
 

 

 
Decizia nr. 400 din 11.06.2020 

 privind sancţionarea cu somație publică  a S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.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 11 iunie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării   
nr. 4002/22.04.2020 cu privire la ediția emisiunii „Starea nației” difuzată în data de 21.04.2020 
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, 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 22:00, 

emisiunea Starea nației cu Dragoș Pătraru. Ediția din data de 21.04.2020  s-a difuzat în 
intervalul orar: 22.00-22.53. Nu au fost făcute precizări cu privire la genul emisiunii, semnul de 
avertizare și principalele motive ale restricționării. 

În comentariile făcute în legătură cu măsurile economice luate de autorități în timpul stării 
de urgență, Dragoș Pătraru a afimat: Sau cum fac mizerabilii ăia de la Realitatea Plus care 
i-au trecut pe oameni în șomaj tehnic, dar îi obligă să vină la muncă... Sanchi... voluntari... Mă, 
cum să faci o asemenea mizerie și să nu-ți fie închisă șandramaua imediat? Cum? Da, da... 
se plătește, no?, de la emisiuni, nu? Vai de mine, ce vome de oameni! 

 Vizionând imagini din ediția emisiunii „Starea nației”, difuzată în 21.04.2020 și 
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.        
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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: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul PRIMA TV, 

deoarece, pe parcursul emisiunii  „Starea nației” din 21.04.2020, prezentatorul și realizatorul 
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 Ciobanu Dumitru 
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