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Decizia nr. 218 din 25.02.2020 

privind obligaţia S.C.B1 TV CHANNEL  S.R.L.  
de a acorda dreptul la replică domnului Radu Răzvan Horațiu 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 25 februarie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizărilor 
înregistrate sub nr. 1413/12.02.2020 și 1602/18.02.2020 cu privire la edițiile din 27 
decembrie 2019, 3 și 10 ianuarie 2020 ale emisiunii Actualitatea Românească  difuzate de 
postul B1 TV.  

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.5/15.06.2000 eliberată la 14.01.2020 şi decizia de 
autorizare nr. 468.0-7/30.05.2002 eliberată la 14.01.2020). 
  În fapt, în zilele de 27 decembrie 2019, 3 și 10 ianuarie 2020 în intervalul orar 
aproximativ 21:00-23:00, postul B1 TV a difuzat emisiunea “Actualitatea Românească”, 
moderată de Sorina Matei, unul dintre subiectele abordate fiind cu referire la candidaturile 
depuse de magistrați pentru funcții de conducere în cadrul Ministerului Public.  
  În legătură cu aceaste ediţii, la CNA a fost primită sesizarea nr. 1413/12.02.2020  
formulată de domnul Radu Răzvan Horațiu care susține că în cadrul emisiunilor au fost 
difuzate informații denigratoare, incorecte sau eronate cu privire la activitatea pe care a 
desfășurat-o, de natură să îi afecteze drepturile și interesele legitime, informații de natură 
acuzatoare cu privire la care nu i s-a solicitat un punct de vedere.  
  Astfel, analizând sesizarea şi raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că aceasta este întemeiată, întrucât radiodifuzorul nu a respectat principiul 
audiatur et altera pars, şi au decis obligarea radiodifuzorului la difuzarea unui drept la 
replică, în condiţiile prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 Conform raportului de monitorizare, fragmentele din emisiunile la care se face 
referire în sesizare: 

 (...)“ 
 27.12.2019 

20:59-22:52-Actualitatea Românească 
Moderator: Sorina Matei 
Invitați: Lucian Iliescu-PMP, Mario De Mezzo -PNL, Ecaterina Andronescu-PSD, 

Andrei Necea-avocat, Lavrin Covaci-avocat, Florin Popa(tel)-purtător de cuvânt IPJ 
Argeș, Denisa Dândăreanu(tel)-Președinte Asociația Grefierilor din România.  
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”Titluri aferente subiectului reclamat: Scandal uriaș între magistrați și bănuții 

lor, Sondaj: Încrederea românilor în Justiție, la pământ, ”Bănișorii” publici ai 
CSM: Indemnizații, diferențe salarii, România, țara cu Justiție la pământ și cu 
venituri la cer, Privilegii uriașe în veniturile magistraturii, ”Bănișorii” publici ai 
CSM: Salarii restante, dobânzi, vouchere.  

(....) 
Sub titlul Salariile celor care vor să fie șefi de mari Parchete sunt prezentate pe 

ecran numele, date profesionale și veniturile unor magistrați printre care și Radu 
Răzvan Horațiu, însoțite de comentariile Sorinei Matei: 

8. Răzvan Horațiu Radu-adjunct al Procurorului General, fost agent 
guvernamental al CJUE și CEDO, absolvent printre altele și de Academie 
Diplomatică la MAE. Soția, Cristina Rotaru Radu, judecătoare ÎCCJ-venituri 
lunare: 27 406 lei. Fără rezultate profesionale remarcabile în instrumentare de 
dosare penale. Venit lunar 2019 Răzvan Horațiu Radu: 29 288 lei. Familia Radu a mai 
avut venituri în 2019 de 11 784 și 10 000 de euro și din activități independente. 
Veniturile familiei  Radu depășesc 12 000 de euro lunar. Potrivit unor surse, Răzvan 
Horațiu Radu este pole position pentru a fi selectat să ocupe funcția de procuror general 
al României.  

Sel.3 (37.25/27-22.asf) Sorina Matei: Domnu Răzvan Horațiu Radu. Îmi spunea 
cineva care cunoaște foarte bine ceea ce face domnu Radu, domnu Radu n-a mai 
făcut un dosar de 12 ani. Vrea să fie șef al Parchetului General, că e cu tabăra 
asta ,,rezist”. Soția domnului Radu este judecătoarea Cristina Rotaru Radu de la  
ICCJ. Are cel mai mare venit din cei, da, familia Radu. Venit lunar, ceva uriaș, 
uriaș. Mai sunt cinci candidați la DNA și cinci candidați la DIICOT. (...) 
 

 03.01.2020 
20:59-22:56 – Actualitatea Românească 
Moderator: Sorina Matei 
Invitați: Cosmina Cerva-avocat, Ștefănel Dan Marin-(PMP), Cristian Ene-avocat, 

Mihai Drăgan-avocat, Cătălin Trăistaru(tel)-președinte SNGJ Dicasterial.  
Titluri aferente subiectului reclamat: Președintele CSM, 10 250 de euro, venituri 

lunare, bani publici, Judecător CSM cu dosar penal, 9257 de euro, bani publici!, 
Judecătoare CSM, venituri lunare între 6800 și peste 8000 de euro!, Procuroarea 
DNA a lui Dragnea fără Dragnea: 4000 de euro lunar!, Venituri între 6000 de euro 
și peste 14000 de euro, de familie, în Justiție!, Justiția la pământ, magistrații vor 
venituri uriașe!  

(...) 
Sub titlul Venituri publice uriașe în magistratură sunt prezentate pe ecran numele, 

date profesionale și veniturile unor magistrați printre care și Radu Răzvan Horațiu, 
însoțite de comentariile Sorinei Matei. 

 Sel.7 (05.33/3-22.asf) Text afișat pe ecran: Răzvan Horațiu Radu-adjunct al 
procurorului General, fost agent guvernamental al CJUE și CEDO, absolvent 
printre altele și de Academie diplomatică la MAE.  

Soția, Cristina Rotaru Radu, judecătoare la ICCJ-venituri lunare: 27 406 lei. 
Fără rezultate profesionale remarcabile în instrumentar de dosare penale. 

 Venit lunar 2019 Răzvan Horațiu Radu: 28 288 lei. Familia Radu a mai avut 
venituri în 2109 de 17 784 și 10 000 de euro și din activități independente. 
Veniturile familiei Radu depășesc 12 000 de euro lunar. 

Acest text referitor la Răzvan Horațiu Radu a mai fost afișat pe ecran încă de trei 
ori, (rep.: 07.14/3-22.asf, 08.54/3-22.asf, 10.32/3-22.asf). 
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Sorina Matei: Domnu Horațiu Radu candidează, domnu Horațiu Radu, îmi 
spunea cineva și toată lumea știe, în sistemul judiciar, domnu Horațiu Radu n-a 
mai făcut vreun dosar penal, n-a instrumentat un dosar penal de vreo 12 ani. 
Candidează la șefia Parchetului General. Pentru că e cu ”Rezist”, cu tabăra asta, 
cu agenți guvernamentali, CEDO, U.E., de-astea, da, Academie Diplomatică, 
forumuri, seminare, sindrofii, din astea, de 12 ani. Doamna Radu, este Cristina 
Rotaru, judecătorul de la ICCJ. Deci familia Radu are un venit lunar, doamna 
judecător e bună, adică e văzută ca o legalistă, însă domnul Radu, îmi pare rău, l-
a pus domnul Licu că trebuia, că i l-a impus sistemul, pe domnul Horațiu Radu 
adjunct la Parchetul General. Domnule, nu poți să conduci Parchetul General... E 
un sanatoriu Parchetul General. Da? Nu poți să conduci în condițiile în care tu de 
peste un deceniu n-ai făcut un dosar penal. Nu știi cu ce se mănâncă. Nu se 
poate!  

Mihai Drăgan: S-au schimbat și Codurile, ha, ha, mă iertați dar (?). 
Sorina Matei: S-au schimbat și Codurile, s-au schimbat legile, nu mai știți. Ei, 

domnul Radu, familia Radu are venituri de peste 12 000 de euro pe lună, din 
sistemul judiciar.     

Sel.8 (07.52/3-22.asf) Sorina Matei: Spuneți-mi și mie de ce candidează 
Horațiu Radu la Parchetul General fără să facă un dosar de 12 ani?  

Cosmina Cerva: Pentru că poate. Pentru că poate, pentru că nu se gândește 
nimeni în țara asta să facă curățenie în acest sistem de justiție.  
 

 10.01.2020 
21:5 - 22:53 - Actualitatea Românească 
Moderator: Sorina Matei 
Invitați: Alin Bogdan-consultant, Cristian Petrescu-PMP, Radu Oprea-PSD, 

Cristian Seidler, Tănase Stamule- PNL, Augustin Zegrean (tel)-fost președinte CCR 
Titluri aferente subiectului reclamat: Subteranele numirii procurorilor în 

România, Negocieri secrete pentru numirea procurorilor, Cine insistă să-și pună 
aleșii în fruntea Parchetelor, Procurorii care câștigă mii de euro pe lună 
degeaba!, Cum a naufragiat Justiția română!, ”Bună dimineața, votca taie 
greața!”, Vrea să fie șef DNA, dar s-a încuscrit cu un inculpat!, Nunta care a 
mutat procesul în alt județ!, Și un procuror din scandalurile Ploieștiului vrea să 
fie șef la DNA!, ”O zdreanță ordinară” a lui Portocală, țintește sus!, Nici un dosar 
în ultimii 12 ani, dar vrea șef la Parchetul General. 

Unul dintre subiectele discutate s-a referit la candidaturile unor magistrați pentru 
șefia DNA, DIICOT și Parchetul General. În acest context au fost făcute următoarele 
referiri la domnul Răzvan Horațiu Radu: 

Sel.1 (10.24/10-22.asf) Sorina Matei: Numirea procurorilor. Tot timpul a ieșit 
scandal în România, acum  este o tăcere, așa, mormântală, s-au înscris niște oameni, 
18 pentru șefia DNA, Parchetului General și DIICOT. Optsprezece flăcăi și doamne vor 
să fie procurorii șefi. Însă având în vedere că, mă rog, Klaus Iohannis nu prea se mai 
implică așa, cum era implicat Traian Băsescu  ca președinte jucător, ăștia, domnii de la 
PSD sunt cu Marcel al domnilor de la PSD, s-a apucat cineva să fie jucător în acest 
teren pentru că normal că terenul a rămas liber, deci trebuie cineva să joace pe terenul 
procurorilor, și se pare că secția de procurori din CSM, vorbesc de cinci oameni din 
CSM, vor să impună ei anumiți procurori la șefia celor trei mari parchete, ne referim la 
DNA, Parchetul General și DIICOT. Foarte multe confirmări au venit după ce am scris 
eu, foarte multe, cam era secretul lui Polichinelle, nimeni nu scria, jocurile pe carele 
face zilele acestea secția de procurori și ne întrebăm în numele cui că secția de 
procurori nu propune procurorii, ministrul propune procurorii, secția de procurori îi 
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confirmă, le dă avizul consultativ și Președintele numește șefii Parchetelor. Că așa 
este legea. Da? Dar s-au înscris vreo patru. Patru sunt ca să spun așa, între ghilimele, 
preferații secției de procurori. Și ăia ar fi transmis prin diverse canale că domnule, dacă 
nu vor fi ăștia patru propuși de Predoiu, nominalizați  de Predoiu, noi nu dăm avizul 
consultativ în CSM.  

Alin Bogdan: N-ar fi prima dată. 
Sorina Matei: Doi sunt susținuți la DNA de secția de procurori, unul la Parchetul 

General, un domn, că de cei patru vorbim, și un domn la DIICOT.  
(...) 
Sel.4 (18.14/10-22.asf) Sorina Matei: Și mai este un alt preferat al secției de 

procurori pentru a deveni Procurorul General al României, este vorba despre 
domnul Răzvan Horațiu Radu. Domnul Răzvan Horațiu Radu este acum prim 
adjunct al Procurorului General și 12 ani n-a făcut nimic. Adică n-a făcut nici un 
dosar. Doisprezece ani, potrivit chiar CV-ului dânsului, este un om de asemenea 
care câștigă foarte mulți bani în procuratura României, a fost delegat, detașat ba 
la Serviciul de afaceri europene, ba agent CEDO, ba agent UE, CJUE șapte ani, și 
acum tot delegat pe funcție de conducere în Procuratura României. Și vă întreb 
așa: sunteți politicieni, acum nici  nu contează la care partid, vă întreb ca principiu, că 
până la urmă politicul numește procurorul, așa spune legea, politicul propune, CSM-ul 
avizează, și Președintele decide. Vă întreb și eu, avem deja jucători secția de procurori 
din CSM pentru că nu părea mai joacă politicienii, joacă chiar ei și propun niște oameni 
pe care îi vedeți. Ori n-au dosare, cum poți să conduci Parchetul General dacă tu 
12 ani n-ai mai făcut nici un dosar? 

  În timpul comentariilor Sorinei Matei a fost prezentată pe ecran poza lui Răzvan 
Horațiu Radu însoțită de următorul text titrat pe ecran: 

”Alesul secției de procurori CSM” pentru Parchetul General, Răzvan Horațiu 
Radu. 12 ani n-a instrumentat nimic, fiind detașat doar pe funcții, acum fiind tot 
procuror general adjunct delegat de secția de procurori ai CSM. 

Cert este că în CV-ul alesului CSM pentru funcția de procuror general al 
României arată că după august 2006, Horațiu Radu numai dosare penale n-a 
instrumentat sau manageriat, ci a fost numit sau detașat doar pe funcții care n-au 
avut legătură directă cu munca de procuror, a fost detașat 1 an în funcția de Șef 
Serviciu Afaceri Europene și Relații Internaționale, ocupându-se de relațiile cu 
instituțiile europene și relațiile bilaterale a fost 4 ani detașat în funcția de 
subsecretar de stat-agent guvernamental CEDO. A fost detașat timp de 7 ani tot 
ca subsecretar de stat-agent guvernamental CJUE. Abia în 2018 s-a reîntors în 
sistem, la PÎCCJ, mai întâi ca să reprezinte Parchetul la ședințele de judecată de 
la CCR și Curtea Supremă. 

 În iunie 2018, tot secția de procurori din CSM l-a delegat tot pe o funcție de 
conducere, aceea de adjunct al procurorului general al României, funcție pe care 
o deține și în prezent. Cu un teren  în Letea, Bacău, 2 apartamente în București, 1 
casă de locuit în Bacău și 1 casă de locuit în Voluntari, Ilfov, 1 BMW X3, bijuterii 
de 7000 de euro, în conturi cu 21 426 lei și 11 427 de euro, un împrumut personal 
acordat de aproape 50 000 de euro, 2 credite de 50 000 de euro și 375 de lei, 
venitul lunar din bani publici al Răzvan Horațiu Radu este de 7114 de euro. 

Soția, Cristina Rotaru Radu, judecătoare ÎCCJ, are venituri lunare  5831 de 
euro. Familia Radu a mai avut venituri de 8984 lei, potrivit declarației de avere din 
2019, și din drepturi de autor și o chirie la un imobil de 16 920 de lei. 

Toți cei 18 candidați, inclusiv cei 4, pentru șefiile marilor parchete-PG, DIICOT, 
DNA au fost afișați pe 24 decembrie 2019 de către Ministerul Justiției pe site, 
îndeplinind în mod formal, condițiile legale, pentru participarea la interviurile de la MJ, 



 

 

5

 
 

în urma cărora se vor face nominalizările. Interviurile încep pe 14 ianuarie 2020 și se 
vor termina pe 17 ianuarie 2020. 

Sel.5 (21.52/10-22.asf) Este prezentat pe ecran CV-ul domnului  Răzvan Horațiu 
Radu, în timp ce în studio continuă discuțiile: 

Sorina Matei: Dar nu vă îngrijorează jocurile astea subterane, că pe mine mă 
îngrijorează, adică... 

Tănase Stamule: Toată lumea încearcă, acum, pentru că au fost învățați numai cu 
jocuri, probabil că asta încearcă. Dar eu cred că Ministrul Predoiu va face o propunere 
echilibrată, bazată pe competențe și procesul de selecție va fi foarte transparent pentru 
că nu cred că România astăzi... 

Sorina Matei: Bine, așa prevede legea, să știți, că... 
Tănase Stamule: ... ținând cont de câte tensiuni au fost și câte  dezbateri în jurul 

independenței Justiției și a procurorilor, nu ne permitem ca să facem nu știu ce 
recomandare ca să deranjeze pe toată lumea. 

Sorina Matei:  Domnule Seidler, n-ați auzit de ce se întâmplă? Sun cei patru din 
18 susținuți de... 

(....)”   
 
 Faţă de aceste aspecte, constatând că sesizarea este întemeiată, întrucât în cadrul 
emisiunilor analizate radiodifuzorul nu a respectat principiul audiatur et altera pars, cu 
respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 62 din  Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Consiliului au decis ca radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. să acorde dreptul 
la replică domnului Radu Răzvan Horațiu, în termenul şi cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de actul normativ invocat. 

 
 

 
PREŞEDINTE,  

 
 

MARIA MONICA GUBERNAT  
 
                                                         
 
 

 Întocmit, 
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene 

                                                               Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 
    

 

 

 

     

      


