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- pentru postul de televiziune CNS 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat  raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 3999/21.04.2020 cu privire 
la o știre difuzată în zilele de 09 și 10 aprilie 2020 de postul CNS din Roman. 

Postul de televiziune CNS aparţine radiodifuzorului S.C. CONEX INVEST SRL (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 050.4/14.10.2003 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 576.1-
2/13.09.2011). 

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrărilor şi analizarea 
raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul                               
a încălcat prevederile articolelor 64 alin. (1) lit. a) și 65 lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului). 
 Potrivit dispoziţiilor invocate: 

- art. 64 (1) - În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 

- art. 65: - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 
următoarele reguli: 

a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor; 
 

Redăm din raportul de monitorizare: 
„In urma vizionarii benzii martor pusa la dispozitie de radiodifuzorul CONEX INVEST 

SRL am constatat urmatoarele :  
In buletinele de stiri din data de 09.04.2020 la orele 17:00, 19:00 si din data de 

10.04.2020 ora 08:00, 12:00 a fost difuzata o stire de 2 min si 55 sec despre capturarea 
unui complice ce urma sa ridica banii in urma incercarii de inselare prin metoda 
„accidentul”. Filmarea prezentata a fost facuta de „un telespectator vigilent căruia îi 
mulțumim ca pus la dispoziția redactorilor CNS un filmuleț...” dupa cum redactorul spune in 
off-ul stirii.  

Pe aceasta filmare continutul stirii contine 2 inserturi de voce si un interviu :  
Min 00:00  

Voce 1: Că ”mintea odihnită” a infractorilor de cea mai joasă speță inventează și în 
aceste vremuri de pandemie tot felul de ticăloșii, era de la sine înțeles că se va întâmpla. 
Dar nu e de înțeles blândețea legislației noastre. Un telespectator vigilent căruia îi 
mulțumim a pus la dispoziția redactorilor CNS un filmuleț din care se vede cum polițiștii 
romașcani au reușit să anihileze un prim membru al unei bande de infractori, care au păcălit 
o bunicuță de 93 de ani, reușind să o jăcmănească, prin clasica metodă ”Accidentul” de 
agoniseala ei de o viață, destinată unei înmormântări creștinești. Numai că pe fir au intrat 
procurorii și polițiștii, care au reușit să-l prindă, deocamdată, pe ”cărăuș” 
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 Min 00:37  
Interviu TUDOR IONUȚ VIERU- prim procuror al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Roman, PRIN TELEFON – contine doar prezentarea faptelor. 
Min 01:37  
Voce 2: Desi in acest caz nu a fost creat nici un prejudiciu material aceasta metoda are un 
impact emotional foarte mare asupra victimelor , motiv pentru care politistii ne recomanda 
sa nu oferim si sa nu dam nici un fel de date personale prin intermediul convorbirilor 
telefonice indiferent de calitatea invocata de interlocutor. Nu este recomandat sa fie trimise 
sume de bani unor persoane necunoscute indiferent de pretextul acestora. Intr-o situatie de 
acest fel trebuie anuntata cea mai apropiata sectie de politie sau prin apel la 112 daca 
avem cea mai vaga suspiciune ca am putea fi victima unei inselaciuni.  

Din păcate în societatea modernă s-a abolit pedeapsa cu moartea în majoritatea 
statelor moderne, considerându-se a fi una prea dură, chiar în situații excepționale, ca cea 
a stării de necesitate/urgență, pentru infracțiuni ca: furt, jaf, viol, deși aceasta ar mai fi 
temperat ”zelul” unor infractori de tipul celora în discuție, capabili să înșele o persoană 
lipsită de posiblitatea de a se apăra, fie și emoțional, ca în cazul înșelătoriei de față. Juriști 
eminenți ca celebrul Donatella Stoica, pomenea despre asprimea pedepselor aplicate în 
perioada sclavagistă pentru furt, tâlhărie, jaf, înșelăciune, sancționate cu o ”pedepsă 
specială”, probabil ocna. De altfel nici nu trebuie să ne ducem în Peninsulă, ci ar trebui să 
vedem cum a reușit Vlad Țepeș, în epoca medievală, să stârpească hoția în Țara 
Românească, de unde și renumele acestuia, vorba lui Eminescu: ”UNDE EȘTI TU, 
DOAMNE... ?!”  

In finalul stirii s-au facut referiri ca pedeapsa cu moartea ar putea tempera zelul unor 
infractori si s-au facut referiri la metoda de tragere in teapa folosita de Vlad Tepes.„ 

 
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de imagini, membrii 

Consiliului au constatat că  știrea referitoare la metoda de înșelăciune „accidentul” a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor din legislația audiovizuală care au în vedere ca dreptul 
la informare a publicului să fie respectat prin prezentarea unor știri care să fie redactate în 
mod riguros și cu acuratețe, precum și cu asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii. 

Astfel, pe de o parte, art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului prevede că, în 
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să respecte principiul asigurării unei distincţii clare între fapte şi opinii. 

Raportat la știrea difuzată, membrii Consiliului au considerat că această distincție nu a 
fost respectată atunci când s-a făcut afirmația potrivit căreia ”Din păcate în societatea 
modernă s-a abolit pedeapsa cu moartea în majoritatea statelor moderne, considerându-se 
a fi una prea dură, chiar în situații excepționale, ca cea a stării de necesitate/urgență, 
pentru infracțiuni ca: furt, jaf, viol, deși aceasta ar mai fi temperat ”zelul” unor infractori de 
tipul celora în discuție, capabili să înșele o persoană lipsită de posiblitatea de a se apăra, 
fie și emoțional, ca în cazul înșelătoriei de față.”, în sensul că a fost prezentată ca un fapt și 
nu ca o opinie. 

În acest context, s-a constatat și nerespectarea art. 65 lit. a) din Codul audiovizualului, 
întrucât la difuzarea știrii nu s-a ținut cont de regulile cu privire la prezentarea știrii în mod 
riguros și cu acuratețe. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost 
prezentată știrea cu privire la acest subiect contravine principiilor de informare corectă a 
publicului, prevăzute de legislația audiovizuală.  
      Faţă de  toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului. 
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

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. CONEX INVEST SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
050.4/14.10.2003 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 576.1-2/13.09.2011 pentru postul de 
televiziune CNS din Roman) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor articolelor 64 alin. (1) lit. a) și 65 lit. a) 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 pe postul CNS din Roman, 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 CNS din 

Roman, deoarece știrea din 9-10 aprilie 2020 referitoare la metoda de înșelăciune 
„accidentul” a fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor legale care au în vedere ca dreptul la 
informare a publicului să fie respectat prin prezentarea unor știri care să fie redactate în 
mod riguros și cu acuratețe, precum și cu asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, 
așa cum prevăd articolele 64 și 65 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic,  
reglementări şi relaţii europene, 
 

       Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 
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