
 

 

 
 

Decizia nr. 519 din 08.09.2020 
privind somarea S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. cu sediul în Bucureşti,  

Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. V, sector 5  
C.U.I. 24334385 

Fax: 031/400.44.41 
 
 

- pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD  
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 septembrie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamației nr. 7702/17.08.2020 
cu privire la edițiile de știri din 08.08.2020, difuzate în intervalul 18:00-23:00 de postul DIGI 
24/DIGI 24 HD. 

Postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD aparţine S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. 
(licenţa audiovizuală S-TV 273.8/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia de autorizare 
nr.1727.1-7/09.02.2012 eliberată la 01.07.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe înregistrate din 
emisiunea difuzată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA 
TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind codul de 
reglementare în audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).                                          

Potrivit dispozițiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să 
instige la violenţă. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, s-a constatat că informaţiile difuzate de postul 
de televiziune DIGI 24 despre declaraţiile regizorului Cristi Puiu la TIFF şi reacţiile jurnalistului 
Cristian Tudor Popescu la acestea, au fost prezentate după cum urmează:  

 

 18:00-Ştiri 
Titluri: COVID-19/ România a trecut de 60 000 de cazuri, Regizorul Cristi Puiu şochează la 

TIFF. Nu a vrut să poarte mască./ Încă 1.350 de cazuri 43 de morţi, Medicii condamnă gestul lui 
Cristi Puiu de a nu purta mască la TIFF/ Cristi Puiu, mesaj şocant: „Să stai cu mască 200 de 
minute e inuman.”/ Medicii condamnă atitudinea regizorului, Moldovan: E trist şi dureros 
îndemnul lui Cristi Puiu. 

A fost contactat telefonic jurnalistul Cristian Tudor Popescu care a comentat declaraţiile 
regizorului Cristi Puiu: 

Cristian Tudor Popescu: Dar este exact ceea 
ce doreşte domnul Puiu pentru că dânsul a făcut o 
măgărie agitatorică menită să-i promoveze filmul. 
Dacă n-aş lua în considerare această posibilitate, 
ar trebui să îl consider pe domnul Puiu, pe 
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distinsul regizor Cristi Puiu, de-a dreptul idiot. 
(...) Domnu Puiu, ar trebui acum, nu ştiu, să mai 
adaug un calificativ, lângă cel ,,idiot”, dacă nu aş 
lua în considerare prima ipoteză şi anume aceea 
de promovare, de publicitate grosieră făcută 
filmului (...)  

Cristian Tudor Popescu: (...) Ar trebui să 
alătur şi calificativul ,,nesimţit” la ceea ce a făcut 
domnul Puiu. (...) 

 

 
 
 
 
 
Cristian Tudor Popescu: Cine să fie? 

Hominizii! Hominizii, ăia care se înghesuie acum 
pe litoral, bot în bot, fund în fund, fără să ţină 
seama de nici un fel de regulă, ăia care se 
tratează cu bere şi cu grătar, ăia care întreabă 
,,Care virus, domnule!” Da? Ălora care nu le pasă 
cum mor oamenii cu zecile şi zecile în fiecare zi 
acum, cifre care cresc, cresc din ce în ce mai 
groaznic, ăstora care nu le pasă de nici un fel, 
care sunt adepţii, cum să spun eu, adepţii teoriei 
ăsteia, că de fapt virusul nu există şi e o 
manipulare din partea autorităţilor, într-un cuvânt 
e vorba de cretini şi de ticăloşi. Ca să aplauzi aşa 
ceva, trebuie să fii cretin, ticălos sau şi una şi 
alta. 

Prezentator: (...) O altă întrebare, 
domnule Popescu, cine sunt cei care au 
aplaudat, pentru că după, la un moment 
dat, după încheierea acestui discurs al lui 
Cristi Puiu, se aud şi aplauze din Piaţa 
Unirii?  
 

 După declaraţiile telefonice ale gazetarului 
Cristian Tudor Popescu, prezentatorul i-a 
mulţumit pentru analiza făcută. 

 20:00-Ştiri 
Titluri: Regizorul Cristi Puiu şochează la TIFF, El a refuzat să poarte mască în public şi a 

pledat împotriva ei/ Medicii condamnă atitudinea regizorului, Moldovan: E trist şi dureros 
îndemnul lui Cristi Puiu/ CTP îl taxează pe regizorul Cristi Puiu/ CTP: Este o măgărie agitatorică 
a lui Cristi Puiu. 

A fost difuzat un fragment din declaraţiile telefonice ale gazetarului Cristian Tudor Popescu în 
emisiunea informativă de la ora 18:00:  

  Cristian Tudor Popescu: (...) dânsul a 
făcut o măgărie agitatorică menită să-i 
promoveze filmul.(...) Ar trebui să alătur şi 
calificativul ,,nesimţit” la ceea ce a făcut 
domnul Puiu. (...) 

 
 
 
Cristian Tudor Popescu: Cine să fie? 

Hominizii! Hominizii, ăia care se înghesuie 
acum pe litoral, bot în bot, fund în fund, fără să 
ţină seama de nici un fel de regulă, ăia care se 
tratează cu bere şi cu grătar.(...) 

 
 
 
Prezentator: (...) cine sunt cei care au 

aplaudat, pentru că după, la un moment dat, 
după încheierea acestui discurs al lui Cristi 
Puiu, se aud şi aplauze din Piaţa Unirii?  
 

Acelaşi fragment a fost prezentat şi în emisiunea informativă de la ora 22:00. 
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În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul 
edițiilor de Știri din 8 august 2020, difuzate în intervalul 18:00-23:00, radiodifuzorul nu a 
respectat prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, 
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor 
să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

Membrii Consiliului au considerat că, invitatul emisiunii, dl. Cristian Tudor Popescu, a 
folosit un limbaj injurios atât la adresa regizorului Cristi Puiu, ca reacție la declaraţiile acestuia 
la TIFF împotriva purtării măștii (în contextul SARS-COVID 19), dar și la adresa persoanelor 
care au susținut această opinie a regizorului. 

Astfel, jurnalistul invitat telefonic să își expună punctul de vedere cu privire la  gestul 
regizorului de a nu purta mască la TIFF și de a pleda împotriva folosirii acesteia a folosit un 
limbaj jignitor la adresa acestuia (“idiot, nesimțit”); de asemenea, a apreciat că persoanele 
care au susținut opinia  d-lui Cristi Puiu  “sunt adepţii,  cum să spun eu, adepţii teoriei 
ăsteia, că de fapt virusul nu există şi e o manipulare din partea autorităţilor, într-un 
cuvânt e vorba de cretini şi de ticăloşi. Ca să aplauzi aşa ceva, trebuie să fii cretin, 
ticălos sau şi una şi alta.”  

Or, potrivit dispozițiilor invocate, în cadrul unui program audiovizual, moderatorii, 
prezentatorii și realizatorii au obligația de a nu folosi și a nu permite invitaților să folosească un 
limbaj injurios, tocmai pentru a nu prejudicia dreptul la imagine și demnitate a persoanei, 
atitudine pe care prezentatorii emisiunilor de știri monitorizate nu au adoptat-o în raport de 
afirmațiile denigratoare și jignitoare ale jurnalistului Cristian Tudor Popescu. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând 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, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (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.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 
273.8/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia de autorizare nr.1727.1-7/09.02.2012 
eliberată la 01.07.2019) pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD se sancţionează cu somaţie 
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Decizia  
nr. 220/2011 privind codul de reglementare în audiovizual, 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 S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. are 
obligaţia de a transmite pe postul DIGI24/DIGI24HD 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: 
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“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul DIGI 24, întrucât, 

în cadrul edițiilor de Știri din 8 august 2020, difuzate în intervalul 18:00-23:00, invitatul care a 
intervenit telefonic a folosit un limbaj jignitor la adresa unor persoane, fără ca prezentatorul 
să intervină și să nu-i permită să folosească un astfel de limbaj de natură a-i prejudicia 
dreptul la imagine și demnitate, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene, 
 

                           Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
 
 
 
 


