
Decizia nr. 88 din 18.01.2022 
privind somarea S.C. UNDA MEDIA S.R.L. 

TÂRGU JIU, Calea București nr. 64, et. 1, ap. 1, jud. Gorj 
CUI 18575664 

 
- pentru postul RADIO ACCENT din localitatea Novaci 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 ianuarie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizărilor nr. 
13294 și 13297 din 03.12.2021, respectiv nr. 13399 din 07.12.2021, cu privire la știrea 
difuzată în data de 02.12.2021,  de postul RADIO ACCENT 

Postul RADIO ACCENT aparţine S.C. UNDA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 
R 823.7/09.12.2008 eliberată la 25.09.2008 şi decizia de autorizare                         nr. 
1656.1-5/13.09.2011 eliberată la 14.10.2020 pentu localitatea Novaci, jud. Gorj). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. UNDA MEDIA S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora 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. 

Potrivit raportului de monitorizare, știrea la care se face referire în cele trei petiții 
menționate a fost difuzată în data de 02.12.2021 și a avut următorul conținut: 

-S1- Primăria Drăguțești va derula procedura de licitație pentru concesionarea unui teren 
de aproximativ 26 de hectare. Suprafața ar urma să fie destinată unui spațiu de agrement ce 
cuprinde, potrivit caietului de sarcini, un iaz piscicol, amplasarea de căsuțe de lemn, activități 
acvatice cu sau fără ambarcațiuni, pentru sporturi nautice și pescuit.    Însă, potrivit unor surse, 
agregatele minerale de balastieră de pe cele 26 de hectare, estimate la 5 milioane de euro, ar 
fi de fapt miza acestui teren. Mai exact a lui Paul Plăstoi, cel care ar fi programat să câștige 
licitația. Cel în cauză ar urma să-i dea primarului din Drăguțești, după câștigarea licitației, o 
șpagă de 300.000 de euro. Toată operațiunea ar fi coordonată de amicul și consilierul său 
personal, Florin Sitaru. Cu acești bani, Dumitru Ion Popescu își va putea continua noua 
construcție de lângă piscina proaspăt turnată. În replică, primarul din Drăguțești infirmă aceste 
informații și amenință că va da trustul în judecată.  

Dumitru Ion Popescu, primarul comunei Drăguțești: 
“Este o licitație deschisă, rog pe toată lumea să prezinte la licitație, vreau să vină 

întreprinzători în comuna Drăguțești și în comuna Drăguțești nu se poate vorbi de primarul 
Popescu a făcut ceva rău, iar dl. Băloi vă spun prin intermediul dumneavoastră și vreau să dați 
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această înregistrare o să aibă o plângere penală pentru șantaj mediatic pentru știrile astea 
false  cineva trebuie să suporte totul, da?! Dacă eu sunt vinovat să suport eu, dacă nu, cei 
care dau anunțuri de genul ăsta trebuie să suporte tot și credeți-mă că nu mă opresc.” 

Valoarea de circulație a terenului este de aproximativ 160.000 de lei, iar nivelul 
redevenței, ca bază de pornire la licitație, este de 0,15 euro/mp. Durata concesionării terenului 
va fi de 49 de ani. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 3 decembrie. Licitația 
este programată în data de 6 decembrie.  

Vizionând înregistrări și analizând raportul de monitorizare având ca obiect știrea 
difuzată în data de 02.12.2021, al cărei conținut este redat mai sus, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora 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 cadrul acestei știri, radiodifuzorul a făcut afirmații acuzatoare la adresa unor 
persoane, identificate pe post, cu privire la presupuse fapte de natură penală, constând 
atribuirea a 26 hectare, în urma unei licitații trucate, unei anumite persoane, care ar 
urma să ofere, ca șpagă, suma de 300.000 euro primarului din Drăguțești, prin 
intermedierea consilierului acestuia. 

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul știrii, radiodifuzorul nu a prezentat 
vreo dovadă în susținerea acuzației formulate la adresa persoanelor nominalizate și 
nici punctul de vedere al acestora, pentru a li se acorda posibilitatea să se apere în 
legătură cu faptele imputate. De asemenea, în cadrul știri, nu s-a precizat dacă acestea 
ar fi refuzat să-și exprime opinia pe marginea presupuselor fapte incriminatorii. În 
aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit 
obligaţia legală prevăzută de norma invocată, în sensul respectării principiului audiatur 
et altera pars, care presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul 
aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. 

Pentru aceste considerente, 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. UNDA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 
823.7/09.12.2008 eliberată la 25.09.2008 şi decizia de autorizare nr. 1656.1-
5/13.09.2011 eliberată la 14.10.2020 pentu postul RADIO ACCENT din localitatea  
Novaci, jud. Gorj) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru 
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încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) 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 (3) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul RADIO ACCENT din Novaci, 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 somaţie publică postul 

RADIO ACCENT, deoarece în cadrul unei știri au fost aduse acuzații la adresa unor 
persoane privind presupuse fapte de natură penală, fără a fi prezentate dovezi în 
susţinere sau punctul de vedere al acestora, aşa cum prevede art. 40 din Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 
 

         


