
 

 

 
Decizia nr. 675 din 26.11.2020 

privind somarea S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L. 
Târgu Jiu, Calea București nr. 64, biroul nr. 8, jud. Gorj 

CUI 31089750 
  

- pentru postul de televiziune  ACCENT TV 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizării nr. 
10680/03.11.2020, cu privire la emisiunea  ‘’La obiect’’ difuzată în data de 
06.10.2020, de postul ACCENT TV. 

Postul de televiziune ACCENT TV aparţine radiodifuzorului S.C. TOP BBB 
VIDEO S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr. TV-C 666.4/07.03.2013 eliberată la 23.07.2020 şi 
decizia de autorizare audiovizuală nr. 2008.1/05.11.2020 pentru localitatea Târgu Jiu). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de 
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că         
S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L. a încălcat prevederile art.  40 alin. (4 și 5) din Decizia   
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de 
justificate sunt acestea. 

(5) 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, în data de 06.10.2020, postul RADIO ACCENT a difuzat emisiunea ‘’La 
obiect’’, invitat în emisiune fiind prof. dr. Dan Ilie Morega, Președintele Institutului de 
Analiza, Investigații Publice și Politice. 

Emisiunea este difuzata concomitent și pe postul de televiziune ACCENT TV, din 
acelasi trust. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

1. Reper min. 16:15: 
Invitat: Deci vă rog (...) din inima și din suflet! Judecați de 10 ori, votați o dată. Nu votați cu 

inima, nu votați cu sufletul, nu votați PNL-ul ca e PDL, nu votați PMP-ul că e PDL, conduse 
amândouă de Băsescu, care a făcut cel mai mare rău: pensionarilor, salariaților, poporului. L-
a îndatorat cu peste 20 de miliarde care le-a dat la băncile vândute românesti și s-au făcut filiale în 
țară ale băncilor străine. Iar el a fost cu Manole, securistul Manole. Securistul Manole, cu securistul 
Băsescu, care îl cheamă Petrov, cu securistul...aaaa...guvernatorul Bancii Nationale, care...Mugur 
Isarescu este securistul Manole. S-au întâlnit la Viena cu mai marii Europei, au stat în genunchi sau 
au mers ca reptilele și acolo au angajat 20 de miliarde de dolari, ca să le acorde băncilor, în 
perioada crizei 2009 – 2010, acestor filiale străine. Cine plătește?? Poporul român. Și nimic în 
economie. A ăaiat pensiile, salariile, a distrus economia. 
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Ce vreți să mai spunem despre acest Băsescu și partidele, creatura lui?! Iar USR-ul, gânditi-vă 

întâi! Și vă recomand să studiati USR-ul de unde vine, de la ELSA! Data viitoare vă voi spune ce 
înseamnă ELSA și ce este cu ELSA. Si vedeți că de fapt, conducătorul acestui partid la nivel 
național este acest reprezentant al lui ELSA, ahaaa...de prin 1988-1989, nicidecum acum. 

Min. 18:35: Credeți că e întâmplător câștigarea alegerilor de străini? La Timișoara nu a 
mai fost nici un român să-l voteze pe Fritz Dominic? Credeți dvs. că la Sectorul 1 din 
Bucuresti, unde a refuzat numărătoarea voturilor Biroul Electoral Municipal și Biroul 
Electoral Central, să câștige Clotilde...sau Coltide...spion..... 

Moderator: De ce acolo s-a refuzat numărătoarea?  
Invitat: Spion...spion Francez! Am scrisoarea de la Ministerul de Externe al Franței! așa că 

Morega nu vorbește tâmpenii pentru oameni. Voteaza-ți românul tău! Că sunt români destui! 
Dacă Timișoara, de exemplu, avea majoritatea nemți, de acord să voteze un neamț! Dar 
majoritatea sunt români. Trebuia ales român, primar! Rușine timișorenilor! Rușine să vă fie! 
Rușine bucureștenilor! Să vă fie rușine pentru ca ați votat o nevorbitoare coerent și corect 
gramatical limba româna! (...) 

 
2. Reper min. 20:45: 
Invitat: Deci, n-au vrut, să vă răspund la întrebare, să facă numaratoarea pentru că, de fapt, aici 

este acest nemernic, antiromân, incult, îmbogațitul îmbogațiților cu șapte case, și care de fapt, 
a pierdut una, dar nu vrea să o plătească. Să plătească așa cum a stabilit definitiv și irevocabil 
instanța, 300.000 de euro la Stat. Intreb eu pe acest analfabet, din punct de vedere al Finanțelor, 
pe Ministrul Finanțelor, pe Cîțo Cîțo pe malai...Cîțule...de ce nu îl execuți pe Iohannis, mă? De 
ce nu-l execuți, băi, derbedeule? Iar pe un amărât care are o firma și din greșeală a făcut o 
evaziune îl bagi în faliment...îl execuți imediat. Ăsta e Stat de drept? Vă întreb!? 

În continuare discută despre ajutorul pe care l-a oferit anumitor primari în campanie, despre 
sfaturile date acestora. 

 
3. Reper min. 24:00: 
Invitat:  (...) Deci, iată! Sper ca acest individ, și doresc să-i atrag încă o dată atenția foarte sever, 

că ați ridicat problema de la Padeș...foarte sever, lui Troacă Mihai, care el crede că dacă s-a văzut 
acuma călare pe cai, nici măcar că mi-a dat un telefon să-mi mulțumească, acest derbedeu! Nici 
măcar că m-a consultat, că am discutat cu el să facă o noua organigramă. Cu întâi ianuarie, ceea 
ce îi sfătui pe toți primarii! Care i-am sprijinit în campanie. 

Moderator: Noi organigrame în primariile respective... 
Invitat: În primării, și să reducă personalul. Necorespunzător, corupt, hoț. La Padeș sunt 

foarte multi hoți care au pactat cu fostul primar și cu Nicolescu, care acuma fură de pe la 
Baia de Aramă. Și n-a fost capabil să câștige, iată! V-ați mai deșteptat padeșenilor! Cu atât mai 
mult vă iubesc! Dar pe cei care ați votat din Padeș, Padeș, din satul Padeș, din comuna Padeș, 
pe Nicu Serafim, care a fost primar și care și-a bătut joc de satul Padeș, cu școala, cu 
canalizarea și cu alimentarea cu apă, să vă fie rușine, la obraz! Și să nu vă prind că veniți la 
mine și-mi cereți vreun sprijin! Clar! Să vă duceți la Serafim și la Grivei, mămăligă dacă vrei! 
Ăsta care e de la...tăntălăul ăsta și analfabetul politic, gângăilă de la PDL-PNL.  

 Moderator: Lăsăm putin acest subiect, se apropie alegerile parlamentare... 
Invitat: Nu, vreau să nu lasam, vă rog din suflet!  
Moderator: Sigur! 
Invitat: Pentru că nu am terminat! (...) 
 
4. Reper min. 28:40:  
Invitat: (...) Pe lânga faptul că televiziunile naționale de mine au vorbit frumos, un nemernic, un 

securist ordinar, un om care nu este întreg la cap și nu este pe creaca lui, un dement, care 
trebuie dus în lanțuri la Bălăceanca! Să se facă bine! Și care are o televiziune de căcat!!! 

Moderator: Vă rog frumos să..., pentru că CNA-ul ne va... 
Invitat: Iertați-ma! O televiziune Ghiveci TV! On-line! Ghiveci TV on-line! Și batjocorește 

după ...cei care nu cotizeaza la el, nu-i dau bani! 
Moderator: Aveți dovezi în acest sens? Pentru că...na! 
Invitat: Vai de mine! Vă prezint dovezile data viitoare! Va prezint sumele pe care le-a 

încasat acest tembel, acest idiot, batjocoritor de oameni de afaceri, de directori generali de 
institutii publice, de candidati si de primari! Pana nu se prezinta la el cu bani, cu bani, 
parlamentari care i-au dat bani, ii dau bani! Pai cine esti tu, mai, nemernicule, cine esti tu 
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mai, batjocoritorule, care ai o televiziune online de cacao! Si care batjocoreste si pe ceilalti din 
mass- media. Ceilalti, care toti imi sunt dragi! Chiar daca unii sunt cu mine sau nu sunt cu mine! Dar 
sunt oameni care au respect si bun-simt, chiar atunci cand ma critica. Si nu prezinta zvonuri!  

Min. 30:40: Ai venit la mine jigodie ordinară... 
Invitat: Dar vă rog foarte mult....pentru că nu se poate cu acest tembel! Ca un om care 

spun că sunt patriot și naționalist, să-si bată joc de patrioți, de naționalisti, de oameni cinstiți 
și oameni corectț, pentru mofturile lui și pentru a-și cumpăra alt autoturism, alt 
apartament...de unde mă-sa? De unde mă-sa?  

Moderator: Haideti să ducem mai departe discuția.... 
Invitat: Haideti să ducem mai departe discuția....da! 
Moderator: In altă ordine de idei, presa a... 
Invitat: In acest ordin...or... tot în această...discuție, vreau să-i atrag atenția acestui dement! 

Să-și bage mințile în cap or sa ia o pauza ca să nu se ducă în lanțuri la Bălăceanca și să se 
ducă mai bine singur la Turceni! Să se facă bine, să se facă sănătos și să nu mai critice! L-a 
criticat pe nepotul meu. In timp ce vorbeau frumos si îl arătau cum a început...vă dau numai un 
nume de televiziune, restul le lăsam pe toate. Antena 1 îl arăta că deja a început munca, cu 
excavatoare, cu multe altele și de discuții cu oamenii...și el îl vorbește în fel și chip, mizerabil. Nu o 
să primești hoțule, nici un leu de la Cosmin Morega! Și dragi primari, directori, parlamentari! Nu 
mai lucrați cu acest dement! Lăsați-l să moară ca un câine jigărit! 

Moderator: Am ajuns la final de emisiune. 
Invitat: Pentru că...va rog foarte mult, că n-am ajuns la final de emisiune. Lăsți-l să moară 

pe limba lui. Pe urma l-a criticat pe ginerele meu, pe Cornel. Răducan-Morega sau Morega-
Răducan, cum vreți, că nu l-am obligat eu sa ia și numele meu, în niciun caz, spunând că el face 
afaceri cu primăriile și s-a dus pe la primării datorită influenței mele să-i dea proiecte. 

Min. 33:15: Măi cretinule, băi bolnavule, băi carnatule, băi ardei umplut! 
Moderator: Haideți vă rog frumos să ne liniștim. 
Invitat: Ginerele meu are o firma care este cea mai bună de arhitectură și proiectare. Și care ți-

a fost loial ție, cretinule! Te urmarea pe tine pe TV Ghiveci online. TV Ghiveci online. Asta-i 
televiziunea!  

Moderator: Suntem, am depăsit deja timpul de emisie...  
Min. 33:55: Invitat: Nu am depăsit, domnu’...vă rog foarte mult să nu...îmi limitați discuția, 

pentru că nu mai vin la dvs. niciodată. Sa fie clar! 
Moderator: Nu, nu, nu...nu se pune problema, doar că... 
Invitat: Dar să termin, mă rog, această discuție cu acest derbedeu!  
Moderator: Sigur! 
Invitat: Nu se poate, ca el să critice Acces TV, Accent TV si Radio-tv, care, salariații știu și cu 

patronul și Presedintele Consiliului de Administratie, al celor trei... 
Moderator:...entitati... 
Invitat:...entitați. Jurnal scris, radio Accent, televiziunea Accent, care merg în 15 judete si care 

se extind acuma in Arges si inca 15 judete, in Craiova, in Rm-Valcea. Pai tu, ai acest patriotism in 
tine ca Nae Băloi, băi, jigodie ordinară! Hoț ordinar ce ești! Îl știți care este, cum îl cheamă, 
dvs.? 

Moderator: Nu...nu avem voie să facem astfel de... 
Invitat: Dar eu nici nu-l stiu! Cum îl cheamă pe el! Eu știu că este patronul la TV Ghiveci. 
Moderator: Am ajuns la final de emisiune stimați... 
Invitat: Deci...aș vrea să-i felicit pe toți primarii! 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrări, membrii Consiliului 
au constatat că emisiunea ‘’La obiect’’ din 06.10.2020 a fost difuzată cu încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (4 și 5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii 
programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile 
acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, 
și, totodată, să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. 

Astfel, în cadrul acestei ediții, invitatul a formulat acuzații concrete la adresa 
mai multor persoane pe care le-a nominalizat pe post, situație față de care membrii 
Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii nu  și-a îndeplinit obligația legală 
prevăzută de art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului, în sensul de a fi solicitat 
interlocutorului să probeze acuzațiile aduse, pentru a permite publicului să aprecieze 



 

 

4 
justețea lor, astfel încât lipsa de atitudine a acestuia a condus la desfășurarea 
emisiunii în afara cadrului legal. Or, respectarea normelor legale au ca scop 
protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare nedovedite 
și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă, întemeiată pe probe 
concrete, pertinente şi concludente. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că,  în cadrul emisiunii, în același 
context, invitatul s-a exprimat în termeni jignitori la adresa acelor persoane acuzate 
și ale căror nume le-a făcut publice: ”este acest nemernic, antiromân, incult, 
îmbogațitul îmbogațiților cu șapte case; băi, derbedeule?; acest derbedeu!; corupt, 
hoț; la...tăntălăul ăsta și analfabetul politic, gângăilă de la PDL-PNL. ; un nemernic, 
un securist ordinar, un om care nu este întreg la cap și nu este pe creaca lui, un 
dement, care trebuie dus în lanțuri la Bălăceanca! Să se facă bine! Și care are o 
televiziune de căcat!!!; acest tembel, acest idiot, batjocoritor de oameni; Pai cine esti 
tu, mai, nemernicule, cine esti tu mai, batjocoritorule, care ai o televiziune online de 
cacao! ; Ai venit la mine jigodie ordinară...; pentru că nu se poate cu acest tembel!; 
vreau să-i atrag atenția acestui dement! Să-și bage mințile în cap or sa ia o pauza 
ca să nu se ducă în lanțuri la Bălăceanca și să se ducă mai bine singur la Turceni! 
Nu o să primești hoțule, nici un leu …!;  Nu mai lucrați cu acest dement!; Măi 
cretinule, băi bolnavule, băi carnatule, băi ardei umplut!; acest derbedeu! ; băi, 
jigodie ordinară! Hoț ordinar ce ești!’’ 

În aceste condiții, Consiliul a constatat și încălcarea prevederilor 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.   

În raport de aceste dispoziții legale și de modul în care s-a desfășurat 
emisiunea analizată, Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume 
această calitate şi să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare 
se face cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de 
îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. De 
asemenea, Consiliul mai consideră că jignirea unor persoane nu constituie o formă 
de critică şi nici un  mod în care se poate  tranşa o dispută ori o polemică şi nu ajută 
dezbaterii publice, în condiţiile în care şi respectarea drepturilor fundamentale ale 
persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi libertatea de exprimare. Prin urmare, 
Consiliul a constatat că limbajul utilizat a fost injurios, de natură să depăşească 
limitele libertăţii de exprimare şi să lezeze demnitatea umană şi imaginea 
persoanelor la adresa cărora a fost folosit. 

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. TOP BBB VIDEO S.R.L.  ((licenţa audiovizuală nr. TV-C 
666.4/07.03.2013 eliberată la 23.07.2020 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
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2008.1/05.11.2020 pentru postul ACCENT TV din localitatea Târgu Jiu)  se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 40 
alin. (4 și 5) 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 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 

ACCENT TV, deoarece, în cadrul emisiunii “La obiect ” din 6 octombrie 2020, au fost 
aduse acuzații mai multor persoane și la adresa cărora s-a folosit un limbaj jignitor, 
situație în care moderatorul nu a solicitat interlocutorului dovezi, pentru ca publicul să 
poată evalua cât de justificate sunt acuzațiile, și a permis utilizarea unui asemenea limbaj, 
fapte ce contravin prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului. ’’ 

 
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  Dumitru Ciobanu 
 
 

 
 


