenții la o viață de huzur 
politicianistă au devenit galanți și atenți cu copiii, dar numai astăzi, de mâine au uitat 
că există copii în țara asta, cu excepția propriilor odrasle și se gândesc la următorul 
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eveniment, pe care să-l transforme într-o oportunitate electorală . Oamenii politici 
perindați în cei 30 de ani de politicianism nu ne pot spune că au făcut ceva pentru 
copii. S-au repezit la astfel de evenimente, ca musca la căcat, vorba lui Chilian, să 
pună mâna pe ciolan. Nu întâmplător probabil ciolanul cu fasole sau ciolanul cu varză 
sunt în topul preferințelor lor. Tot ce este ciolan îi interesează. Atâta vreme cât alocația 
pentru creșterea unui copil în România reprezintă cam de vreo 20 de ori mai puțin 
decât cheltuiește, lunar, statul român cu un infractor aflat în detenție, totul este 
limpede. Ei nu se gândesc la viitorul copiilor de pe aceste meleaguri ci doar la viitorul 
lor, care, cu siguranță, pentru aproape toți politicianiștii, care se respectă, va trece și 
prin pușcărie și să știți că nu sunt excepții indiferent de cum sunt vopsiți și din ce gașcă  
de loaze provin. Dat fiind faptul că PNLiștii și-au cam dat arama pe față și că până la 
urmă și ei sunt la fel, de PSDiști precum cei pe care sanchi îi înjură să facă deliciul 
presei și al celor săraci cu duhul, liberalii sunt tot un soi de PSDiști vopsiți în galben; de 
fapt și unii și ceilalți sunt, degeaba. Am căutat să văd prin politica mioritică dacă ar mai 
fi ceva speranțe să scăpăm, de lichelismul ăsta PSDisto PNList. M-am gândit că ar mai 
exista unii care să ne convingă că sunt onești și că se mai gândesc și la cetățeanul 
mioritic nu numai la ciolan. Așa că am zis să vedem ce este și cu alianța asta USR-
PLUS că parcă asta, ar mai fi singura care ne mai poate da o speranță, să ne facem 
bine. Despre aceasta vom vorbi în comentariile noastre viitoare. 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor edițiilor  
emisiunii „Comentariul zilei”, difuzate în zilele de 29 mai și 1 iunie 2020, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 lit. a) și b) din 
Codul audiovizualului privind asigurarea protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de 
programe. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea 
fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea 
intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în 
situaţii normale, nu pot auzi astfel de emisiuni. Iar în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot 
fi difuzate producţii în care este folosit un limbaj trivial, vulgar sau obscen. 

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că ambele ediţii analizate au conținut 
violență de limbaj, fiind făcute în mod repetat afirmații cu un conținut obscen conţinut  
de natură a-i prejudicia pe minorii care au avut acces la audiere, în condiţiile în care 
acestea au fost difuzate începând cu orele 06.00, respectiv 09.00 

Sub aceste aspecte, raportul de monitorizare cuprinde descrierea detaliată a 
acestor constatări referitoare la conţinutul celor două ediţii audiate şi analizate.  

De exemplu, redăm selectiv, o parte din comentariile și expresiile folosite de 
moderatorului emisiunii în cadrul ediţiilor din 29.05.2020 și 01.06.2020: „propagandiștii 
pupincuriști”, „ținta flegmelor și excrementelor mediatice expectorate de acești 
propagandiști”, ”ca musca la căcat”, ”gașcă  de loaze” 

Astfel, în raport de conţinutul exemplificat mai sus şi de prevederile legale invocate, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută în 
sarcina sa de a ţine seama de alegerea unui interval orar de difuzare corespunzător, ceea 
ce a avut drept consecinţă nerespectarea  reglementărilor privind protecţia minorilor în 
cadrul serviciilor de programe. 

Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea 
protecţiei minorilor, obligaţie nerespectată de radiodifuzor, avându-se în vedere intervalul 
orar de difuzare (06.00 ș 09.00) al ediţiilor analizate, în condiţiile în care au prezentat 
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violență de limbaj, iar în cadrul acestora a fost folosit un limbaj obscen, de natură a 
prejudicia minorii, care au avut acces la audierea lor. 

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de 
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al 
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale 
în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi 
morală a acestora.  

   Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie 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. METRONOM S.R.L. (licenţa audiovizuală  nr. R 
069.2/22.07.1993 şi decizia de autorizare nr. 049.2-1/02.09.2003) se sancţionează cu 
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 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 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 orar 06.00-
14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul METRONOM FM, 
următorul text: 

 
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio METRONOM 
FM cu somaţie publică, întrucât emisiunea „Comentariul zilei” edițiile din zilele de 29 
mai și 6 iunie 2020 au fost difuzate la o oră nepotrivită, în raport de conţinutul vulgar al 
acestora, de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor,  fapt ce contravine prevederilor 
art. 18 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii 
care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de 
intensitate sau gravitate și scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.” 

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

 
 

PREȘEDINTE 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
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Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

               Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


