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Decizia nr. 449 din 25.09.2018
privind somarea S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMÂNIA S.R.L.,
BUCUREŞTI, Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 87, sector 1
C.U.I. 7965920
Fax: 021/319.31.99
- pentru postul de radio RFI ROMÂNIA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 septembrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
6490/27.06.2018, cu privire la emisiunile informative şi de dezbateri, difuzate în perioada
18-26.06.2018, de postul RFI ROMÂNIA.
Postul de radio RFI ROMÂNIA aparţine S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE
ROMÂNIA S.R.L. (licenţa R 287.7/10.09.1998 eliberată la 15.02.2017 şi decizia de
autorizare nr. 331.2-4/15.02.2011 eliberată la 17.03.2017).
În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii de înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE
ROMÂNIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).
Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică.
În fapt, în perioada 18-26 iunie 2018, în intervalul orar 07.00-14.00, în cadrul
emisiunilor de ştiri şi dezbateri, postul de radio RFI România a prezentat informaţii cu
privire la modificarea Codului de Procedură Penală.
Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestor emisiuni, în care s-a dezbătut
tema enunţată, nu a fost asigurată informarea imparţială şi echilibrată a publicului prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, încălcându-se astfel
prevederile legale citate.
În acest sens, redăm din raportul de monitorizare, în care este consemnat pe
larg din conţinutul emisiunilor difuzate în perioada 18-26 iunie 2018, scurte pasaje din
cele din 19, 20 şi 21 iunie:
19.06.2018
Matinal de zi cu zi, interval orar 7.00 – 10.00
Emisiunea „Matinal de zi cu zi”, realizată de Magda Prelipceanu, difuzată de Luni până Vineri, în
intervalul orar 7.00-10.00, subiectul privind modificările Codului de Procedură Penală a fost prezentat astfel:
Jurnal – ora 7.00
S1 (rep.0.57-3.10, sel.19-7)
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Prezentatoare: Codul de Procedură Penală conține mai multe articole controversate. O instanță de
apel nu mai poate modifica prima sentință de achitare, dacă nu sunt administrate probe noi. Măsura arestării
preventive poate fi luată doar dacă din probe rezultă probe, sau indicii temeinice, iar o sentință definitivă poate
fi revizuită, dacă motivarea nu este semnată de judecătorul care a soluționat cauza. Opoziția susține că
modificarea este cu dedicație pentru liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat definitiv în Dosarul
Referendumul…
Jurnal – ora 9.00
S4 (rep.0.33-3.25, sel.19-9)
Prezentatoare: Codul de Procedură Penală conține mai multe articole controversate: între altele o
instanță de apel nu mai poate modifica prima sentință de achitare, dacă nu sunt administrate probe noi, iar o
sentință definitivă poate fi revizuită, dacă motivarea nu este semnată de judecătorul care a soluționat cauza.
Opoziția susține că modificarea este cu dedicație pentru liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat definitiv în
Dosarul Referendumul. Liderul de grup al PNL, Raluca Turcan a amintit câteva modificări controversate.
Invitatul dimineții – ora 9.20
În cadrul rubricii „Invitatul dimineții”, realizată de Cosmin Ruscior, a fost difuzat un interviu, în direct,
cu deputatul USR Cristian Ghinea, care a vorbit, în prima parte a discuției, despre adoptarea, în Camera
Deputaților, a proiectului PSD de modificare a Codului de Procedură Penală.
Cristian Ghinea: …(rep. 03.19 S5) Suntem în defensivă, domnule Ruscior. Suntem de doi ani în
defensivă, pentru că noi, cetățenii cinstiți, suntem asaltați de republica borfașilor. Este foarte simplu.
Gândiți-vă doar la această cifră: o mie de infractori dintre cei eliberați de PSD-ALDE anul trecut s-au întors
deja în pușcării. Asta înseamnă o mie de victime, o mie de victime tâlhărite, o mie de... deci nu vreau să intru în
mai multe amănunte. De aseară începând, victimele vor fi obligate să stea în aceeași cameră cu tâlharul, cu
violatorul lor, ca să se asigure Justiția că spun adevărul. De aseară, ce-a spus președintele USR, Dan Barna,
că România devine raiul infractorilor nu este doar o metaforă. Chiar așa este. De aseară începând, statul
român este legat la mâini și infractorii sunt mai presus decât victimele lor.
Actualitatea de prânz , ora13.00
Jurnal – ora 13.00
S9 (rep. 0.58-02.48, sel.19-13) Prezentator (Cătălin Lența): Opoziția va ataca la Curtea Constituțională
Codul de Procedură Penală adoptat aseară târziu de Camera Deputaților în calitate de for decizional.
Declarația a fost făcută la RFI de deputatul USR Cristian Ghinea, care mai spune că dezbaterile propriu-zise au
durat prea puțin.
Cristian Ghinea: …și singura explicație rațională este că Liviu Dragnea vrea să arate din nou că are
forță instituțională în Parlament, că nu poate să fie dărâmat și să arate judecătorilor care trebuie să ia o decizie
joi, că el este vătaful acestei țări. Altă explicație rațională eu nu găsesc.
Prezentator: Ce veți face mai departe?
Cristian Ghinea: Evident vom ataca la Curtea Constituțională cum am făcut cu multe alte... multe alte
legi. Suntem de doi ani în defensivă, pentru că noi, cetățenii cinstiți, suntem asaltați de republica borfașilor.
20.06.2018
Matinal de zi cu zi, interval orar 7.00 – 10.00
Jurnal – ora 7.00
S14(rep. 3.41-7.37, sel.20-7) Prezentatoare (Andreea Pietroșel): Opoziția va contesta la Curtea
Constituțională modificările la Codul de Procedură Penală adoptate de Parlament. …Opoziția a semnalat că
această prevedere ar fi dedicată liderului PSD, pentru că i-ar putea permite să ceară rejudecarea dosarului
referendumului. Alte modificări controversate: sentința de achitare dispusă de prima instanță se poate
modifica doar dacă se aduc probe noi, dezvăluirile în timpul urmăriri penale sunt interzise, iar arestarea
preventivă se poate face doar dacă există probe și indicii temeinice. Jurnalistul Liviu Avram, redactor șef
adjunct „Adevărul” spune că modificările urmăresc să îngreuneze munca procurorilor până la o face
imposibilă. El explică și care ar fi singura soluție pentru ca modificările să nu se aplice.
Liviu Avram: …Odată ele intrate în vigoare, indiferent cât de scurt timp, ele vor opera ca lege penală mai
În ediția „Matinal de zi cu zi”, în jurul orei 7.38 a fost difuzată o înregistrare a interviului, realizat de Anca
Năstase, cu jurnalistul Liviu Avram, redactor șef adjunct la „Adevărul”, referitor la modificările la Codul de
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Procedură Penală, adoptate de Parlament. Interviul a fost precedat cu reluarea unor informații, ce au fost
prezentate și în Jurnalul de la ora 7.00, de Magda Prelipceanu.,
S15(rep. 37.35-44.02, sel.20-7)
Magda Prelipceanu: …Reamintim unul dintre cele mai controversate amendamente prevede că
rejudecarea dosarului se poate cere dacă judecătorul nu a semnat ori redactat decizia. Opoziția semnalează
faptul că această prevedere ar fi dedicată liderului social-democrat, pentru că îi va putea permite să ceară
rejudecarea dosarului referendumului, în care a fost condamnat cu suspendare. Alte modificări controversate:
sentința de achitare dispusă de prima instanță se poate modifica doar dacă se aduc probe noi, dezvăluirile în
timpul urmăriri penale sunt interzise, iar arestarea preventivă se poate face doar dacă există probe și indicii
temeinice. Jurnalistul Liviu Avram, redactor șef adjunct la „Adevărul” spune că modificările urmăresc să
îngreuneze munca procurorilor până la o face imposibilă.
(rep.1.08-S15) Liviu Avram: … Actualele modificări pun în pericol securitatea, siguranța practic a
fiecărui cetățean din această țară în fața indiferent cărei infracțiuni. Pentru că Codul de Procedură Penală nu
se adresează doar acelor infracțiuni pe care le săvârșesc demnitarii, parlamentarii, primarii și așa mai departe,
cum au avut ei în intenție, cei din Parlament. Codul de Procedură Penală se aplică la toate infracțiunile,
inclusiv: crimă, tâlhărie, viol, terorism. …și multe din aceste prevederi asta și urmăresc, să îngreuneze cât pot
de mult munca procurorilor până chiar a o face practic imposibilă, pentru că sunt niște prevederi acolo unicat.
De exemplu: cer ca o sentință să fie pronunțată doar dacă judecătorul nu are niciun fel de îndoială punct. Până
acum era vorba de „îndoială rezonabilă”, nu „niciun fel de îndoială”. Pentru ca un judecător să nu aibă nici un
fel de îndoială el ar trebui să fie martor la infracțiune, că altminteri, în fața lui toate sunt fapte reconstituite. Deci,
el nu are cum să nu aibă nici un fel de dubiu, nici un fel de îndoială.
Anca Năstase: Spuneți, domnule Avram, că e mai mult decât favorizarea celor condamnați pentru
corupție?
Liviu Avram: Nu, e favorizarea tuturor infractorilor. Pentru că nu poți să faci un cod de procedură mai
permisiv cu demnitarii și mai aspru cu ceilalți infractori. Acest cod se aplică tuturor infracțiunilor.
21.06.2018
Matinal de zi cu zi, interval orar 7.00 – 10.00
Jurnal – ora 7.00
S24 (rep. 1.47-2.30, sel.21-7) Prezentatoare (Andreea Pietroșel): În jur de 4000 de persoane au protestat
aseară în Piața Victoriei din București, nemulțumite de modificarea Codului de Procedură Penală. Numeroși
jandarmi, unii echipați de intervenție, au fost mobilizați în zonă. Mai mulți manifestanți au fost ridicați de forțele
de ordine. Printre ei se numără și un jurnalist german, care a realizat un documentar despre Liviu Dragnea în
Teleorman. Au avut loc, de altfel, proteste în mai multe orașe din țară. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a
scanda lozinci de genul: „Decât conduși de hoți, mai bine în stradă toți!”, „Hoții merg la închisoare, nu trăiesc
pe picior mare!” sau „Demisia, șobolani penali!”. Mii de oameni au manifestat la Cluj- Napoca, la Sibiu, la
Timișoara, sau la Iași.
În ediția „Matinal de zi cu zi”, în jurul orei 7.39 a fost difuzat un interviu, realizat de Anca Năstase, cu
Mihai Polițeanu, membru fondator al mișcării „Inițiativa România”. Din interviu au fost prezentate acele
fragmente ce au făcut referire la tema monitorizării (modificările la Codul de Procedură Penală).
S25(rep. 38.44-42.30, sel.21-7) Magda Prelipceanu: Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, Mihai
Polițeanu, unul dintre protestatarii care a fost prezent ieri în Parlament, membru fondator al mișcării „Inițiativa
România”, spune că grupul nu este manipulat de nimeni și că proteste de acest gen vor continua.
Mihai Polițeanu: … Din păcate, majoritatea PSD-ALDE nu ține cont de aceste dorințe absolut normale
și unica lor preocupare, mai bine de un an și jumătate, este atacul la instituțiile independente ale statului,
atacurile la legislația penală și atacurile la cei care promovează această luptă pentru domnia legii, și asta cu
un singur obiectiv, să scape de dosare penale și de închisoare câțiva lideri PSD, care sunt inculpați, trimiși în
judecată pentru fapte de corupție sau fapte conexe faptelor de corupție.
Anca Năstase: Deci, spuneți domnule Polițeanu că ați pornit de la un război fulger și că acum singura
formă de a rezista e o luptă de gherilă?
Jurnal – ora 8.00
În cadrul emisiunii „Matinal de zi cu zi”, la ora 8.44 a fost difuzat un interviu, realizat de Magda
Prelipceanu, în direct, prin telefon cu conferențiarul Radu Vancu, membru al comunității „Vă vedem din Sibiu”.
În contextul noilor proteste, generate de modificarea legislației penale, Radu Vancu consideră că protestele de
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stradă sunt necesare pentru ca partenerii externi ai României să pună presiune pe oamenii politici de la noi, să îi
determine să guverneze cu responsabilitate. Radu Vancu afirmă că "Violența este inadmisibilă și
contraproductivă" și apreciază că alegerile anticipate sunt un deziderat nerealist în acest moment.
S28 (rep. 46.03-53.44, sel.21-8) Magda Prelipceanu: Deci, spuneți că protestele sunt o parte a soluției
în acest moment, că este nevoie de presiune internațională și că sperați să fie revizuite măcar o parte din legile
care au fost adoptate până acum.
Radu Vancu: Eu sper să fie revizuite toate, să fie respinse toate aceste amendamente toxice, care de
criminalizează, cum spuneați, părți întregi din Codul Penal. Nici măcar în statele totalitare nu sunt acceptabile
astfel de legi care favorizează violatorii, pedofilii, criminalii, infractorii,

Analizând raportul de monitorizare, care a avut ca obiect emisiunile informative şi
de dezbateri, difuzate în perioada 18-26.06.2018, membrii Consiliului au constatat că
acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului,
potrivit cărora în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes
public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în
dezbatere publică.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestor emisiuni, deşi
subiectul referitor la modificarea Codului de Procedură Penală era de interes public,
radiodifuzorul a prezentat cu preponderenţă punctele de vedere exprimate de invitaţi şi
de moderatori în sensul cărora aceste modificări servesc interesele liderului PSD, Liviu
Dragnea sau a infractorilor, în general, în detrimentul securităţii cetăţeanului.
De exemplu, în cadrul acestora s-a susţinut că modificările Codului de Procedură
Penală sunt făcute „cu dedicaţie pentru liderul PSD Liviu Dragnea, pentru că îi va putea
permite să ceară rejudecarea dosarului referendumului, în care a fost condamnat, că
suntem asaltaţi de republica borfaşilor, că România devine raiul infractorilor, că statul
român este legat la mâini şi infractorii sunt mai presus decât victimele lor, că modificările
urmăresc să îngreuneze munca procurorilor până la o face imposibilă, că pun în pericol
securitatea, siguranţa practic a fiecărui cetăţean din această ţară în faţa indiferent cărei
infracţiuni”.
În aceste condiţii, ţinând cont că tema referitoare la modificarea Codului de
Procedură Penală era de interes public şi era în dezbatere publică, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta şi puncte
de vedere opuse celor exprimate, aşa cum era necesar pentru ca publicul să-şi poată
forma în mod liber propria convingere şi de a primi informaţii echilibrate şi imparţiale.
Pentru aceste considerente, raportate la faptele constatate, 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.
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. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMÂNIA S.R.L.
(licenţa R 287.7/10.09.1998 eliberată la 15.02.2017 şi decizia de autorizare nr. 331.2-
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4/15.02.2011 eliberată la 17.03.2017 pentru postul de radio RFI România)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 66 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, pe postul RFI ROMÂNIA, 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 RFI
România, deoarece în cadrul emisiunilor difuzate în perioada 18-26 iunie 2018, în care
s-a dezbătut tema referitoare la modificarea Codului de Procedură Penală, nu a fost
asigurată informarea imparţială şi echilibrată a publicului prin prezentarea principalelor
puncte de vedere aflate în opoziţie, încălcându-se astfel art. 66 din Codul
audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru

