
Decizia nr. 880 din 08.10.2019
privind sancţionarea cu somație publică a S.C. PRIMA BROADCASTINGGROUPS.R.L.

BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sect. 2
CUI RO 4747298
Fax: 021/ 2088489

- pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 9177/09.09.2019 cu privire la ediția emisiunii „Starea nației” difuzată în data de 08.09.2019
de către postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 249.1-5/10.02.2011).

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

Art. 40 (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.

Redăm din sinteza constatărilor cuprinsă în raportul de monitorizare:
“Postul de televiziune Prima TV difuzează de luni până joi, începând cu ora 22:30,

emisiunea Starea nației cu Dragoș Pătraru. Ediția din data de 08.09.2019 s-a difuzat în
intervalul orar: 21:58-22:51 și a fost un best off. Emisiunea nu a prezentat niciun marcaj.
Aspecte din emisiune:

- Reper 03.03, sel. 8-22- titlul: Analfabetă între analfabete
Pe ecran, s-a prezentat o fotografie cu Viorica Dăncilă, care se uita cruciș (poză editată),
având în mână o carte pe care scria limba română, iar în spatele acesteia poșete.
Dragoș Pătraru: Nu ne plac oamenii, da, ne plac oamenii, doar când ne pupă mânuțele.
Ne plac oamenii, când copiii stau în cap în fața noastră și fac frumos, ca la circ. Îî, nu-i
așa, analfabeto?
Viorica Dăncilă: Dar mai este vorba și de cei 7 ani de-acasă.
Dragoș Pătraru: Se poate, se poate, doar că întrebarea corectă aici e următoarea: e vorba de
cei 7 ani de-acasă ai noștri, sau ai tăi, dragă? Of și pe lângă ăia 7 ani de-acasă, să știți,
doamnă, că urmează niște ani de la școală. Mai mulți de 7. Da, e o plictiseală a dracu`, n-
ați văzut așa ceva. E trist, e trist când ajungi să vorbești în felul ăsta, analfabeto, inculto
și altele de genul acesta, cum fac eu aici, la această emisiune, seară de seară. E trist, e
umilitor, dar nimeni n-o ține pe această femeie incultă, să stea moț în fruntea țării. Da,
repet, parcă ți se strânge inima când auzi astfel de cuvinte, dar, dar, când oamenii din
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partid (mimează pupături), o pupă în fund cu atâta poftă, de ce doamna Veorica nu le dă
peste bot? De ce doamna Dăncilă acceptă astfel de zoaie, dacă tot suntem la capitolul
decență în viața publică? Păi, luați, de-aici, fraților, porno!
Mihai Fifor: O femeie puternică, determinată, iubitoare de oameni, care este o mână de fier
într-o mănușă de catifea…
(...)
Bărbat: Aceasta sunteți dumneavoastră astăzi, mamă pentru copiii României, mamă între
mame!
Dragoș Pătraru: Mamă între mame. Să moară mama! Savantă de renume mondial, femeie,
dar și bărbat, bărbat, dar și om de stat. Om de stat, dar și lider mondial, lider mondial,
dar și făcută grămadă cosmic. Cum, frate, cum să accepți mândră, limbile astea iritante?
Dacă nu te deranjează, Veorico, e, atunci ia și analfabeto, ia și tuto, ia și proasto, ca să ți
se mai taie greața, despre asta este vorba, nu? Să păstrăm un echilibru. A voiam să vă
zic: îngrozitor e să-l vezi mare limbist pe Fifor, cu fața aia lui imobilă, nu știi dacă-ți
înfinge limba în fund să te laude, sau în gât să te omoare.
Octavian Cotescu (secvență dintr-n film): Trebuie să știți să vă purtați cu mănuși în vremurile
astea…
Dragoș Pătraru: Da, sâmbătă a fost ziua limbii române, iar ei asta au înțeles. Ce, bă, limba
mea nu e română? E română, că și eu sunt român. Deci, e și limba mea. Hai, șo cu limba
română, pe doamna Veorica. Pentru limba română, Veorica e un fel de satană, forța
întunericului e limba română. Așadar, doamna Veorica, să avem și o concluzie: faceți
apel la decență, păi mai întâi, zic, să vă scoateți limbile alea din fund și să învățați să
vorbiți românește, altfel, na, oamenii e răi, e ai naibii, să știți, oamenii zice adevăru`,
doamnă.

- Reper 42.02, sel. 08-22- Titlu: Ai colaborat, nea Băse?
Pe ecran, s-a prezentat o poză editată cu Traian Băsescu, care ține în mână un carnet și un
pix.
Dragoș Pătraru: Suntem foarte aproape de acel punct, în care se va consfinți că timp de
10 ani, țara asta a fost condusă de un turnător mizerabil. Acel tip care se lupta cu
comuniștii și cu ciuma roșie PSD- istă, da. Acel tip e foarte posibil să fie un turnător
ordinar la securitate. Turnătoriile există, CNSAS spune că da. Traian Băsescu e un
turnător împuțit, dar legea cere și o sentință a Curții de Apel. Astăzi, cel acuzat de
CNSAS s-a prezentat în fața judecătorilor. Nu există vreun dubiu că a turnat, există fizic
turnătoriile scrise cu mânuța lui. Nu știm dacă-i tremura pe atunci mânuța, probabil că
nu, probabil că turna foarte apăsat. Azi, înainte să intre în sală, a fost întrebat despre proces.
Traian Băsescu: Nu-l comentez, trebuie să mă apăr, avem puncte de vedere total diferite eu și
CNSAS- ul, vom vedea, ne va împăca un al treilea judecător.
Dragoș Pătraru: Pfai, e uimitor la acest individ cum găsește, bă, cu asta te naști, cum
găsește el cea mai murdară cale de a răspunde la întrebări, care-l vizează direct și care
sunt de-o simplitate dezarmantă. Cum adică să spui că aici e vorba de puncte de vedere?
Ai scris mizerii despre colegi, sau nu? Le scriai pentru Securitate sau nu? Punct. Nu ne
lua cu puncte de vedere, vezi, Doamne, zici că sunt niște școli de gândire, domne, care
se luptă între ele, care au o dispută într-un domeniu academic, domne, sunt două
puncte de vedere, ambele pot fi adevărate, bla, bla, boss, e simplu. Recunoști că ești un
turnător mizerabil sau nu? Atât. Nu e problemă de gust, nu ne uităm aici la un tablou,
mm, da, da, da, da, da, uite, îmi spune mai multe lucruri această compoziție.

- Reper 45.43, sel. 8-22- Titlul: Ne jucăm de-a joaca?
(…) Veo a încercat să dea niște telefoane, să aducă niște cadavre, dar n-a lăsat-o răul
ăla de Iohannis, dar și martalocul e foarte amuzant acu`, a pus-o pe analfabeta
analfabetelor prim-ministru, iar acu` îi refuză miniștri și ne spune cât de mult rău a făcut
PSD- ul. E, na?
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- Reper 49.54, sel. 8-22

Dragoș Pătraru: (…) O faceți pe asta toată ziua împiedicată și tută, o facem cu toții, ce s-o
mai lungim, bă, da voi, cum e că vă câcâiți și vă tot câcâiți să dați jos un guvern rupt,
făcut praf. Ce spune asta despre voi? Nu cumva sunteți mult mai incapabili, chiar și
decât Viorica?”

Vizionând imagini din ediția emisiunii „Starea nației”, difuzată în 08.09.2019și analizând
raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora prezentatorii și realizatorii
programelor au obligația să nu folosească un limbaj injurios sau să instige la violență.

Raportat la aceste norme, recunoscând dreptul la opinie a persoanei, precum şi la
alegerea modului în care realizatorul unei emisiuni îşi exprimă punctul de vedere cu privire la
un subiect, membrii Consiliului au apreciat că folosirea în cadrul unui program audiovizual a
unor expresii jignitoare, înjositoare şi defăimătoare, este de natură
a afecta demnitatea umană şi dreptul la imagine, fiind contrară reglementărilor legale.

Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un realizator de emisiuni,
formator de opinii, trebuie să aibă o conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce
reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite dreptul la liberă exprimare cu
respectarea drepturilor celorlalţi, indiferent dacă aceștia sunt oameni politici ori persoane din
afara spectrului politic.

Consiliul consideră că, indiferent de genul emisiunii, radiodifuzorul are obligaţia de
a respecta aceste norme, fără nicio excepţie, întrucât potrivit normelor legale interne şi
internaţionale, orice persoană se bucură de protecţia dreptului la imagine și demnitate.

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. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 12.9/18.11.1997 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 249.1-5/10.02.2011) 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. PRIMA
BROADCASTING GROUP S.R.L. 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:
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“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul PRIMA TV,

deoarece, pe parcursul emisiunii „Starea nației” din 08.09.2019, prezentatorulși ralizatorul
acesteia a folosit un limbaj injurios şi ofensator de natură a prejudicia imaginea unor persoane.

Potrivit art. 40 din Codul audiovizualului, prezentatorii și realizatorii programelor au
obligația să nu folosească un limbaj injurios sau să instige la violență.“

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


