
 

 
Decizia nr. 532 din 29.09.2022 

privind sancționarea cu somație a  S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. 
cu sediul în VOLUNTARI, str. Mihai Viteazul, nr. 34, cam. 1, jud. Ilfov 

CUI: 41629998 
Fax: 021/225.16.30; e-mail: office@publivol.ro 

 
- pentru postul de televiziune  METROPOLA TV 

Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp A3, et. 3, poziția cadastrală 8, sector 
1, București 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare, în 
baza sesizării nr. 9631/13.09.2022, cu privire la emisiunea Ne(-)am trezit, ediția difuzată 
de postul METROPOLA TV în 12 septembrie 2022. 

Postul de televiziune METROPOLA TV aparţine S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 883.3/03.03.2020 și decizia de autorizare nr. 2271.0-
3/12.08.2020). 
     În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. a încălcat prevederile  art. 40 alin. (1) și 
(2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, 
cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).                                                                                                                                      

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale 
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie 
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată 
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

    (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de 
servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera 
pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare 
până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care 
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

 

În fapt,  postul de televiziune METROPOLA TV a difuzat, în direct, în data de 12 
septembrie 2022,  în intervalul orar 22:30 – 23:20,  emisiunea Ne(-)am trezit moderată 
de Oana Lovin. În cadrul emisiunii, prin Skype, a participat Ana Maria Barbu (locatară 
bloc fără lumină). 

Potrivit raportului de monitorizare, temele discutate au fost sintetizate în titlurile 
afișate pe ecran:  Nicușor Dan, despre consumul de gaze la iarnă; Nicușor Dan vrea să 
demoleze blocul de pe Nicolae Drăgan; Al treilea dosar privind frauda la alegerile locale 
din Sectorul 1; Tinerii liberali, petrecere cu înjurături la adresa PSD, la Școala de Vară 
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Redăm, spre exemplificarea conținutului și a modului de desfășurare, fragmente 

din raportul de monitorizare:   
”S1-rep. 29.22 – 35.30, sel. 12-22 
Oana Lovin, la începutul emisiunii, a spus următoarele: Bună seara, oameni dragi! Și vă 

mulțumesc din nou pentru că sunteți alături de mine și suntem în număr din ce în ce mai mare. 
Se trezește neamul... se trezește neamul și ce poate fi mai minunat decât atât pentru că doar 
așa ne putem salva măcar individual, dacă altfel nu. Pentru că n-am mai analizat demult 
situația din București a celei mai catastrofale administrații și pentru că ne-a și servit 
domnul primar absent, incompetent... domnul Nicușor Dan ne-a servit... nici nu știu cum 
să le numesc... inepții... inepții despre situația energetică... cum consideră el că ar trebui 
și de ce ar trebui să stăm să murim de frig în casă... o să vorbim puțin despre asta, iar apoi 
aflăm ce decizie a luat domnul primar Nicușor Dan vizavi de blocul de pe Nicolae Drăgan... 
blocul cu cele 90 de familii lăsate în beznă și în frig de acest individ care nu vrea să pună o 
semnătură și o să avem și o intervenție a doamnei Ana Maria Barbu, unul dintre locatari, care 
se zbate de foarte mult timp folosindu-se de absolut toate pârghiile atât legale cât și cele care 
țin de partea asta de civism... de la proteste, de la a cere ajutorul celor care... pentru că acest 
bloc se află în Sectorul 5... de la a cere ajutorul celor care s-au înscris în cursa pentru Primăria 
de la Sectorul 5... a epuizat toate sursele și resursele doamna Ana Maria Barbu și-o s-o avem 
imediat lângă noi... Dar ca să începem așa, să înțelegeți cu ce s-a ocupat Nicușor Dan și ce a 
putut să scoată pe gură efectiv... Nicușor Dan, despre consumul de gaze la iarnă... două 
puncte... spune domnul primar ăsta... ”Avem un bebeluș și medicul i-a recomandat soției să țină 
mai frig în casă ca să mănânce mai puțin, să nu aibă reflux.”  

(rep. 02.14 S1) Pe ecran a fost prezentată o imagine statică a primarului Nicușor Dan și 
textul declarației acestuia cu privire la economisirea energiei (G4Media). 

Oana Lovin: Repet ce zice domnul Nicușor Dan... cum o să... adică el... de ce recomandă 
el, așa, în general, frigul în casă... ”Avem un bebeluș și medicul i-a recomandat soției să țină 
mai frig în casă ca să mănânce mai puțin, să nu aibă reflux.” Eu nu știu dacă n-ar trebui, totuși, 
să intervină Protecția Copilului pentru că am văzut zilele astea... uitați că n-am știrea 
deschisă... că o mamă care a fost trimisă în America... a fost trimisă la pușcărie pentru că 
copilul ei... copilul ei a decedat în urma malnutriției, mama fiind vegană... și-a supus copilul 
aceluiași regim vegan și acel copil a murit de malnutriție. Femeia a ajuns la pușcărie. Nu știu 
dacă nu s-ar încadra aicea... să mănânce mai puțin... Deci copiii trebuie să mănânce mai puțin 
zice domnul Nicușor Dan și atunci ca să mănânce mai puțin i-a recomandat lui doctorul că ar fi 
bine pe frig. Pe frig în casă, nemâncat... astea sunt sfaturile unui om care ar trebui să arate 
empatie față de câteva milioane de oameni a căror vieți le administrează... nu știu ce mai este 
de spus. Ce mai spune Nicușor... ”Trebuie s-o întrebați pe soție că eu nu prea stau pe-acasă.” 
Păi poate asta ar fi problema. ”După cum știți, avem un bebeluș și medicul i-a recomandat 
soției să țină mai frig în casă ca să mănânce mai puțin, să nu aibă reflux.” Asta a răspuns 
Nicușor Dan întrebat dacă va reduce consumul de energie și gaze naturale în această iarnă.  

(rep. 03.57, 04.56 S1) Cu mențiunea Sursa: FACEBOOK/Dana Cerva, pe ecran au fost 
difuzate imagini cu Nicușor Dan care, în timp ce participa la o emisiune, s-a șters cu degetele la 
nas, de câteva ori. Apoi, pe ecran a fost titrat textul: A FEW MOMENTS LATER și au fost 
prezentate imagini cu primarul Capitalei care își scoate din nas mucozitățile în timp ce era 
intervievat de moderatorul emisiunii. Titrat pe ecran: One Eternity Later. Au fost difuzate imagini 
cu Nicușor Dan stând pe scaun într-o sală și scobindu-se în nas. 

Oana Lovin: Deci noi toți trebuie să trăim cum ne recomandă domnul ăsta care îl 
vedeți ce face... înțelegem că sunt niște chestiuni de igienă, așa, pe care le face... toate 
sunt omenești, dar... totuși, așa, în văzul lumii, la televizor să faci... Grețos! Grețos! 
Domnul Nicușor, la fel ca tot ce faceți de când sunteți primarul Bucureștiului. Ce ne mai 
spune domnul Nicușor Dan... Spune că a redus foarte mult ceea ce înseamnă aerul 
condiționat... ”am redus semnificativ iluminatul pe timpul nopții și, de asemenea, funcționarii din 
Primărie de 10 zile nu mai au apă caldă să se spele. Să se spele cu apă rece.”, zice domnul 
Nicușor... Domnul Nicușor... și iluminatul ăsta stradal are rostul lui. Că dacă o să ne trezim cu 
indivizi care dau în cap oamenilor pe stradă și nu-i putem recunoaște de pe filmări, de pe 
camerele de supraveghere pentru că este întuneric, cine o să fie responsabil, domnul Nicușor? 
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Sau dacă vor avea loc accidente rutiere? Are un rost, totuși, și iluminatul ăsta stradal. Da de ce 
nu închideți... Închideți și semafoarele, domnul Nicușor! Nu, nu m-ar mira să vină cu astfel de 
idee. ”La iarnă pentru că avem centrală proprie, se vor spăla cu apă caldă și, mai ales, se vor 
încălzi cu centrală proprie a Primăriei. În ceea ce privește iluminatul public, am depus la 
Administrația Fondului pentru Mediu un proiect de 25 de milioane de lei pentru înlocuirea 
becurilor actuale cu leduri care sunt mult mai eficiente energetic, iar pentru sesiunea viitoare 
avem un proiect...” Alți bani, alta distracție... alți bani, altă distracție... Altfel, domnul Nicușor nu 
are bani pentru niciunele și-o să vă arăt eu ce face... în emisiunea viitoare o să vă arăt eu exact 
ce face domnul Nicușor ăsta cu banii... Nu este prima oară când ne incită la frig și foame 
domnul Nicușor pentru că și anul trecut la fel... și anul trecut la fel a spus că în majoritatea 
țărilor europene, spune domnul ăsta Nicușor... domne, oamenii trebuie să stea cu maxim 19 
grade în casă.  

 

S2-rep. 35.30 – 45.34, sel. 12-22 
În continuare, a fost adusă în discuție situația blocului situat în strada Nicolae Drăgan 

despre care Nicușor Dan spune că este construit ilegal, dar care ar avea doar mansarda 
construită greșit.  

(rep. 02.38 S2) Oana Lovin: Haideți să vorbim cu doamna Ana Maria Barbu pentru că sunt 
noutăți... noi ne-am tot întrebat de ce acest individ Nicușor Dan refuză să semneze un act 
de urbanism pentru ca acești oameni să aibă curent electric. Nu au curent electric de mai 
bine un an de zile și chiar vorbisem cu doamna Barbu și concluzia mea era domnul ăsta 
Nicușor are un interes cu acel imobil sau cu acel teren. Ei, iată că bănuielile noastre se 
adeveresc pentru că ce aflăm noi zilele astea este că domnul Nicușor vrea să demoleze 
efectiv acel bloc... Nu vreau să citesc... ne spune doamna Ana Maria Barbu pentru că 
dumneaei știe exact ce se întâmplă acolo... să ne spună cum s-a ajuns în situația asta, când au 
aflat despre planul domnului Nicușor Dan nu de a le rezolva problema și de a-i lăsa, pur și 
simplu, pe drumuri. (...) 

Prin Skype a intervenit doamna Ana Maria Barbu. 
(rep. 03.55 S2) Oana Lovin: Când ați aflat de intențiile domnului Nicușor de a demola 

blocul? 
Ana Maria Barbu: Păi el vrea să demoleze de foarte mult timp. Ultima intenție a fost 

sâmbătă când o anumită televiziune publică de stat s-a dus să-i ia un punct de vedere vizavi de 
blocul nostru și le-a spus că blocul trebuie dărâmat și Primăria Sectorului 5 să ne 
despăgubească. Vreau să menționez că Primăria Sectorului 5... pentru că acest bloc are 
autorizație de construcție, are recepție, are toate actele... nu poate să ne dea nici măcar un litru 
de motorină pentru că noi, din punct de vedere legal, suntem legali... avem autorizație, avem 
toate actele posibile. N-are cum să ne dea legal nici măcar un litru de motorină, d-apăi să ne 
despăgubească cu contravaloarea caselor. Nu există așa ceva! Noi avem acte, avem contracte 
de vânzare-cumpărare... 

Ana Maria Barbu a prezentat în fața camerei actul de vânzare-cumpărare al propriei case 
pentru care a dat 41.500 Euro în urmă cu 10 ani. Aceasta a afirmat că Nicușor Dan, vara, în 
timpul zilei, lăsa lumina aprinsă pe stradă, în timp ce locuitorii blocului nu aveau lumină. 

(rep. 05.41 S2) Oana Lovin: Ce aveți de gând? Ce se poate face? Ce se poate face cu 
acest individ? Ați vorbit că știu că aveați procese în instanță, știu că a fost și amendat domnul 
Nicușor Dan pentru că refuză să ofere acea semnătură pe certificatul de urbanism... Ce v-a 
sfătuit avocații? Ce este de făcut?  

Ana Maria Barbu: În ambiția lui de a nu semna, da?... deci legea zice că în 30 de zile 
trebuie să semnezi certificatul de urbanism. L-am dat în judecată cu o casă de avocatură și 
acea casă de avocatură... prin judecată, el a fost forțat să semneze acel certificat de urbanism. 
Și... ca să nu zic... de-al naibii ce-a fost... l-a semnat, dar l-a semnat negativ. Înțelegeți? Deci, 
efectiv, ne-a mai pus o piedică, ne-a mai săpat o groapă în față ca să nu o putem trece. În 
momentul de față, singura soluție care au găsit-o cei de la Primăria Sectorului 5... pentru că 
doar așa ne pot ajuta... au făcut o ședință de Consiliu la Sectorul 5, au cadastrat și intabulat 
strada noastră... acuma trebuie să fie ședință la Primăria Capitalei prin are Nicu, funcționarul 
public de la Primăria Capitalei, da?, să dea strada în administrarea Sectorului 5, primăriei 
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Sectorului 5 și atunci Primăria Sectorului 5 va găsi o soluție în care să ne dea acest certificat de 
urbanism, să avem curent electric. 

Oana Lovin: Și când credeți că s-ar întâmpla acest lucru ca dumneavoastră să treceți cu 
imobilul și cu strada în administrația Sectorului 5? 

Ana Maria Barbu: Deci în acest moment mie mi-e frică că e atât de nebun încât să se 
opună și la această chestie, ați înțeles? Adică s-au făcut atâtea demersuri... o lună de 
zile, zi de zi în fața Primăriei Capitalei și dumneavoastră știți prea bine... nu ne-a băgat în 
seamă. Singura dată când ne-a băgat în seamă a fost când a trebuit să semneze 
autorizația protestului și atunci ne-a băgat pumnul în gură și ne-a amenințat, da?, și n-
am mai avut voie cu vuvuzele, n-am mai avut voie cu boxe, n-am mai avut voie să... deci 
ni s-a luat și dreptul ăsta de a protesta. Și i-am zis... Ok. Și ce facem? Stăm în fața 
Primăriei și vă aplaudăm? Nu... acest om a zis... Niciodată nu voi semna certificatul de 
urbanism. Și mă aștept ca în ședința care va avea  loc... sperăm... la sfârșitul lunii... 
sperăm ca să dea strada către Primăria Sectorului 5, ca Primăria Sectorului 5 să se poată 
ocupa de certificatul de urbanism care ne e necesar ca să putem să... deci, efectiv, noi 
trebuie doar să săpăm în stradă... nu construim altă clădire, nu facem... doar ca Enel-ul 
să poată săpa în stradă ne trebuie acest certificat de urbanism care el refuză din motive 
politice, din interese proprii, da?... o fi vreun interes, o fi vreo comoară sub acest bloc și 
vrea să o descopere el.   

Oana Lovin: Este clar... cu cât se împotrivește mai mult tuturor soluțiilor, da?, că au 
fost diverse personaje din alte partide... de fapt, de la toate partidele care s-au perindat 
pe la dumneavoastră și au încercat să găsească diverse soluții... el refuză, pur și simplu, 
să aplice oricare din aceste soluții, lucru care, de la o zi la alta, demonstrează clar că 
acolo dumnealui are ceva interese ori reprezintă interesele altcuiva, cum am văzut și în 
trecut că astea sunt obiceiurile domnului Nicușor Dan. Dar, totuși, vorbim de 90 de familii 
care au cumpărat acele apartamente în acel imobil, cu acte notariale... Era imposibil... adică 
inclusiv faptul că dumnealui insistă să-i discrimineze pe acești cetățeni, să-i pună, așa, într-o 
lumină proastă spunând că acea construcție este ilegală și că au cumpărat la preț de nimic... nu 
contează, oamenii ăștia au acte... Dreptul la proprietate în țara asta chiar nu mai înseamnă 
nimic? Vii cu buldozerul și dai oamenii afară? Îi lași fără curent, îi lași fără lumină, îi lași fără 
niciun fel de ajutor pentru că cu doamna Ana Maria Barbu mai vorbesc... îmi arată mereu... 
uite!, nu merge generatorul... Generatorul nu este făcut să fie folosit à la longue. Au probleme 
cu generatorul, au probleme cu motorina... Sunt costuri mari, da?, că s-au scumpit toate. (...) 

Au fost amintite problemele pe care le au locatarii cu generatorul. Ana Maria Barbu a vorbit 
despre temerile propriului copil în ceea ce privește demolarea imobilului, despre suma dată 
pentru cumpărarea imobilului, despre faptul că în acte se menționează că imobilul are recepția 
făcută și că s-a vândut cu toate utilitățile. 

  

S3-rep. 49.17 – 58.21, sel. 12-22 
Ana Maria Barbu: În primul rând, suntem plătitori de taxe și impozite, da? Eu îi plătesc 

salariul lui funcționarul ăla din Primăria Capitalei... eu îi plătesc salariul... 
Oana Lovin: Exact, exact... asta uită ei că sunt în slujba noastră... 
Ana Maria Barbu: Am pensionari care 47 de ani au muncit și acum stă să se chinuie... în 

fiecare săptămână să îi bag mâna, cum ar veni, practic, în buzunar, să-i scot câte 100 de lei pe 
săptămână ca să-mi plătească motorina, să aibă un bec, un televizor și un frigider... atât... 

Moderatoarea a amintit de moartea a doi locatari din imobil pentru că nu au putut alimenta 
cu energie electrică aparatele necesare pentru susținerea vieții. 

(rep. 00.50 S3) Oana Lovin: Câte persoane mai trebuie să moară ca cineva să-i trateze 
uman pe acești oameni? Copiii sunt traumatizați... cum vă povestea și doamna Barbu... copiii 
sunt traumatizați de frig, de întuneric și, mai nou, de ideea demolării că vor rămâne fără 
casă. Și acest individ nu că nu face nimic... mai rău îi sperie, mai rău îi șantajează, iar 
soluția dumnealui nu a fost să găsească, totuși, chichița administrativă că legile astea 
mai trebuie transpuse și în spiritul lor, nu doar în litera lor că oamenii ăștia nu s-au dus 
la notar și au amenințat notarul cu pistolul la cap să le semneze acele acte. Oamenii ăștia 
au avut toate actele necesare pentru contractul de vânzare-cumpărare. Acel imobil a avut toate 
autorizațiile. Că e o problemă cu mansarda... Se rezolvă aplicând legea în spiritul ei că nu 
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facem legi pentru pereți, pentru case goale... Legile sunt făcute pentru oameni, pentru a le face 
viețile mai ușoare, nu pentru a-i teroriza, pentru a-i omorî, pentru a-i da afară din case. Este 
absolut incredibil. Noi o să prezentăm aici și o să stăm cu gura, efectiv, pe acest individ 
măcar... măcar să împiedicăm... dacă este cazul, mai mergem pe la Primărie, că nu se mai 
poate... măcar să prevenim, totuși, demolarea blocului până... să sperăm... că va trece, totuși, 
acea stradă în administrația Sectorului 5. Că altfel eu nu știu,... nu știu ce-ar mai fi de făcut. 

(rep. 02.32 S3) Ana Maria Barbu: V-am zis... este atât de inuman și atât de rău încât mi-
e tare frică că la sfârșitul lunii când va fi ședința să nu ne bage pe ordinea de zi cu toate 
că el a zis public... Cereți strada, să o cadastrați, să o intabulați și după aceea o dau 
către Primăria Sectorului 5. Dar la cât e de rău... deci vă dați seama, el acum două zile tot 
nu-și ia gura de pe noi. Acum două zile... Noi l-am lăsat în pace, n-am mai făcut proteste, am 
încercat cu avocații... Zic... hai să facem pe cale legală totul. Am stat cuminți, ne-am văzut de 
treaba noastră și el tot nu-și ia gura de pe noi. Înțelegeți? Adică ne pedepsește ca și cum am 
sta abuziv în aceste case, ca și cum ar fi casele Primăriei Capitalei. Ați înțeles? 

Oana Lovin: Da, da, da...  
Ana Maria Barbu: E inuman... un an și două luni... dacă-mi zicea cineva că există într-o 

țară... în România... așa ceva... într-un oraș... nu credeam. Da noi trăim zilnic cu frica că... să 
nu mai moară un bătrân, să nu mai moară un tânăr, să nu facă atacuri... Copilul meu face 
atacuri de panică. (...) Adică nu-i normal... Și bătrânii noștri care au muncit 47 de ani... 30 de 
ani, 47 de ani au muncit... o viață întreagă... să stea să trăiască în condițiile astea. Eu stau să-i 
verific dimineața, stau să mă interesez că mai avem un tânăr de 43 de ani care este dependent 
de aparat de oxigen. Mai am insulino-dependenți... Ce le fac la iarnă la bătrânii ăștia? Ce le fac 
la iarnă că nu am motorină să le dau. Mai mult de 14 ore n-am. Și le dau pe timp de noapte. Ce 
fac ziua? Că se încălzesc la gaze. Sunt oameni singuri în garsoniere... care locuiesc în 
garsoniere... sunt singuri... ce le fac? 

Oana Lovin: Facem apel la domnul Ciucă la domnul Ciolacu, la domnul Klaus Werner 
Iohannis pentru că ei au garantat pentru acest individ... 

Ana Maria Barbu: Exact... 
Oana Lovin: ... și toate nenorocirile pe care acest individ le face... acest mucos... le 

vor deconta ei.  
Ana Maria Barbu: Ar trebui... 
Oana Lovin: Absolut tot vor deconta ei pentru acest individ care nu doar că nu face nimic 

de când este... de doi ani la Primărie nu face altceva decât să-și bată joc de cetățeni, să-i 
umilească, să-i arunce în străzi, să-i arunce în sicrie... Deci luați aminte că se tot plâng 
acuma și PNL-ul și domnul Werner că au scăzut în sondaje. Păi, iată!... iată!... dumneavoastră 
l-ați pus cu mâna și aveți responsabilitate față de cetățenii ăștia pe care Nicușor Dan îi 
terorizează. (...) Atât putem să facem... să punem presiune de-aici pe ei, să transmitem 
semnale, da?, către cei care încă mai pot... nu știu... mai pot comunica, îi pot transmite dintr-o 
poziție ierarhică... nu știu cum s-o numesc... mai înaltă... să-i transmită acestui om, totuși, niște 
directive pentru că așa nu se mai poate. Așa nu se mai poate! Vă mulțumesc din suflet! Oameni 
dragi, intrați pe administrația blocului de pe Nicolae Drăgan ca să-i ajutați... și care pot și au 
puterea și dorința de a-i ajuta pe oamenii ăștia... nu le ajung banii de motorină, generatorul este 
pe cale să se ducă... Nu știu... nu știu ce-o să facă la iarnă... dacă omul ăsta... om... dacă pot 
să-l numesc om pe Nicușor Dan... mai vine și cu buldozerul, ferească Dumnezeu! Ca să 
înțelegeți că vorbeam de empatie... de empatia față de copii, în primul rând... față de copii, față 
de copiii lui că domnul Nicușor Dan văd că n-are o problemă în a-și pune copiii în pericol 
trecând strada cu ei prin locuri nepermise, n-are nicio problemă în a ține copilul în frig și 
înfometat... n-are o problemă... așa că nu ne miră că a interacționat într-un mod abject cu fetița 
doamnei Ana Maria Barbu pe care ați văzut-o mai devreme pe Skype care s-a dus... s-a dus la 
domnul Nicușor Dan și l-a întrebat de ce nu-i dă lumină... Haideți să vedem clipul cu... clip 
Daria atunci când a avut plăcerea, ca să spun... neplăcerea... de a-l cunoaște și de a-l vedea 
față în față pe acest individ Nicușor Dan. 

(rep. 07.10 S3) Cu mențiunea Sursa: FACEBOOK/Oana-Elena Lovin au fost difuzate 
imagini filmate pe stradă în care o fetiță l-a interpelat pe Nicușor Dan cu privire la motivul pentru 
care nu au lumină, în timp ce primarul Capitalei se afla într-o discuție cu alte persoane. Pe 
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înregistrare s-a auzit vocea unei femei care îl îndemna pe primar să răspundă ca și cum ar 
răspunde propriei fiice. Femeia a amintit că un reprezentant al blocului a participat la o ședință 
publică cu primarul Capitalei, iar după câteva zile acesta a promis că va găsi o soluție. Cu toate 
acestea, în câteva luni nu a fost găsită nicio soluție, iar locatarii blocului leșină din cauza 
căldurii, nu își pot folosi aparatele pentru a putea respira și nu au unde să își țină insulina. 
Primarul Capitalei i-a spus femeii că deranjează o conferință de presă și că întrerupe 50 de 
oameni care își fac meseria. Femeia a replicat că dumnealui ar trebui să își facă datoria și 
atunci nu va mai veni să îl urmărească. 

(rep. 08.29 S3) Oana Lovin: Deci domnul Nicușor... ați văzut... era supărat, certa 
cetățenii că-i deranjează pe ei atunci când ei își fac meseria. Care meserie, domnul 
Nicușor? De blocator și demolator că n-ați făcut altceva decât să blocați orice 
construcție, orice demers... ați tăiat bani de peste tot, de la persoanele cu dizabilități... 
dar pregătesc material ca să vedeți pe ce se duc banii și ce schemă... ce schemă de 
spălare de bani a făcut domnul Nicușor Dan pe această temă. Doar cu asta vă ocupați. 
Deci cu ce sunteți deranjat, domnul Nicușor? (….)” 

 

Analizând conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Codul audiovizualului 
potrivit cărora, în situația în care la adresa unei persoane sunt aduse acuzații privind 
fapte sau comportamente ilegale sau imorale, persoanele acuzate trebuie contactate 
pentru a exprima un punct de vedere, iar în situația în care, deși contactată,  persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest lucru.  

Astfel, Consiliul a constatat că, în contextul discutării unor subiecte de interes 
public, privind situația emiterii unor autorizații sau certificate ce intră în competența, 
activitatea și atribuțiile primarului general al Bucureștiului, (90 de familii lăsate în beznă 
și în frig de acest individ care nu vrea să pună o semnătură) nu a fost respectat 
principiul audiatur et altera pars, în condițiile în care radiodifuzorul, moderatoarea 
emisiunii, dar și invitata acesteia, au formulat la adresa domnului Nicușor Dan mai 
multe de acuzații cu privire la fapte ilegale sau imorale, imputându-i acestuia 
traumatizarea copiilor de teama demolării locuințelor, condiții inumane și moartea unor 
locatari urmare a lipsei energiei electrice în imobilul în care locuiau din cauza întârzierii 
soluționării unor probleme administrative pentru posibile ”interese”.  

Spre exemplu:  
(rep. 02.38 S2) Oana Lovin: Haideți să vorbim cu doamna Ana Maria Barbu pentru 

că sunt noutăți... noi ne-am tot întrebat de ce acest individ Nicușor Dan refuză să 
semneze un act de urbanism pentru ca acești oameni să aibă curent electric. Nu 
au curent electric de mai bine un an de zile și chiar vorbisem cu doamna Barbu și 
concluzia mea era domnul ăsta Nicușor are un interes cu acel imobil sau cu acel 
teren. Ei, iată că bănuielile noastre se adeveresc pentru că ce aflăm noi zilele 
astea este că domnul Nicușor vrea să demoleze efectiv acel bloc... 

Ana Maria Barbu: Deci în acest moment mie mi-e frică că e atât de nebun încât 
să se opună și la această chestie, ați înțeles? Adică s-au făcut atâtea demersuri... 
o lună de zile, zi de zi în fața Primăriei Capitalei și dumneavoastră știți prea bine... 
nu ne-a băgat în seamă. Singura dată când ne-a băgat în seamă a fost când a 
trebuit să semneze autorizația protestului și atunci ne-a băgat pumnul în gură și 
ne-a amenințat, da?, și n-am mai avut voie cu vuvuzele, n-am mai avut voie cu 
boxe, n-am mai avut voie să... deci ni s-a luat și dreptul ăsta de a protesta. Și i-am 
zis... Ok. Și ce facem? Stăm în fața Primăriei și vă aplaudăm? Nu... acest om a 
zis... Niciodată nu voi semna certificatul de urbanism. Și mă aștept ca în ședința 
care va avea  loc... sperăm... la sfârșitul lunii... sperăm ca să dea strada către 
Primăria Sectorului 5, ca Primăria Sectorului 5 să se poată ocupa de certificatul 
de urbanism care ne e necesar ca să putem să... deci, efectiv, noi trebuie doar să 
săpăm în stradă... nu construim altă clădire, nu facem... doar ca Enel-ul să poată 
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săpa în stradă ne trebuie acest certificat de urbanism care el refuză din motive 
politice, din interese proprii, da?... o fi vreun interes, o fi vreo comoară sub acest 
bloc și vrea să o descopere el.   

Oana Lovin: Este clar... cu cât se împotrivește mai mult tuturor soluțiilor, da?, 
că au fost diverse personaje din alte partide... de fapt, de la toate partidele care s-
au perindat pe la dumneavoastră și au încercat să găsească diverse soluții... el 
refuză, pur și simplu, să aplice oricare din aceste soluții, lucru care, de la o zi la 
alta, demonstrează clar că acolo dumnealui are ceva interese ori reprezintă 
interesele altcuiva, cum am văzut și în trecut că astea sunt obiceiurile domnului 
Nicușor Dan. 

Oana Lovin: Câte persoane mai trebuie să moară ca cineva să-i trateze uman pe 
acești oameni? Copiii sunt traumatizați... cum vă povestea și doamna Barbu... copiii 
sunt traumatizați de frig, de întuneric și, mai nou, de ideea demolării că vor 
rămâne fără casă. Și acest individ nu că nu face nimic... mai rău îi sperie, mai rău 
îi șantajează, iar soluția dumnealui nu a fost să găsească, totuși, chichița 
administrativă că legile astea mai trebuie transpuse și în spiritul lor, nu doar în 
litera lor că oamenii ăștia nu s-au dus la notar și au amenințat notarul cu pistolul 
la cap să le semneze acele acte. 

Potrivit prevederilor legale, art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea 
dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc 
acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea 
trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să 
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. 

De asemenea, conform alin. (2) din același articol, în cazul în care acuzaţiile 
prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta 
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu 
presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în 
cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte 
un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

Din conținutul emisiunii, astfel cum a fost redat în raportul de monitorizare, nu 
rezultă că domnul Nicușor Dan a fost contactat și invitat să prezinte vreun punct de 
vedere sau că nu dorește să răspundă acuzațiilor aduse cu privire la faptele și 
comportamentele prejudiciabile care îi erau imputate de radiodifuzor prin titlurile și 
materialele audiovizuale prezentate sau de moderatoarea emisiunii și de către invitată.  

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 art. 91 alin. (1) şi 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. PUBLIVOL CREATIV S.A., având licenţa audiovizuală                 
nr. TV-C 883.3/03.03.2020 și decizia de autorizare nr. 2271.0-3/12.08.2020 pentru 
postul de televiziune METROPOLA TV, se sancţionează cu somaţie publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (2)  din Decizia    
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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 (2) din Legea audiovizualului                   
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. PUBLIVOL 
CREATIV S.A. are obligaţia de a transmite 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 somaţie publică postul 

METROPOLA TV, deoarece, în cadrul emisiunii Ne(-)am trezit din 12 septembrie 2022, 
au fost formulate  o serie de acuzații privind fapte și comportamente ilegale și imorale, 
prejudiciabile pentru  locuitorii Capitalei, la adresa Primarului General al Municipiului 
București, fără ca acesta să fie contactat și invitat să exprime un punct de vedere 
referiritor la faptele imputate.   

Potrivit dispozițiilor art. 40 din Codul Audiovizualului, în situația în care la adresa 
unei persoane sunt aduse acuzații privind fapte sau comportamente ilegale sau imorale, 
radiodifuzorul trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate pentru a exprima un punct de vedere. În situația în care, deși 
contactată,  persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat 
acest lucru.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 

     
Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


