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Decizia nr. 459 din 02.10.2018
privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I. 5888716
Fax: 031/400.44.41
- pentru postul DIGI 24
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 octombrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
3563/25.04.2018, cu privire la emisiunea ‘’Jurnalul de seară’’ din 19.04.2018, difuzată de
postul DIGI 24.
Postul de televiziune DIGI 24 aparţine S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa
audiovizuală S-TV 273.6/07.12.2010 eliberată la 18.07.2017 şi decizia de autorizare
nr.1727.1-5/09.02.2012 eliberată la 18.07.2017).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS &
RDS S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, 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 19.04.2018, postul DIGI 24 a difuzat emisiunea „Jurnalul de
seară”, moderată de Cosmin Prelipceanu, în cadrul căreia, în intervalul orar 20.59-21.50, a
fost invitat jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Unul dintre subiectele analizate l-a constituit
mitingul organizat pentru susţinerea familiei tradiţionale.
Redăm din raportul de monitorizare:
„Sel 1 (21:23-25:05, sel 19-21.asf) Titlurile afişate pe ecran: Visul lui Liviu: 1 milion la mitingul pentru
familie; CTP: Familia tradiţională are probleme mari; CTP: În familia tradiţională, un părinte e plecat; CTP:
Problema familiei tradiţionale e sărăcia.
Cristian Tudor Popescu: Nu e aşa, familia din România, familia tradiţională, chiar are probleme. Şi are
probleme mari. Probleme rezultate din faptul că, în foarte multe cazuri, cel puţin unu din membri... dintre
membrii familiei tradiţionale, e plecat în străinătate, la muncă. Şi rămân copiii numai cu unu` sau cu bunicii sau
cu mătuşa şi aşa mai... Aia, aia mai rămâne din familia tradiţională. Familia tradiţională are probleme din
pricina violenţei interfamiliale, de care spuneam, care este din ce în ce mai ridicată, a abuzurilor adulţilor
asupra copiilor, asupra femeilor. A... mai departe! Familia tradiţională are probleme că, în fiecare lună, în ţara
asta, scade natalitatea, continuu. Am văzut nişte cifre acum, de te iei cu mâinile de cap, în ultimele luni. Şi asta
nu din pricina homosexualilor. Deci, familia tradiţională are mari probleme în clipa asta, în România. Şi poate
cea mai mare e dată de nivelul de trai. Pentru că familia asta tradiţională depinde de cât câştigă cei doi, ca
familia să rămână închegată. Nu trebuie să trăiască într-o sărăcie cruntă, de pe-o zi pe alta, că are şanse mici să
reziste în condiţiile astea. Or, problema familiei tradiţionale e inflaţia în clipa de faţă. Nu sunt homosexualii,
dom`le. Da. Şi totuşi, în aceste condiţii de logică minimală, să ştiţi că io o să-i numesc, cu toată dragostea, ca
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să folosesc o expresie foarte prezentă pe la diverse posturi, o să-i numesc pe cei care ies în stradă la mitingul
ăsta, câţi or fi... Va fi pentru minte mitingul handicapaţilor mintal.
Cosmin Prelipceanu (moderator): Nu...
Cristian Tudor Popescu: Persoanelor cu handicap mintal de care trebuie să-ţi fie milă, să încerci să le
ajuţi. Da? Pentru că, ca să ieşi la miting... La miting! Hai, n-am spus să te duci să votezi la referendum, mă
rog, aia... e cu Constituţia, te gândeşti că e bine să schimbăm acolo... Dom`le, da` la miting, ca să hăuleşti, ca
să-ţi pierzi nişte ore dintr-o viaţă şi aşa mizerabil de scurtă, fără să poţi să faci ceva logic acolo şi cu sens,
ieşind în stradă, va fi pentru mine, şi aşa îl voi numi, mitingul persoanelor cu handicap mintal.
Cosmin Prelipceanu (moderator): Pentru că nu are o cauză, tocmai ne-aţi explicat, deci nu vreţi să-i
jigniţi pe cei care merg acolo, ci... E aberant.
Cristian Tudor Popescu: Nu! Trebuie să avem grijă de ei.
Cosmin Prelipceanu: E aberant, spuneţi.
Cristian Tudor Popescu: Dacă... Da cum! Dacă pot să fac aşa ceva, înseamnă că oamenii aceştia sunt
defavorizaţi din punct de vedere mintal.
Cosmin Prelipceanu (moderator): Să ieşi în stradă pentru ceva care nu există.
Cristian Tudor Popescu: Care nu există, total. Nu? Asta înseamnă că sunt vai de capu` lor. Deci nu, nu
vreau să jignesc pe nimeni. Dimpotrivă. Nu pot să... da nu pot să trag decât această concluzie în legătură cu...
cu mitingul. Repet, nu cu referendumul. Dom`le, au semnat, oamenii se duc, votează. Dar de ce ai nevoie de
(n.n. – neinteligibil), de miting, de un milion de oameni, ca să ce? Ca să te baţi cu cine? Nu? E noroiu` minţii.
Cosmin Prelipceanu (moderator): Pilonul II de pensii. Asta ce e? (...)”

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au
constatat că ediţia emisiunii „Jurnalul de seară” din 19.04.2018 a fost difuzată cu
încălcarea prevederilor art. 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.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediţii, a fost folosit un
limbaj jignitor la adresa participanţilor la mitingul organizat în vederea susţinerii familiei
tradiţionale. Cu referire la aceste persoane, invitatul emisiunii s-a exprimat astfel: „...o
să-i numesc pe cei care ies în stradă la mitingul ăsta, câţi or fi... Va fi pentru minte
mitingul handicapaţilor mintal.”; Persoanelor cu handicap mintal de care trebuie să-ţi
fie milă...; aşa îl voi numi, mitingul persoanelor cu handicap mintal...; , înseamnă că
oamenii aceştia sunt defavorizaţi din punct de vedere mintal... Asta înseamnă că sunt
vai de capu` lor...; da nu pot să trag decât această concluzie în legătură cu mitingul...;
E noroiu` minţii”.
Faţă de modalitatea în care invitatul s-a referit la această categorie de persoane,
care manifestau pro cauza familiei tradiţionale, membrii Consiliului au constatat că
reacţia moderatorului a fost formală, în condiţiile în care norma instituie în sarcina
acestuia obligaţia de a nu permite şi de a nu folosi un asemenea limbaj.
De asemenea, în raport de dispoziţiile incidente, Consiliul consideră că orice
moderator trebuie să îşi asume această calitate, astfel încât prin atitudinea adoptată să
asigure desfăşurarea programului în cadru legal şi cu respectarea drepturilor celorlalte
persoane la care se face referire în contextul temei dezbătute.
Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este unul absolut. Curtea Europeană a
stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor
exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia
“dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept”.
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Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, 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.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor 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. RCS& RDS S.A. (licenţa audiovizuală S-TV
273.6/07.12.2010 eliberată la 18.07.2017 şi decizia de autorizare nr.1727.15/09.02.2012 eliberată la 18.07.2017 pentru postul DIGI 24) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (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 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 DIGI 24,
deoarece, în cadrul emisiunii „Jurnalul de seară” din 19 aprilie 2018, a fost folosit un
limbaj jignitor la adresa participanţilor la mitingul organizat în susţinerea familiei
tradiţionale, încălcânu-se astfel art. 40 din Codul audiovizualului.
Potrivit acestor dispoziţii, moderatorii au obligaţia să nu folosească şi să nu permită
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”.
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

