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Decizia nr. 439 din 07.07.2020 
privind somarea S.C. RADIO PANDURU S.R.L., 

Târgu Jiu, Calea București, nr. 64, et. 2, cam. 5, jud. Gorj 
 
 

- pentru postul RADIO INFINIT 
Novaci, jud. Gorj 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iulie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, cu privire la emisiunea informativă „Infinit 
FM”, ediția difuzată difuzate în ziua de 8 iunie 2020. 

Postul RADIO INFINIT aparţine S.C. RADIO PANDURU S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. R 733.4/25.05.2020 şi decizia de autorizare nr. 1252.0-2/15.02.2007).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării edițiilor 
emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO PANDURU 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și 139 din Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului),  

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 40 alin. (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Art. 139 Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni 
politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

 În fapt, conform raportului de monitorizare, în data de 8 iunie a.c., ora 12:00, s-a 
difuzat jurnalul de știri Infinit FM. A avut o durată de cca 12 minute, iar în cadrul acestuia 
a fost anunțată candidatura domnului Vasile Moșoiu la Primăria comunei Drăguțești. 
Acesta a vorbit despre realizările pe care le-a avut în candidatura precedentă și despre 
un posibil turism electoral susținut de actualul primar în funcție.  

Moderator: Vasile Moșoiu este hotărât să recâștige Primăria Drăguțești, la alegerile 
locale din toamnă.  

Va candida din partea Pro România, fiind instalat președinte de organizație, înaintea 
pandemiei. Fostul primar și-a făcut deja o listă de consilieri locali, o parte dintre cei aleși 
venind de la Partidul Național Liberal, din care și Moșoiu a făcut parte. 
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Vasile Moșoiu: Din momentul de față sunt și Președintele Organizației Locale 
Drăguțești. Au fost alegeri înainte de a începe pandemia. Undeva în luna martie, nu mai 
știu data, dar oricum în jur de 12 – 13, am avut ședință, la Biroul Județean m-au validat 
ca și Președinte al Organizației Locale Drăguțești și totodată candidat la Primăria 
comunei Drăguțești.  

Moderator: Și v-ați făcut și lista de consilieri locali?  
Vasile Moșoiu: Da! Am primii cinci consilieri locali, vi-i pot și spune, dacă 

considerați că merită acest...adică dacă considerați că trebuie să-i spun pe post: Untaru 
Florentin...dar am început să zic...în 2008 a fost unul dintre consilierii, să zic, de vază 
când am început activitatea să intru în politică, candidatura din 2008. Pașta Vasile, care 
actualmente e consilier PNL, maistru la E.M. Rovinari, Bârsanu Petre, care este 
consilierul...nu știu dacă mai e consilier, dar știu că a fost consilier la Dănești, lider de 
Sindicat și Vicepreședinte...Bașta...un băiat, un tânăr care e în Organizația de Tineret a 
PRO România, Bașta Alex, un fost coleg de breaslă la Termocentrala Rovinari, Negrea 
Ion, un om, să zic așa, maistru și lider de Sindicat din satul Urechești, Raica Emil. Și lista 
continuă. Dar v-am zis așa, cu oamenii de echipă, de bază, cu care voi pleca cu ea în 
alegerile locale din 20 20, vorba lui Viorica Dăncilă și sper să fie pe 27 septembrie.  

Moderator: Vasile Pașta a plecat din Partidul Național Liberal și vi s-a alăturat. 
Vasile Moșoiu: Da! Vasile Pașta este un consilier de bază, nu a plecat să zic, cu acte în 
regulă, dar va fi pe listele mele și din cadrul organizației PRO România Drăguțești. Știi 
foarte bine că a fost să zic, un fan, să zic, al PNL, a fost Președintele organizației PNL la 
Drăguțești, actualmente e în echipa mea. În campania electorală, Vasile Moșoiu le va 
aminti locuitorilor din Drăguțești lucrurile pe care le-a făcut în perioada cât a condus 
comuna.   

Moderator: Cu ce teme veți merge în campania electorală domnule Moșoiu? Vi le-
ați pregătit?  

Vasile Moșoiu: Da bineînțeles, voi merge cu teme concrete. Comuna Drăguțești are 
nevoie de fapte, n-are nevoie de minciuni, n-are nevoie de promisiuni. Moșoiu, în cei 
șapte ani cât am fost în mandatul 2008-2015 am realizări, care nu mi-e rușine să merg în 
campania electorală pe infrastructura făcută la nivelul comunei Drăguțești, nu mi-e 
rușine să merg să spun că alimentarea cu apă, 90% în comuna Drăguțești a fost făcută 
de Vasile Moșoiu, nu mi-e rușine să spun că realizarea drumului european Iași – 
Drăguțești – Cârbești e realizată de Vasile Moșoiu. Nu mi-e rușine să spun că am fost 
ctitor de biserică și am alocat 500 de milioane din buzunarul propriu și 7 miliarde cu 
ajutorul domnului Deputat Popeangă, nu mi-e rușine să spun că am 3 adus două 
microbuze școlare, nu mi-e rușine să spun că le-am făcut podul peste râul Jiu, dispensar 
în comună, microbuze școlare, am investit în infrastructura școlară undeva la 10 
miliarde, deci merg cu argumente. Nu mi-e rușine să spun că am introdus gaze în 
comuna Drăguțești cu șase miliarde, aduse din rețeaua de distribuție de la Botorogi, iar 
ce se face la ora actuală în comuna Drăguțești sunt proiectele inițiate de Vasile Moșoiu 
și asta vreau să le spun cetățenilor din comuna Drăguțești. Deci, cel puțin realizările 
făcute în cei 7 ani. În 5 ani de zile a fost propagandă, minciună, batjocură, angajări 
peste angajări și doar asta va rămâne să zic, voi stabili în programul eu electoral care 
sper să înceapă într-o lună, două. Temerea candidatului Pro România sunt cei 300 de 
alegători, care ar putea vota pe listele de flotanți, și care sunt manevrați, în opinia sa, de 
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actualul primar Ion Dumitru Popescu. Vasile Moșoiu crede că Popescu a greșit când a 
plecat de la ALDE la PSD, localitatea nefiind un fief social-democrat.  

Vasile Moșoiu: Am câștigat trei alegeri consecutiv, o voi câștiga și pe a patra. Sper 
ca cetățenii din comuna Drăguțești să abordeze aceste alegeri în modul serios, să 
aleagă omul care a făcut, nu omul care a promis. Singurul inconvenient care ar fi la ora 
actuală, în momentul de față este că Popescu, actualul primar, are vreo 300 de alegători 
pe listele acestea de flotanți, care vin cu 10%, cu un plus de 10% să zic, la nivelul 
comunei Drăguțești, nu mi se pare a fi un act drept, ca să vină cetățeanul din 
Romanești, din Câlnic, dintre Jieți și să voteze în comuna Drăguțești. Da avându-i acolo, 
le mai dă câte o bere, câte două, câte o bucățică... eu știu, de pizza și vor participa 
în...să zic, la alegerile din 2020. Dar eu sunt încrezător și merg să câștig alegerile.  

Moderator: Primarul actual a trecut la Partidul Social Democrat, domnule Moșoiu, 
are susținerea unui partid important acum, la aceste alegeri.  

Vasile Moșoiu: Domnul Iuliu, Partidul Social Democrat nu mai are reprezentant în 
comuna Drăguțești din 2000. Cred că a făcut cea mai proastă alegere din punctul meu 
de vedere. La ora actuală, Drăguțeștiul, cred că o parte din electorat, sunt oameni care 
au o altă capacitate, o altă viziune. Oamenii vor alege persoanele care au demonstrat 
că au făcut ceva. Nu vor alege persoane care au avut firmele personale care sunt în 
faliment. Deci n-au putut să-și gestioneze actualul...a avut și el o spălătorie cu doi 
angajați și a falimentat și mai sunt alții care pozează în așa-zișii investitori, cu datorii de 
10-15 miliarde, da? Astea le voi demonstra cu acte în regulă de la Ministerul Finanțelor.  

După analizarea raportului de monitorizare şi audierea ediției jurnalului informativ 
„Infinit FM”, difuzat în ziua de 8 iunie 2020, membrii Consiliului au constatat că prin 
modalitatea în care a fost prezentat domnul Vasile Moșoiu, candidat la Primăria 
Drăguțești, din partea Pro România, emisiunea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor 
art. 139 din Codul audiovizualului potrivit cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în 
legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia 
perioadelor de campanie electorală. 

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că modul de desfăşurare al 
dezbaterilor privind alegerile locale din comuna Drăguțești, mai exact acuzațiile 
referitoare la existența unor alegătorii de pe listele de flotanți care ar fi la dispoziția 
actualului primar, a fost unul de natură să contravină prevederilor legale ce impun ca, în 
situaţia în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte 
sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar 
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul 
de vedere. 

Astfel, ca urmare a acuzaţiilor unor presupuse fraude electorale ce urmează a fi 
săvârșite de actualul primar al comunei Drăguțești, fără a fi prezentate dovezi care să 
suțină aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că era absolut necesară 
contactarea şi prezentarea unui punct de vedere al acestuia. 

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora, în virtutea 
dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii 
unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie 
susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină 
pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să 
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prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie 
precizat acest fapt. 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat 
propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind adoptată 
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și 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. RADIO PANDURU S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 
733.4/25.05.2020 şi decizia de autorizare nr. 1252.0-2/15.02.2007 pentru postul RADIO 
INFINIT) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea art. 40 alin. (1) și 139 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 în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 somație publică postul RADIO 

INFINIT deoarece, în ediția jurnalului informativ „Infinit FM”, din data de 8 iunie 2020, 
modalitatea în care a fost prezentat invitatul emisiunii, a constituit în fapt un mesaj politic 
pozitiv la adresa acestuia ca potențial candidat la Primăria Drăguțești, încălcându-se 
prevederile art. 139 din Codul audiovizualului, potrivit cărora publicitatea, pozitivă sau 
negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu 
excepţia perioadelor de campanie electorală. 

De asemenea, radiodifuzorul a mai fost sancționat și pentru încălcarea prevederilor  
art. 40 din Codul audiovizualului, deoarece, dezbaterile referitoare la alegerile locale din 
comuna Drăguțești, au conţinut acuzaţii de fraude electorale la adresa actualului primar, 
fără a se solicita punctul de vedere al acestuia, astfel cum prevede norma legală.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
 

PREȘEDINTE 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
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Întocmit, Serviciul Juridic,  

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
    


