Decizia nr. 347 din 26.07.2022
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,
Clădirea 14, parter, sector 2, CUI 15971591
- pentru postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iulie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 1174/06.02.2022 cu
privire la emisiunea ‘’Subiectiv’’ difuzată în data de 06.02.2022 de postul ANTENA 3.
Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.9/16.12.2003 şi
decizia de autorizare nr. 882.2-4/22.11.2016).
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 64
alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:
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;
În fapt, în data de 06.02.2022, postul Antena 3 a difuzat în intervalul orar 20:57:5322:44:23, emisiunea Subiectiv, moderată de Răzvan Dumitrescu. În prima parte a emisiunii
a fost invitat Ministrul Sănătății: Alexandru Rafila (47 minute 32 secunde, în intervalul:
20:57:53-21:45:25). În a doua parte a emisiunii a fost prezent în platou, actorul Dan Puric:
46 minute 43 secunde, în intervalul: 21:57:40-22:44:23).
Redăm din raportul de monitorizare, fragmente analizate de membrii Consiliului:
S1: 21 mp4/57:53-59:59
Răzvan Dumitrescu: Îi mulțumesc domnului Dan Puric, că se află alături de noi, în
această a doua parte. O să avem și niște dezvăluiri în seara asta! Bine ați revenit la noi!
Dan Puric: Mulțumesc mult pentru invitație!
Răzvan Dumitrescu: Credeți că se termină pandemia asta?
Dan Puric: Nu! Urmează o altă formă. (00:22-00:27/S1) Oricum, ea a fost lansată
ca să fie seriale, ca la Elodia. O să urmeze alte forme, alte pandemii: pandemii
ideologice, pandemii educaționale. Nu, sub nicio formă...
Răzvan Dumitrescu: Adică, nu pandemie cu virus! Alte tipuri...
Dan Puric: Da, bine, asta se va menține până o să ne confundăm cu vaccinul. O să
te întreb: cum te numești? Trei doze!
Răzvan Dumitrescu: Asta e...
Dan Puric: Ce mai faci, Bustere? Ați înțeles? Despre asta e vorba!
Răzvan Dumitrescu: Ăsta-i cuplet, deja!
Dan Puric: Da`, nu! Da` e o realitate! Mă întâlnesc cu oamenii, sunt disperați, cică:
cât mai facem? Alții chiar sunt mândri! Lumea este înnebunită, lumea este terminată! S-a
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dorit, aici trebuie să fim foarte atenți, dincolo de chestia asta, depresia! Sistemul nervos să
fie distrus...
Răzvan Dumitrescu: Da` credeți că a fost cu intenție, sau a fost doar o consecință
a ceea ce a venit?
Dan Puric: Nu, nu, adică nu mai poate fi vorba că cred, că e o părere, că nu
sunt părerolog! Este evident! Este evident, altfel nu ar fi coerciția asta chiar satanică,
asupra oamenilor. Nu vedeți în ce... în drum spre dumneavoastră, m-am gândit la
modalitatea cu care au făcut-o. Știți că o pandemie sau o stare de alertă, nu?
Populația trebuie avertizată. Domnul Răzvan Dumitrescu, felul cum au făcut-o!
Semănau cu plutonierii ăia de la Aiud! De o nesimțire și cum să spun? De o
aroganță... n-a fost nici cea mai mică, cum să zic, solidaritate cu acest popor! Haide,
dom`le, să înfruntăm dimpreună! Vă dau o imagine, ca să realizați: Majestatea Sa,
Regina Maria, între ăia cu tifos exantematic, cu febră tifoidă, mângâindu-i pe frunte... Și
amărâții ăștia... ăștia care... (final de selecție).
(continuarea discuției, în S2):
S2: 22 mp4/00:00-09:45
Dan Puric: ... inaugurau spitale goale, legați fedeleș cu șase chiloți pe față, cu
sirene care alertau încontinuu și cu o distanță din asta, arogantă față de tot ceea ce
se întâmplă. (00:10-00:16/S1) A fost... pandemia, o ocazie bună să se insulte acest
popor. Știți ce avea țăranul român, în clipa în care Regina Maria venea acolo? Încredere,
domnu`... Încredere! Și alături de ea veneau marii actori, Nottara, Marioara Ventura,
Constantin Tănase, George Enescu... Pentru că această încredere devenea contaminantă!
Pe când la amărâții ăștia, neîncrederea a devenit contaminantă.
Răzvan Dumitrescu: Da, neîncredere în tot ce înseamnă autoritate. se vede în
sondaje de cu mult mai înainte de pandemie.
Dan Puric: Nu, lăsați sondajele! Asta este... din sondaje să trăiască ei! Este starea
sufletească a acestui popor care a fost jignit. Vreau să vă spun ce mi-a zis un șofer de taxi,
domnu`, Dan, eu merg cu taxiul, că dacă n-am mașină... și mai merg cu RATB-ul, mai aia...
și-n mașină, mai vorbesc... stau de vorbă: și mi-a zis, uitați, un detaliu care-i cât o țară!
Domnu` Dan, n-am să uit niciodată cum l-am îngropat pe tata! Într-un sac de plastic și mi-a
dat voie doar să pun... i-am pus fularul la sac! Omul ăla va rămâne, tot timpul...dacă o sămi spuneți mie... sigur, măsura asta epidemiologică era bună la epidemia de ciumă la o mie
trei sute și ceva. Suntem în anul 2021. Înmormântările alea, care au avut loc, închiderea
bisericilor într-un mod brutal și neexplicat, asta rămâne! Asta este o rană!
Răzvan Dumitrescu: Nu credeți că se vindecă?
Dan Puric: Nu! (01:36-01:51/S2) Poporul român are memoria rănii, s-a
suprapus! Este ca la palimpsest, scrii, ștergi, da`, mai rămâne ceva din spate.
Poporul român, sufletul poporului român este un palimpsest. Se văd suferințele din
spate. Este o rană râcâită. Râcîită... și-au găsit...
Răzvan Dumitrescu: Nu credeți că trece și dacă se încheie lucrurile, să zicem că în
aprilie se încheie totul.
Dan Puric: Acest ceva rămâne. Este memoria accidentului, memoria suferinței,
memoria loviturii... a fost cruntă că n-a fost numai cu caracter biologic. (02:0802:12/S2) Categoric, a fost un virus, Doamne ferește! Da`, a fost lovitura... a trebuit să
se dea în starea sufletească a omului, în credința lui, în încrederea lui! Și-acolo, aproape au
izbutit, eu nu mai știu ce minune mai ține poporul ăsta, cum să spun, în picioare! Și
gândiți-vă, am văzut chiar și aicea, pe la postul dumneavoastră, au venit tot felul de
specialiști în politologie și sociologie, care spuneau despre poporul român că este
imbecil. Vreau să vă mărturisesc...
Răzvan Dumitrescu: Nu cred că au folosit termenul ăsta.
Dan Puric: Au spus că sunt retardați și că sunt ignoranți și că sunt... că sunt... chiar
mai dur. (02:44-02:49/S2) Vreau să vă spun că eu fac parte din acest popor, cu
mândrie! Îmi arog lucrul acesta! Profesorul meu, Dem Rădulescu, Dumnezeu să-l
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odihnească, a zis: dragă Puric, dacă urcă mama cu copilul în tramvai și face o prostie
copilul, îl urechează mama, dragă! Nu tot tramvaiul, dragă! Noi suntem copilul urecheat de
tot tramvaiul! Dar, toți s-au pus și să știți, e ceva foarte important de văzut ca un studiu
antropologic, cât de repede au ieșit cozile astea de topor la suprafață! Nu știu dacă v-am
zis, întâlnirea cu părintele Teofil Pârâianu care era orb, săracu` și mi-a zis: bă`, Dănuț, n-a
fost puțin cam repede? Ce părinte? Păi, din `45 în `48, bă`! În trei ani, au apărut torționari!
Păi, zic: da`, am scos și martiri! Știu bă`, Dănuț, bă`, da`, ăia au fost cu lumânarea de Paște
la biserică, botezați, au apărut... Ei, au apărut acum! În doi ani de pandemie au apărut... o
recoltă fantastică de trădători de țară, de oameni care s-au dezis. Ați avut aicea în studio,
vă spun așa, mutanți din ăștia genetic?
Răzvan Dumitrescu: Eeeee?!
Dan Puric: Ați avut?
Răzvan Dumitrescu: Ce înseamnă asta? Adică...
Dan Puric: Vă spun eu!
Răzvan Dumitrescu: N-am cum să descopăr. Eu nu sunt microbiolog, ca să fac
analize la microscop. Nu pot să pun astfel de verdicte.
Dan Puric: Nu! Nu, nu, nu! Eu vă spun din punct de vedere artistic că există mutații
sufletești. Ca la viruși.
Răzvan Dumitrescu: Probabil, că există schimbări, pentru că există oameni care...
Dan Puric: Păi, vă spun eu! Nu, nu schimbare! Este altceva! Mutația este un salt!
Ea nu mai e ca... e într-un fel ca celula cancerigenă. E nouă! Nu mai recunoaște țesutul
vechi. Ea e veselă, că e nouă! Ați avut aicea, membrii unui partid care au zis că bărbatul
poate să nască? Ați avut aicea, membrii unui partid care nici măcar n-au jurat cu mâna pe
Biblie? Ați avut aicea, membrii unui partid care au desființat ideea de familie și de mamă?
Ăștia sunt mutanți! Ăștia sunt mutanți! Deci, cum să spun? Care din propria noastră glie, au
ieșit! Și-atunci, m-am întors la Teofil Pârâianu: bă`, Dănuț, n-a fost puțin cam repede?
Acuma am bătut recordul! Și gândiți-vă, noi suntem într-o situație atât de vulnerabilă! În
timp ce vorbesc cu dumneavoastră, se întoarce o pagină a istoriei! Mondiale! Poporul
român e din nou, la mijloc! De zece ani am spus, să avem o relație...
Răzvan Dumitrescu: Vă referiți la partea cu Rusia, Ucraina...
Dan Puric: Sigur că da!
Răzvan Dumitrescu: În conjunctura asta de aici din zonă.
Dan Puric: Sigur că da! Eu de zece ani, de când m-au mai invitat unii pe la
televiziune, știind istorie, am spus: dom`le, suntem în NATO, foarte bine! Da`, trebuie să
avem o relație de bună vecinătate! Am să vă dau un exemplu de salt calitativ. Am văzut pe
domnul general Radu Teodoru, invitat și erau niște foști Miniștrii ai Apărării! Domnul general
Radu Teodoru a făcut o analiză excepțională, în contextul istoric. Știți ce i-a zis unul dintre
foștii miniștri? Ce ne interesează dom`le istoria?! Pe mine mă interesează acum! Tatăl
meu când era medic, vorbea întâi cu pacientul ca să-i afle istoricul bolii. Iar, ăsta care a fost
ministru, apărea ... zice: nu mă interesează decât acum! Păi, da mă`, vorba filosofului
Santayana, cine nu are memoria istoriei, riscă s-o repete. Și m-au făcut omul rușilor, m-au
făcut în tot felul! Acuma, e chiar așa, că au zis că de câte ori se apropie Putin cu trupele
spre Ucraina, mă cheamă lumea la televiziune.
Răzvan Dumitrescu: (Râde).
Dan Puric: Vor să se pună bine, ăștia! Da, cică: dom`le… Da! Dar, am zis de zece
ani! Știți că și-n politică... Cu Radu Beligan, o să vă pară ceva foarte ciudat, cu meșterul
Radu Beligan pe scenă, vorbeam și el zicea... repetam și el zicea: Da, aici o să se râdă!
Aici, se va lua aplauze! Ăsta-i talentul! Anticipa succesul în punct, aproape în 95% le
vedea! Un om politic, responsabil pentru țara aceasta, este... trebuie să fie un jucător de
șah extraordinar, cu patru, cinci mutări. L-a prins cu garda jos... Știți ce inspiră România
astăzi? Știți de ce România astăzi, nu are niciun aliat?
Răzvan Dumitrescu: Are! E în NATO.
Dan Puric: Nu! Ăla nu! Ăla e un partener!

4

Răzvan Dumitrescu: Da!
Dan Puric: Partenerii, să te ferească Dumnezeu! Știți cum e! În dragoste și
parteneriatul! Ea inspiră slăbiciune, neîncredere, oportunism jalnic, trădare! Și nu pot...
Polonezii se aliază cu ungurii! Pentru că acolo au siguranța unei uniri! Unor principii! Acolo,
sunt politicieni de principiu! Pentru care existența națiunii, cum să zic? Este marcată de
principiile de existență ale națiunii! Atuncea, noi cu cine suntem aliați în toată chestia asta?
Ce... cine are încrederea asta? Nu vedeți că suntem singurii care am rămas izolați: penibil,
stupid! Iar, pe mine mă doare lucrul acesta!
Răzvan Dumitrescu: Da`, nu suntem izolați!
Dan Puric: Păi...
Răzvan Dumitrescu: Au venit trupe din Statele Unite, vin trupe din Franța, tocmai
pentru că e o situație foarte tensionată și se întărește tot flancul.
Dan Puric: A apărut un banc! A apărut un banc foarte bun!
Răzvan Dumitrescu: Bine, au venit și în Polonia trupe!
Dan Puric: Da, a apărut un banc foarte bun! A zis: stați liniștiți, că au trimis
americanii trupe, francezii și a trimis și Putin.
Răzvan Dumitrescu: Bun! Astea sunt bancuri!
Dan Puric: Nu! Sunt adevăruri! Sunt adevăruri! Unde credeți că gimnastica
asta, sau înțelegerea asta, Yalta asta a doua, care se face! (07:57-08:08/S2) Eu
vorbesc aicea, de instinctul istoric al poporului! Nu se înșală poporul ăsta! Ăsta:
poporul de imbecili! Nu se înșală! Are un instinct istoric!. M-am întâlnit ieri, cu o
doamnă, o prietenă austriacă și mi-a zis că e o nenorocire ce se întâmplă acolo, o
dictatură! Ăia sunt terminați! Și-am zis: ei, aici este! Ați pierdut pe mâna voastră! De ce? Voi
sunteți civilizați, noi necivilizați! Sfânta noastră barbarie...
Răzvan Dumitrescu: Bun! Ei poa` să spună așa: voi ăștia... Noi ăștia civilizații, am
avut mult mai puțini morți la milionul de locuitori, decât ați avut voi ăștia necivilizați.
Dan Puric: Da, o să vedeți câți morți au ei, din punct... acuma, cum să zic? Și
sufletește sunt terminați! Iar aicea, ca să faci golaverajul, să faci statistici cu morții, o să vă
dați seama în timp! Ați calculat vreodată, consecințele în timp, ale unor asemenea măsuri?
Răzvan Dumitrescu: E foarte greu de văzut astăzi, ce se va întâmpla peste trei ani.
Dan Puric: Da! Dar, un om, un Om....
Răzvan Dumitrescu: Nimeni n-are cum să știe!
Dan Puric: Un om cu... Nu-i chiar așa! Un om responsabil, un om ... știți că tata l-a
consultat pe bețivul satului! Și-a venit ăla: domnu` doctor, mă doare ficatu`! Bă`, ficatu` nu
doare, mă`! Zice: cât bei, mă`? Eram în...în aia, în cabinetul lui! Aveam șase ani! Cică:
beau trei litri pe zi. De mâine, să bei un litru jumate! Zice: cum dom` doctor?! Bă`, un litru
jumate! Și când a ieșit, l-am întrebat: tata, da`, de ce nu i-ai tăiat tot?! Medicina veche! Bă`,
băiete, asta o fac ăia de la București! Și face reacție metabolică: ciroză uscată! Ia-o încet!
Vedea pașii! Un medic bun, nu se grăbește! Când ești un politician bun, trebuie să vezi
pașii!
S3: 22 mp4/23:55-26:19
Dan Puric: Da`, haideți, să vedem puțin baza!
Răzvan Dumitrescu: Da`, e normal să apară politicieni, partide, grupuri, nu știu... de
oriunde, nu știu... grupuri, asociații care să confiște mesajul Bisericii, sau să încerce să se
identifice cu Biserica, pentru că aduce puncte?
Dan Puric: Ăăă! Da! Pentru că ei în perioada asta au compromis tot ce se putea
compromite! Au compromis... au încercat să compromită Poliția Română, vai, de capu` lor,
săracii, jandarmeria, armata! (00:30-00:40/S3) Haide, dom`le și Biserica că este
ultimul... cum să zic? Ultimul bastion! Da`, de ce să nu o compromitem? Nu v-ați uitat
la ăla cu față de creion care nu se poate ascute niciodată? S-a dus la Patriarh să-i
ceară să încurajeze vaccinarea! Și-a zis: dom`le, nu este în competența noastră așa
ceva! Noi nu putem face așa ceva! Noi nu putem face lucruri care ...să ne depășim spațiul
de competență, în sistemul nostru de referință! Foarte bine! Da`, ăia au îndrăznit! Ei vin
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peste tot! Știți cum este chestia asta? Ca ăia... figurantul în teatru, îl dă la o parte pe Ciulei
și zice: auzi, aicea vreau să fac așa ceva! Păi, e libertatea de expresie! Nu, dom`le, stai
acolo! Biserica are un statut Hristic! Știți ce se întâmplă? Când a venit Iisus pe pământ, vă
dau ideea aia nemaipomenită a lui Benjamin Constant, zice: statul era unul, cetatea era
totul, cetățeanul era rege și omul nimic! Și Iisus a inversat-o, a zis: omul e totul! Nu vedeți
că astăzi, omu-i nimic!
Răzvan Dumitrescu: Da, asta e...
(01:26-01:35/S3) Dan Puric: Biserica asta spune: că omul e totul! Petre Țuțea
spunea: numai în Biserică am aflat că sunt om! Nu să afli că sunt om, la Primărie!
Răzvan Dumitrescu: Cei ce îngână în lungi litanii politicianiste numele lui
Dumnezeu, al Țării și al Bisericii ne pot face tuturor un imens deserviciu. E parte din
comunicatul BOR. Faptul că sigur, foarte mulți oameni văd că se încearcă asocierea unor
simboluri bisericești de lupta politică. Bine! Vreau să vă mai spun un lucru: există teorii și
există teorii ale conspirației! Există, de pildă, ideea că foarte multe lucruri, despre urmărirea
cetățeanului, despre felul în care toată viața lui este urmărit, este o teorie a conspirației.
În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că emisiunea
„Subiectiv”, transmisă în 06.02.2022, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin.
(1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al
publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o
distincție clară între fapte şi opinii.
Consiliul apreciază că, prin afirmațiile făcute de către invitat și susținute de moderator,
în cadrul emisiunii, radiodifuzorul nu a asigurat o distincție clară între fapte şi opinii, având
în vedere că nu toate afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii analizate pot fi catalogate ca fiind
simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul
acestora rezultă că au constituit acuzaţii factuale susceptibile de a fi demonstrate şi
probate.
De exemplu, în contextul discutării situației privind pandemia, invitatul Dan Puric
a făcut afirmații acuzatoare la adresa guvernanților potrivit cărora ”Semănau cu plutonierii
ăia de la Aiud! De o nesimțire și cum să spun? De o aroganță... n-a fost nici cea mai
mică, cum să zic, solidaritate cu acest popor! Haide, dom`le, să înfruntăm
dimpreună!”, ”... inaugurau spitale goale, legați fedeleș cu șase chiloți pe față, cu
sirene care alertau încontinuu și cu o distanță din asta, arogantă față de tot ceea ce
se întâmplă. (00:10-00:16/S1) A fost... pandemia, o ocazie bună să se insulte acest
popor.” și că pandemia ”... a fost lansată ca să fie seriale, ca la Elodia.”
Astfel de afirmații nu reprezintă simple opinii, ci afirmații care trebuiau demonstrate și
probate, fapt ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a), potrivit cărora în
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media
audiovizuale trebuie să asigure o distincție clară între fapte şi opinii.
În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a
informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru
trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă a publicului
telespectator.
În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr.
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună
unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate pe adevăr,
asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în
prezentare, descriere şi narare.
Faţă de aceste aspecte, 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 somație publică.
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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. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.7/16.12.2003 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016
eliberată la 16.03.2017 pentru postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT
AFFAIRS) se sancţionează cu somație publică de intrare de îndată în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) 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 post, 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 somație publică postul ANTENA
3, deoarece, în emisiunea ’’Subiectiv’’ din 06 februarie 2022, în contextul dezbaterii mai
multor subiecte de natură politică și socială, radiodifuzorul nu a asigurat o distincție clară
între fapte și opinii, ceea ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.’’
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREȘEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul Juridic,
Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu

