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Decizia nr. 563 din 13.10.2022 
  privind sancționarea cu somație a S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. 
cu sediul în BUCUREȘTI, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I,  

etaj V, sector 5;    CUI: 24334385  
     Fax: 0314004441, e-mail: office@rcs-rds.ro 

 

- pentru postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD 
Bucureşti, Șos. Panduri  nr. 71, sector 5  

 
Întrunit în şedinţa publică din 13 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizării nr. 
9804/ 20.09.2022 cu privire la emisiunea ”Studio politic” difuzată în data de 1 
septembrie 2022 de postul DIGI 24/DIGI 24 HD. 

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

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. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (4) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 40 (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 

probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 

În fapt, postul de televiziune Digi 24 a difuzat în data de 01.09.2022, în direct, în 
intervalul orar:15:00-15:52, emisiunea Studio politic, moderată de Andreea Dumitrescu. 
Invitați: Dan Cristian Popescu, deputat PSD, Alexandru Dimitriu, consilier local USR- în 
studio; Cătălin Boboc, fost secretar de stat în Ministerul Muncii, reprezentant PNL- 
legătură Skype. 

Redăm din raportul de monitorizare fragmente cu privire la conținutul și modul de 
desfășurare al emisiunii cu privire la care Consiliul a fost sesizat: 

”(…) Următorul dialog a avut loc în contextul în care se discuta despre transferul 
ambulanței de la Ministerul de Interne către Ministerul Sănătății. 

 Reper  44.58, sel. 15 
Dan Cristian Popescu: Eu voiam să dau o mică replică la subiectul anterior, colegul de 

platou spunea de angajările acestea multe… 
Andreea Dumitrescu: Sigur, n-aș vrea, vă permit replica, dar aș vrea întâi să mă lămuriți 

dacă credeți că locul ambulanței este, într-adevăr, la Ministerul Sănătății, sau lucrurile merg 
suficient de bine, așa cum sunt acum. 

Dan Cristian Popescu: Păi eu cred că trebuie să aibă legătură și cu Ministerul Sănătății 
ambulanța, că așa mi se pare mie, nu știu, ca matematician, acuma dacă o vedem la… 

(…) 
Dan Cristian Popescu: Da, deci acolo eu văd legătura mai mare. Apropo de replică, 

spunea colegul de… 
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Andreea Dumitrescu: Vă rog! 
Dan Cristian Popescu: angajările de la stat, am văzut mulți colegi de la USR, care vorbesc 

așa de chestii în mare. Eu vă dau un exemplu concret. La Sectorul 2 a venit primarul de la 
USR, primarul dinainte a avut 2 consilieri, dânsul și-a angajat 6, viceprimar înainte, adică eu, 
aveam 0 consiliere, dânsul a adus câte doi consilieri pentru fiecare viceprimar, acum sunt 10 în 
loc de doi și în plus a angajat și city manager, mare parte membri USR, aduși, numiți. Deci, vă 
dau exemplu concret de creștere a unui aparat de la două persoane la 11, la USR, Sector 2. E 
bine să dăm exemple, când vorbim despre angajările acestea în plus. Noi am făcut o analiză pe 
ministerele PSD… 

Andreea Dumitrescu: Angajările la stat cumva aproape au crescut constant. 
Dan Cristian Popescu: Nu știu, haideți să discutăm cu cazuri concrete. 
Alexandru Dimitriu: E o analiză a Ministerului de Finanțe. Da, adică dacă nici ăla nu e caz 

concret, nu știu ce... 
Dan Cristian Popescu: Pe ministerele PSD, noi făcusem o analiză în mai și aveam minus o 

mie de posturi. Acuma că dânsul știe chestii concrete, chiar îl rog să spună, (…) așa cum am 
spus eu de la Sectorul 2 de la USR, adică vedeți-vă și bârna din ochiu propriu înainte să… 

Alexandru Dimitriu: O să vă dau replică fără să vă jignesc. Situația e în felul următor… 
Dan Cristian Popescu: V-am dat din Biblie un citat. 
Alexandru Dimitriu: la Sectorul 2. Acolo nu sunt angajări la stat și colegul știe foarte bine, 

pentru că așa este în orice birou al unui demnitar. Demnitarul are un număr de posturi pe care 
le poate angaja, iar consilierii, evident, orice primar are nevoie de consilieri. (…) Ceea ce spune 
colegul este că dumnealui a fost viceprimar, a condus de fapt….  

Dan Cristian Popescu: Nu aveam consilieri. 
Alexandru Dimitriu: (…) Eu nu v-am întrerupt. 
Andreea Dumitrescu: Să-l lăsăm pe domnul Dimitriu să încheie! 
Alexandru Dimitriu: Nu a avut primar, dar primarul are… 
Dan Cristian Popescu: Un primar a fost. Stați un pic că era primar, nu… 
Alexandru Dimitriu: Păi da, da` primarul nu făcea nimic acolo, (…) dumneavoastră ați 

făcut toate matrapazlâcurile din Sectorul 2. 
Dan Cristian Popescu: Ce, spuneți-mi… 
Alexandru Dimitriu: Dar revenind acum la întrebarea și problema… 
Dan Cristian Popescu: Nu vă e rușine? 
Alexandru Dimitriu: dumneavoastră. 
Dan Cristian Popescu: Domnul Dimitriu, ce matrapazlâc am făcut acolo? 
Alexandru Dimitriu: Cum ce matrapazlâc, știm foarte bine… 
Dan Cristian Popescu: Spuneți-mi unul dintre ele! 
Alexandru Dimitriu: în ce stadiu ați lăsat Sectorul 2 și cum ați fost la PNL...  
Dan Cristian Popescu: O să vă dau în judecată. 
Alexandru Dimitriu: Foarte bine, nicio problemă, dați-mă în judecată! 
Dan Cristian Popescu: Mă acuzați de… 
Alexandru Dimitriu: Cum ați fost un traseist la modul cel mai urât… 
Dan Cristian Popescu: Nu, am plecat de scârbă pentru că partidul se alia cu USR- ul… 
Alexandru Dumitriu: în condițiile în care erați în PNL și ulterior imediat v-ați dus la 

PSD, ca să prindeți un post… 
Dan Cristian Popescu: Nu am vrut să mă aliez cu dumneavoastră. 
Alexandru Dimitriu: Haideți că știe toată lumea, e notoriu cât de, ce caracter aveți, așa 

că vă rog frumos, nu mă mai jigniți… 
Dan Cristian Popescu: Deci, ce matrapazlâc am făcut? 
Alexandru Dimitriu: nu mă mai întrerupeți și permiteți-mi să vorbesc în emisiune 

asta… 
Dan Cristian Popescu: Ce matrapazlâc am făcut, dați-mi… 
Alexandru Dimitriu: despre ce urmează să vorbim, bun. 
Dan Cristian Popescu: Ce am făcut, ce am făcut, vă rog mult! 
Alexandru Dimitriu: Revenind la problema cu domnul Rafila și cu… 
Andreea Dumitrescu: V-a reproșat modul în care a arătat Sectorul 2… 
Dan Cristian Popescu: Un matrapazlâc înseamnă… Ce am făcut rău? Am plecat din PNL 

pentru că n-am vrut să mă aliez cu dumneavoastră.  
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Alexandru Dimitriu: Domne, nu mai vreau să vorbesc în felul ăsta din respect pentru 

doamna moderator. 
Andreea Dumitrescu: Dacă simțiți că v-a jignit și că v-a… 
Dan Cristian Popescu: Nu vi se pare că m-a jignit? 
Andreea Dumitrescu: Acum nu știu ce definiție aveți dumneavoastră… 
Dan Cristian Popescu: Mă acuză că am făcut ceva ilegal acolo? Am făcut ceva ilegal, 

sau nu știu? 
Alexandru Dimitriu: Uitați-vă în DEX ce înseamnă matrapazlâc, cu mintea 

dumneavoastră de matematician și o să vedeți. 
Dan Cristian Popescu: Am făcut ceva ilegal, vă întreb? 
Alexandru Dimitriu: Tocmai ce v-am spus, uitați-vă în DEX! 
Andreea Dumitrescu: Matrapazlâc nu implică ceva ilegal. 
Dan Cristian Popescu: Mă jigniți! Da` ce înseamnă, nu știu. 
Alexandru Dimitriu: Păi mergeți la DEX și uitați-vă! Bun, revenind acum la problema 

Rafila și Arafat… 
Andreea Dumitrescu: Bun, haideți să revenim… 
Dan Cristian Popescu: Vă rog frumos să vă cereți scuze, pentru că insinuați lucruri… 

Eu v-am dat un exemplu concret…. 
Alexandru Dimitriu: Domnul Rafila…  
Dan Cristian Popescu: de la două persoane au crescut la 11. 
Andreea Dumitrescu: Haideți să revenim totuși! Nu cred că… 
Dan Cristian Popescu: Dânsul începe să mă jignească mințind…. 
Andreea Dumitrescu: pe cei de-acasă acuma îi interesează o discuție legată de 

semnificația unui cuvânt… 
Dan Cristian Popescu: Nu pot să stau să mă jignească. 
Andreea Dumitrescu: până la urmă. 
Dan Cristian Popescu: Păi nu, da` cred că dacă v-aș spune același lucru nu v-ați simți 

confortabil că faceți matrapazlâcuri (…). 
Alexandru Dimitriu: Să știți că în general în momentul în care pui o oglindă în fața unei 

probleme, problema aia se isterizează și asta e dovada de acum… 
Dan Cristian Popescu: Da` spuneți exact ce! Nu mai țineți în dumneavoastră, o să vă 

crispați! 
Alexandru Dimitriu: Eu în momentul acesta nu mai particip la această discuție și când 

îmi dați cuvântul, cu mare drag vorbesc. 
Dan Cristian Popescu: Cum să mă acuzați de ceva să nu spuneți ce, eu am spus 

concret. Eu am spus concret de la două, la 11 persoane. 
Andreea Dumitrescu: Aș vrea să-i permitem și domnului Dimitriu să-și spună punctul de 

vedere legat de subiectul nostru… 
Dan Cristian Popescu: Vă rog! Da` să nu mai mintă dacă poate, dacă-i permite… 
Andreea Dumitrescu: privind mutarea ambulanței la Ministerul Sănătății. 
Dan Cristian Popescu: Să nu mai facă matrapazlâcuri. 
Andreea Dumitrescu: Mai avem doar un minut, deci vă rog să fiți foarte concis, vă ascult! 
Alexandru Dimitriu: Mulțumesc! Domnul Rafila pare să fi terminat toate problemele din 

sănătate și s-a lansat în această ceartă cu domnul Arafat, pe care eu vă spun sincer că nu o 
înțeleg la nici un nivel. (…) 

Andreea Dumitrescu: O să vedem cum va rămâne până la urmă cu ambulanțele. 
Emisiunea noastră se încheie aici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi (…).” 

 

După analizarea raportului de monitorizare și a vizionării secvenței de dialog redată 
anterior, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ediției din 1 septembrie 2022 a 
emisiunii ”Studio politic” au fost încălcate prevederile  art. 40 (4) din Codul 
audiovizualului, conform cărora, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm 
interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să 
evalueze cât de justificate sunt acestea. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, față de acuzațiile reciproce privind 
presupuse fapte și comportamente imorale sau ilegale, formulate de cei doi invitați în 
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cadrul dialogului în contradictoriu, pentru ca publicul să poată aprecia cu referire la 
aspectele imputate de fiecare dintre aceștia la adresa celuilalt, era necesară intervenția 
fermă a moderatorului emisiunii, în sensul solicitării precizării sau menționării probelor 
care susțin respectivele acuzații.  

Or, din modul de desfășurare al dialogului rezultă fără echivoc faptul că 
moderatoarea nu a solicitat ferm celor doi invitați să-și explice ori să-și susțină cu 
dovezi afirmațiile de natură acuzatoare formulate în cadrul dialogului.   

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu somație 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) 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. CAMPUS MEDIA TV  S.R.L., licenţa audiovizuală  nr. S-
TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr. 1727.1-7/09.02.2012, pentru postul de 
televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD, se sancţionează cu somație publică de intrare de 
îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (4) 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 (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 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 somație publică postul DIGI 
24, deoarece, în cadrul unui dialog în contradictoriu între invitați, moderatorul emisiunii 
”Studio politic” din 1 septembrie 2022 nu a respectat obligația impusă de dispozițiile art. 
40 alin. (4)  din Codul audiovizualului de a solicita ferm interlocutorilor să probeze 
afirmaţiile acuzatoare, astfel încât publicul să evalueze cât de justificate sunt acestea.”  

 

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

 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


