
 

 
Decizia nr. 566 din 29.09.2020 

privind somarea S.C. RADIO CAMPUS S.R..L. 
cu sediul în Slobozia, Str. Domnița Bălașa, zona Școlii Generale, nr. 3, jud. Ialomița 

Fax: 0243.236.196 
   

- pentru postul RADIO CAMPUS din Slobozia, jud. Ialomița 
 

Întrunit în şedinţă publică în data de 29 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamației nr.  
8113/24.08.2020, cu privire la ediţiile din 3, 14, 18 și 20.08.2020 a emisiunii “Revista 
vorbei” difuzate de postul RADIO CAMPUS din Slobozia.  

Postul RADIO CAMPUS din Slobozia aparţine radiodifuzorului  
S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R108.4/09.02.1993, decizia de 
autorizare nr. 151.1/21.01.2016). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.R..L.. a 
încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului). 

 Potrivit dispoziţiilor invocate, 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, conform raportului de monitorizare: 
„Emisiunea „Revista vorbei” – editia din 03.08.2020 (13:28:00 – durata 

emisiune 00:47:27):  
Invitat – Radu Paros – prezentat drept freelancer si consilier al primarului in 

functie Adrian Mocioniu D-nul Radu Paros este reprezentantul postului RADIO 
CAMPUS din Slobozia in relatia cu CNA. In discutia dintre realizator si invitat am 
identificat referiri la domnul Marian Neacsu: 3 Realizator Dan Urjuma:           

Domnule Radu Paros, ce s-a intamplat domnule cu Pro Romania? Pai, erati la 
un moment dat fan Pro Romania. Deodata, asa, v-ati suparat pe Pro Romania? 
Invitat Radu Paros Da, deodata? N-a fost chiar deodata, asa. Bun! Fan Pro 
Romania – am fost membru la Pro Romania, cred ca am fost printre primii zece 
membrii care s-au ocupat de constituirea organizatiei din Ialomita. Asa cum am mai 
spus, mai repet, dupa ce m-am inscris in partid si am inceput sa facem o echipa si 
sa ne miscam si noi in teritoriu, pe rand au venit fel de fel de personaje in partid.  

Realizator Da, dar omul care s-a rugat de dumneavoastra sa veniti in partid, 
Marian Neacsu, ce-a zis? Invitat Radu Paros : Reper minutul 13:28 Nu,nu! Domnul 
Neacsu nu s-a rugat de mine sa vin in partid. Eram in partid cand a venit domnul 
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Neacsu. Ba am avut o discutie daca deranjeaza ca sunt in partid, pentru ca 
intelesem de la alte personaje ca as avea o problema sau ar avea o problema 
personala cu mine.  

Realizator : cu cine poti face politica in orasul asta? Invitat Radu Paros : 
Habar n-am la momentul asta! Deci, la momentul asta habar n-am, pentru ca e 
foarte importanta, totusi, si echipa (...) Si la fel, nu sunt absurd sa cred ca exista la 
ora actuala vreo formatiune, vreun partid, vreun grup, inclusiv in grupul nostru de 
prieteni avem si personaje controversate, fara doar si poate, da fiecare trebuie sa 
stie totusi locul, asta-i problema. Adica, stai frate, OK, si ala da! Domnul Neacsu a 
spus clar: si ala amaratul sa zicem si omul strazii are un vot, si intelectualul are un 
vot. Si in continuare ii spun si eu lu’ domnu’ Ciliblan si mizeria are un loc. Si omul ala 
mizerabil pe care l-am adus la partid are si ala un loc. Nici macar, adica nu asculti ce 
spune presedintele de partid.  

Realizator : Adica, nu credeti ca domnul Adrian Mocioniu va fi candidatul Pro 
Romania? Invitat Radu Paros: Nu stiu daca va avea, totusi, candidat. Stiti ca domnul 
Neacsu e regele intelegerilor.  

Realizator : Domnule, am si eu o curiozitate, si facand o analiza acuma, ca vi 
s-a spus tot timpul traseist politic ca ati schimbat partidele, ca aia, domnule, singurul 
partid la care n-ati ajuns a fost PSDul. Daca va face PSD-ul o oferta, ce faceti 
domnu’ Paros? Invitat Radu Paros: O sa iau in calcul toate ofertele. Da’ nu-i vorba 
de oferta, ca daca imi face PSD-ul o oferta sau PNL-ul o oferta sau, stiu eu, o 
chestie de genul asta, ca sincer nu sunt la piata, ca sa zic asa.  

Realizator : Ce regretati totusi in urma acestei experiente? Care este cel mai 
mare regret? Invitat Radu Paros: Ca o luam iar de la zero (...) 

Invitat Radu Paros: Ce a adus? Realizator : Pe PNDL in Ialomita... Invitat 
Radu Paros: Reper minutul 44:34 Ce a adus dumnealui, ce a adus? (...) vorbim de 
Slobozia. Sa-mi spuna si mie un proiect concret. Nu o spun cu rautate. Daca vezi ca 
spui: aoileu, ca uita ba am adus la biserici 5 miliarde si nu m-a trecut si pe mine pe o 
placa din aia comemorativa, l-a trecut pe domnul Gradea si atat, asa, si zici: si 
pentru Slobozia, bai, ai adus, ma, 5 miliarde si pentru Slobozia? N-ai adus! Dar, sa 
nu fiu rautacios. A adus, totusi, ceva. Cum, nu stiti? Un patinoar. Realizator : A, da! 
Invitat Radu Paros: Reper minutul 45:06 E! E un lucru, acuma, ba, poti sa spui cati 
oameni se mandresc ca au un patinoar in municipiu.  

II. Emisiunea „Revista vorbei” – editia din 14.08.2020 ( ora de inceput 
13:16:00 , durata 00:50:49) : Invitat – Radu Paros In discutia dintre realizator si 
invitat am identificat referiri la domnul Marian Neacsu: Realizator Dan Urjuma: 
Apropo de aceste lucruri, de candidati si de, am putea face o scurta analiza. Sa 
luam candidatii sau cei mai importanti candidati in momentul asta care sunt clar de 
la PSD, de la PNL si actualul primar in functie, ghinion! Dupa care vom discuta de 
cei care nu sunt in partide puternice si vin sa-si prezinte oferta, dar, hai sa facem o 
analiza, nu stiu, Alexandru, PSD-ul – Alexandru Potor. Ma uit asa si imi aduc aminte 
ca in urma cu patru ani de zile PSD-ul a venit si a zis: domnule, venim cu un baiat 
tanar, e vorba de Mocioniu Adrian, venim cu un baiat tanar, curat, nepatat, virgin 
politic, ca noi vrem sa va aratam ca noi, PSD-ul, ne putem reforma. Iata ca acuma 
repeta aceeasi chestie din 2016: vine, tot asa vin cu un baiat tanar, baietii de la 
PSD, tot asa, virgin administrativa, nepatata asa cum spun ei si toate cele. De ce 
acum electoratul ar vota din nou aceeasi formula?  

Invitat Radu Paros : 32 Bine, faptele nu arata chiar asa, ca PSD-ul acum 4 ani 
de zile a dorit sa vina cu un candidat tanar care sa nu mai fie implicat politic si 
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administrativ, ma rog, administrativ mai mult. La vremea respectiva, Marian Neacsu, 
care era presedinte la PSD si, ma rog, ganditorul, sau cum vreti sa-i spunem, al 
politicii ialomitene si centrale mai nou sau mai vechi, a zis, a iesit public in urma unui 
sondaj facut cetatenii din municipiul Slobozia isi doresc un candidat care sa nu mai 
fie...  

PNL-ul, ati vorbit de PNL. N-a avut niciodata aceeasi candidati. De cand, nu 
stiu, de cand sunt eu in politica sa zic, niciodata n-a fost acelasi candidat din partea 
PNL-ului la Primaria Slobozia. E normal ca de fiecare data sa derutezi electoratul, 
OK, eu am fost acuzat si de domnul Martin, si acum voalat ca, daca eu candidez, iau 
sansele candidatului de dreapta si ca eu fac jocurile politice ale PSD-ului si asa mai 
departe. OK, pai nu mai a dreptul sa candidez, nimeni nu mai are dreptul sa 
candideze? Chiar am vazut mai nou ca candidatul de la USR-PLUS, desi eu 
discutasem personal cu dumnealui, si mi se pare ca a fost si in emisiune la radio, 
hotarat, nu, domnule!, 6 candidez indiferent ce-ar fi. Bun, gata! S-a terminat! Cu tot 
felul de amenintari, cu tot felul de tertipuri, l-au scos din joc, domnule, cica nu mai 
candidezi! Bun, OK! Cata seriozitate sa mai pui intr-un astfel de candidat? Nu mai 
candidezi la Primarie, vrei decat consilier acuma. Pai, cat mai esti tu credibil ca vrei 
sa faci ceva pentru municipiul Slobozia, daca nici macar n-ai inceput campania 
electorala, da? Te pregatesti de 2 ani de zile, vii in sedintele de Consiliu Local sa 
vezi cum merge treaba acolo, sa stii, sa-ti doresti lucrul asta, sa vrei sa faci, sa vrei 
sa fi primar si asa mai departe. E! Dintr-o data, hopa, stai asa ca nu mai candidez. 
Mie mi se pare tot felul de tertipuri asa ca sa iasa sau sa nu iasa un candidat sau 
altul. Si asta e o metoda de-a domnului Neacsu. De fiecare data a pus si a sustinut 
candidati, si acuma sunt candidati, n-o sa le spun numele acuma pentru ca nu sunt 
100% convins ca acel candidat este sustinut sau nu de domnul Neacsu. Invitat Radu 
Paros : Nu, nu! E contrar strategiei domnului Neacsu. Deci, e contrar. Nu se poate! 
Realizator : Poate acuma vine domnul Neacsu cu o strategie modificata. Invitat 
Radu Paros : Nu exista asa ceva! Realizator : Nu exista? Este... Invitat Radu Paros :  

Sa stiti ca la un moment dat, cat ai fi de bun strateg, la un moment dat zici ca 
nu vrei sa mai schimbi, lasa ca merge si asa, stii? Las-o asa ca merge asa! Daca au 
pus, sa folosim aceeasi expresie, botul o data, pun si a doua oara, si a treia oara...si 
lasa, ca astia sunt niste fraieri. Realizator : Reper minutul 34:34 Eu il inteleg acum 
pe domnul Neacsu. Este ocupat, pentru ca lucreaza, stiti, vicepresedinte la ANRE, si 
acolo e cu program de-asta 8:00-16:00, 8:00-12:00, 14:00-16:00. Nu are timp. Sa te 
duci la serviciu, sa vii sa faci politica in judet e mai greu. Invitat Radu Paros : Da, 
posibil. Se si vede, de altfel. Realizator : Reper minutul 34: 53 De asta nu este atat 
de implicat, nu ca n-ar vrea, dar se ocupa de soarta tarii. Invitat Radu Paros : Reper 
minutul 35:01 Da, dar i-am reprosat nici conferinta de presa, ba. Ba, nene, puteai sa 
vii si i-am zis lu’, domnu’ Neacsu, faceti o conferinta de presa. Mai spunem si noi si 
lucrurile bune care le- 7 am facut, pentru ca s-au facut si lucruri bune in administratia 
Mocioniu. Haideti sa mai facem o conferinta. Ies eu cu domnul primar in Conferinta. 
Nu! OK. Realizator : Era o problema daca se intampla asa. Invitat Radu Paros : 
Reper minutul 35:21 Pai, cate conferinte de presa a facut? OK, il criticam pe domnul 
Tinel, ca domnule conferinta dupa conferinta si aia. Pai, cel putin face. Daca vrei sa 
preiei ceva bine, cel putin te informeaza. Ca a facut bine, ca a facut rau ramane 
cetateanul sa decida (...) 

Emisiunea „Revista vorbei” – editia din 18.08.2020 (ora de inceput 13:05:00, 
durata emisiune 01:04:08): Invitati – Radu Paros, Mihai Enciu – jurnalist, invitat 
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permanent al emisiunii In discutia dintre realizator si invitati am identificat referiri la 
domnul Marian Neacsu: 

 Invitat Mihai Enciu: Domnul Paros, am o informatie ca niste baieti de la PSD 
se vaita ca nu au primit de la domnul Victor Moraru (n. i. presedintele in functie al CJ 
Ialomita) 20.000 de lei pe care i-au platit cash domnului Bratu, arbitru de fotbal in 
timpul liber, fost, mama cat ne-a furat asta noua un penalty la Steaua - Dinamo! Asa, 
deci domnul Bratu a incasat 20.000 ca sa cumpere televiziunea de la domnul 
Ionescu. Televiziunea s-a cumparat la pretul de cesiune de actiuni, Antena 3 (n.i. 
Antena 3 Slobozia) Realizator : Reper minutul 16:00: Bai, inca o data, hai sa vorbim 
de prostia acestor oameni, ca astia nu au cumparat nicio televiziune. Au cumparat o 
firma a lu’... Invitat Mihai Enciu: Dane, eu nu stiu ce au cumparat, au platit niste bani. 
Realizator : O firma care nu exista.  

Invitat Mihai Enciu: Domnul Neacsu a fost garantul. Invitat Radu Paros: Pai, si 
cum adica? Pai, ce garantie reprezinta?  

Invitat Mihai Enciu: Domnul Neacsu a zis: bai, facem asta si o sa fie bine. Si 
domnul Neacsu a plecat. Nu cred ca mai stie domnul Neacsu ce s-a intamplat. Ca 
baietii astia s-au dus la domnul Victor si i-au zis: domnul Victor, ne dati si noua banii 
aia?  

Invitat Radu Paros: Pai, ba, numai cand te gandesti ca e Neacsu implicat 
undeva, si vorbesc de Marian Neacsu ca sa fim clari, e clar ca acolo e o magarie si 
e ceva teapa. Invitat Mihai Enciu: Asa ziceti dumneavoastra? Invitat Radu Paros: 
Da’ chiar nu se stie sau ce? Invitat Mihai Enciu: Eu nu am date, domnul Paros, n-am 
date. Invitat Radu Paros: Pai uite, ca dovada... Invitat Mihai Enciu: N-am date. Invitat 
Radu Paros: Zice n-am stiut, eu n-am stiut. Eu am venit, am depus garantul, treaba 
buna, se ocupa X, Y... Invitat Mihai Enciu: Reper minutul 17:51: Banii s-au incasat 
de catre domnul Bratu, cel putin unul dintre participanti a platit direct la domnul 
Bratu.20.000 de lei. Invitat Radu Paros: Sa fie primit!  

Emisiunea „Revista vorbei” – editia din 20.08.2020 ora de inceput 12:50:00, 
durata 00:48:38): Invitati – Marian Pavel – senator PSD, presedintele PSD Ialomita, 
candidatul PSD la presedintia Consiliului Judetean Ialomita, Mihai Enciu – jurnalist, 
invitat permanent al emisiunii In discutia dintre realizator si invitati am identificat 
referiri la domnul Marian Neacsu:  

Realizator : Mi-a venit o idee sa facem o dezbatere impreuna cu Marian Pavel 
de la Neamul Romanesc si Marian Pavel de la PSD. Invitat Mihai Enciu: Pai, nu-l 
lasa domnul Neacsu. Realizator : Asta asa e. Trebuie sa cerem voie lu’ domnu’ 
Neacsu.  

Invitat Mihai Enciu: Domnu’ Neacsu controleaza acolo, ca daca ii scapa p-
astia sa vorbeasca la microfon e dezastru.  

Realizator : N-are curaj sa-i trimita la... Invitat Mihai Enciu: Na, niciunul. 
Niciunul n-are curaj sa calce in studioul asta. A calcat domnul Balan o data, s-a ales 
cu... cu niste treburi, a mai calcat domnul Petre cu care am avut aicea niste meciuri 
amicale, dar sa zicem ca domnul Petre atunci nu reprezenta un pericol, ca nu 
reprezenta nimic, ca planul era facut ca domnul Moraru sa fie candidat, si nu domnul 
Petre. Aia a fost galusca. Invitat Marian Pavel: Aia a fost asa, de iepuras. Invitat 
Mihai Enciu: Da, da! Galusca. Ne-am prins, da’ l-am intrebat de vreo doua ori pe 
domnul prefect...  

Invitat Marian Pavel: : Bun, eu pot comenta vizavi de Pro Romania ca au intrat 
in batalia asta cu gandul de a pierde PSD-ul, nu de a incerca sa-si arate, eu stiu, 
valoarea lor... Realizator : Este, totusi, o lupta intre dumneavoastra si domnul Marian 
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Neacsu? Invitat Marian Pavel: Nu, nu este o lupta intre mine si Marian Neacsu. 
Realizator : La ce face Pro Romania in momentul asta... Invitat Marian Pavel: Nu am 
nicio... Bun, este decizia dumnealor ca si partid politic, dar ce au facut pana in 
momentul de fata si presiunile pe care le-au facut si ei, si cei de la Partidul Liberal, 
primarii PSD n-au inteles-o.” 

Analizând raportul de monitorizare şi audiind selecții, membrii Consiliului au 
constatat că, în cadrul edițiilor acestei emisiuni, în raport de temele de interes public 
abordate, dar şi de acuzaţiile formulate de moderator la adresa unei persoane, 
radiodifuzorul avea obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars, 
reglementat de art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului; respectarea acestui 
principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi 
program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile.  

Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că radiodifuzorul nu a 
solicitat vreun punct de vedere în legătură cu acuzaţiile pe care le-a adus la 
cunoştinţa publicului. 
 Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, 
presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează 
tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni 
nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la 
propria imagine, afectat prin  afirmaţii nesusţinute cu dovezi. 
 Din această perspectivă, art. 30 alin. (6) din Constituţia României statuează 
că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară 
a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.  

În privinţa libertăţii de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât 
şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la 
liberă exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor 
individuale ce aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, 
în caz contrar, abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea 
răspunderii juridice. 

Opiniile exprimate în emisiune nu au fost critice, în limitele libertăţii de 
exprimare, ci s-au transformat  într-un discurs acuzator la adresa liderului Pro 
România Ialomița, fără a i se solicita acestuia un punct de vedere în legătură cu 
acuzaţiile care i-au fost aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale. 

  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. RADIO CAMPUS S.R..L. ((licenţa audiovizuală  

nr. R108.4/09.02.1993, decizia de autorizare nr. 151.1/21.01.2016) se sancţionează cu 
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Decizia            
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



 

6 

 

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 RADIO CAMPUS, 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, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
RADIO CAMPUS, deoarece, în cadrul emisiunii „“Revista vorbei”, edițiile din 3, 14, 
18 și 20.08.2020, au fost formulate acuzații la adresa unor persoane, fără a se 
solicita un punct de vedere din partea acestora, fapt ce constituie o încălcare a 
prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, conform cărora, în cazul în care 
acuzaţiile la adresa unei persoane sunt aduse de furnizorul de servicii media 
audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.” 

 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 


