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Decizia nr. 163 din 14.02.2023 

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RTV HD S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A,   

Construcţia C1, et. 2, ap. 8, jud. Prahova   CUI: 47245597           
Fax: 0378.603.160      e-mail: office@rtv.net 

 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter, sector 2 

 
 

Întrunit în şedinţa publică din ziua de 14 februarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare  cu privire la 
emisiunile ’’Știri și Dezbateri’’ din 06.11.2022 (sesizarea 11310/13.11.2022) și   
„România de poveste” din 27.11.2022 (sesizările 11897/02.12.2022, 
11774/28.11.2022), difuzate de postul ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RTV HD 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.7/09.06.2011 eliberată la 12.01.2023 şi 
decizia de autorizare nr. 1779.2/26.01.2023). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare 
și vizionarea unor selecții din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. RTV HD S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 40 
alin. (2) și 64 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora: 

 -art. 40 alin. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de 
furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte 
principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii 
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au 
făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere, trebuie precizat acest fapt. 

 -art. 64 alin. (1) 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. 
Membrii Consiliului au constatat că emisiunile ’’Știri și Dezbateri’’ din 

06.11.2022 și  „România de poveste” din 27.11.2022, în cadrul cărora a fost abordat 
subiectul accidentului rutier în care a fost implicată Monica Macovei, au fost difuzate 
cu încălcarea dispozițiilor anterior citate. 

Cu privire la modul în care a fost reflectat acest subiect, redăm, parțial, din 
rapoartele de monitorizare, după cum urmează: 
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 A fost monitorizat postul România TV duminică, 06.11.2022, în intervalul: 07:00-24:00. 
În acest interval au fost difuzate: știri, titluri, subtitluri, intro-uri și anunțuri despre subiectul 
accidentului fostului Ministru al Justiției: Monica Macovei.  

Intervalul orar 19:00-20:00-România Te Vede este singurul interval în care nu a fost abordat 
subiectul accidentului în care a fost implicată Monica Macovei.  

 

●  07:00-08:00-Știri cu Marian Matei 
S1: 7 mp4/00:00-00:26-Anunț în Sumar despre accidentul Monicăi Macovei 
Marian Matei: (…) Avem date bombă, din ancheta accidentului Monicăi Macovei! Probele 

arată clar, că fostul ministru a încercat să mușamalizeze cazul!         
S2: 7 mp4/15:39-17:34-Știre despre accidentul Monicăi Macovei 
Titluri știre: Exclusiv: Documentul inculpării Monicăi Macovei; Poliția: Omul distrus de 

Macovei circula regulamentar    
Marian Matei: (lipsă sunet în platou) ... Macovei. Probe care arată că fostul ministru a 

încercat să mușamalizeze întreg cazul. Iar, în raportul Poliției se precizează faptul că Monica 
Macovei a intrat pe contrasens și l-a lovit frontal pe motociclist.    

AMBIANȚĂ (Muzică fără voce din off, doar cu imagini), 22 secunde (S1/00:18-00:40). Sunt 
difuzate trei fotografii ale Monicăi Macovei care sunt prinse cu cârlige de rufe, o fotografie a 
motociclistului implicat în accident, obiecte de la un accident, aflate pe iarbă (imagini blurate), 
trans înainte pe un pantof sport, aflat în iarbă printre fragmente metalice, imagine pe o cameră, cu 
Monica Macovei vorbind la o conferință de presă, panou rutier care indică drumul în kilometri, între 
București și Mangalia, via Constanța, Eforie Nord, Costinești, Neptun, mașini care rulează pe 
șosea, plan-detaliu mâna unei femei care ține o oglindă retrovizoare deteriorată, aceleași trei 
fotografii ale Monicăi Macovei care sunt prinse cu cârlige de rufe ( primul cadru din acest montaj 
este și ultimul cadru).         

Voce din off: Noile date din ancheta accidentului Monicăi Macovei arată că ea a încercat 
să ascundă incidentul. Potrivit raportului Poliției, fostul ministru a intrat pe contrasens și l-a 
lovit frontal pe motociclist. 

Costi Soare-reporter RTV: În raportul Poliției scrie clar, Monica Macovei nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum. În urmă cu câteva săptămâni aveam informația pe surse, că 
Monica Macovei a mințit în acea postare pe site-ul său de socializare. Iată, documentul 
oficial, al Poliției arată exact ce a făcut. Nu și-a asumat acest lucru. Din păcate, în acest 
moment nu vorbim nici despre vreo audiere. 

Voce din off: Motociclistul lovit se află în Spitalul Constanța și și-a mai revenit. Însă, nu a 
fost audiat și nu a depus plângere. Este nevoie de această plângere, pentru ca ancheta să 
meargă mai departe iar, Monica Macovei să fie audiată. Dosarul este deschis IN REM, în 
acest moment. 

AMBIANȚĂ (Muzică fără voce din off, doar cu imagini), 14 secunde (S1/01:36-01:50). Sunt 
difuzate fotografii ale motociclistului implicat în accident (pe motocicletă, la plajă ținând în 
brațe un copil mic ( cu fața bebelușului blurată), lângă motocicletă).  

JINGLE: BREAKING NEWS 
● 08:00-09:00-Știri cu Gianina Vatcovici și Marian Matei 
În acest interval au fost difuzate subtitluri care anunțau știrea despre accidentul Monicăi 

Macovei:  URMEAZĂ: Lege aplicată doar pentru oamenii de rând; Procurorii cer 
închisoare pentru cel care a furat de foame; Monica Macovei neaudiată după accidentul 
provocat: 

S3: 8 mp4/17:18-17:40  
● 09:00-10:00-Știri cu  Mădălina Petre și Ionuț Grigore  
În acest interval nu a fost prezentată știrea cu accidentul în care a fost implicată Monica 

Macovei. Informația a fost difuzată în subiectele ediției prezentate de Dragoș Bistriceanu (S4 și S5). 
S4: 9 mp4/00:28-00:44-Intro Subiectele ediției: 
Mădălina Petre: În același timp avem date noi și despre legea aplicată doar pentru oamenii de 

rând. Procurorii cer închisoare pentru cel care a furat de foame! Însă, în tot acest timp, 
Monica Macovei nu a fost audiată după accidentul provocat. 

S5: 9 mp4/24:21-24:30-Dragoș Bistriceanu anunțând Subiectele Ediției de la ora 10:00 
Dragoș Bistriceanu: Și dosarul tragediei produsă de Monica Macovei. Polițiștii demască 

în dosar,diversiunea și minciuna neomarxistei.    
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● 10:00-11:00-Știri cu Dragoș Bistriceanu 
S6: 10 mp4/09:07-11:37-Știre cu stand-up reporter Cristina Mihăilescu, pe ecran partajat 

în două,: într-o fereastră reporterul iar, în cealaltă au fost difuzate imagini de la accidentul 
auto. 

JINGLE: BREAKING NEWS 
Titlu: Dosarul tragediei produse de Monica Macovei; Polițiștii demască diversiunea și 

minciuna neomarxistei.  
Dragoș Bistriceanu: Ies la iveală noi detalii din ancheta Monicăi Macovei. Probele arată clar 

că fostul ministru a încercat să mușamalizeze accidentul pe care l-a provocat. Raportul de cercetare 
de la fața locului, întocmit de Poliție, explică faptul că Monica Macovei a comis mai multe infracțiuni 
la volan. Colega mea: Cristina Mihăilescu vine cu toate informațiile. Bine te-am găsit, Cristina!  

JINGLE: DIRECT  
Cristina Mihăilescu: Bun găsit! Foarte important, doamnelor și domnilor! În raportul de 

cercetare la fața locului, întocmit de polițiști, scrie cum Monica Macovei a venit, a trecut 
podul de la Șantierul Naval și a mers spre 2 Mai, moment în care  a intrat într-o curbă extrem 
de periculoasă, la dreapta, nu a adaptat viteza la drumul respectiv, așadar, avea o viteză mult 
prea mare, pentru condițiile de drum. Moment în care a intrat pe contrasens și a lovit frontal 
motociclistul care circula regulamentar. Atenție! Doamnelor și domnilor, scrie negru pe alb: 
care circula regulamentar! Totul în contextul în care Monica Macovei nu a vrut să dea 
declarație la fața locului, pe motiv că era în stare de șoc. Însă, la scurt timp a scris pe o rețea 
de socializare faptul că nu este vinovată, că a circulat regulamentar și nu a intrat pe 
contrasens, dând în acest fel vina pe motociclistul de 56 de ani, pensionar al MAI, care  ar fi 
intrat cu motocicleta în aripa stângă a mașinii sale. Știm că bărbatul a ajuns în stare extrem 
de gravă la spital, a stat zile întregi la terapie intensivă, a avut nevoie și de o operație! Și 
extrem de important, o informație nouă! Acesta are nevoie în total de 90 de zile de îngrijiri 
medicale. Până în acest moment însă, nici Monica Macovei, nici motociclistul nu au fost 
audiați. Dealtfel, bărbatul nici nu a depus plângere, însă, are la dispoziție în total, din ziua 
producerii accidentului, trei luni pentru a face acest lucru. Așadar, vom vedea ce se va 
întâmpla, pentru că nu este gata până în acest moment, nici măcar raportul tehnic, al 
autoturismului! Însă, vin mai multe surse și spun că mașina Macovei ... mașina Monicăi 
Macovei nu ar fi fost într-o stare prea bună de funcționare. Așteptăm aceste expertize, 
așteptăm să vedem când vor fi audiați cei doi, pentru că a trecut o lună de la producerea 
accidentului și iată, că această anchetă bate practic, pasul pe loc.  

JINGLE: BREAKING NEWS 
 S7: 10 mp4/43:25-43:49-Subtitlu: 
URMEAZĂ: Inculparea Monicăi Macovei, nu mai poate fi acoperită;  Mincinoasa Macovei 

a batjocorit victima după lovitură; Dovezile inculpării Monicăi Macovei, lovitură pe 
contrasens 

 S8: 10 mp4/44:23-44:42-Subiectele prezentate de Cristina Șincai pentru ediția de la ora 
11:00: 

Cristina Șincai: Vorbim într-o ediție specială și despre inculparea Monicăi Macovei, nu 
poate fi acoperită. Vedem și cum a batjocorit victima, după lovitură! Dovezile inculpării 
Monicăi Macovei, o lovitură pe contrasens.   

 
● 11:00-12:00-Știri cu Cristina Șincai 
S9: 11 mp4/26:31-26:37-Subtitlu: 
URMEAZĂ: Rețeaua lui Soros e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; Difuzat și la: 11 

mp4/27:10-27:15-5 secunde 
S10: 11 mp4/23:07-27:29 3 Subtitluri de câte 5 secunde: 
URMEAZĂ: Rețeaua lui Soros e disperată, Poliția a prims-o pe Macovei; Manevrele de 

mușamalizare nu mai țin: Macovei a fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe contrasens, fiul 
victimei rupe tăcerea.  

S11: 11 mp4/33:28-33:47  
Dragoș Bistriceanu: Iar, rețeaua lui Soros este disperată, Poliția a prins-o pe Macovei! 

Manevrele de mușamalizare nu mai țin! Macovei a fost prinsă! Dovezile nenorocirii pe 
contrasens. Veți vedea totul, imediat! Fiul victimei rupe tăcerea!  

● 12:00-13:00-Știri cu Dragoș Bistriceanu 
S12: 12 mp4/00:00-00:38-Subiectele ediției de la ora 12 
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JINGLE: Știrile România TV 
Subtitlu: IMEDIAT: Rețeaua lui Soros e disperată, au prins-o pe Macovei; Manevrele de 

mușamalizare nu mai țin; Dovezile nenorocirii, fiul victimei rupe tăcerea.   
Dragoș Bistriceanu: (…) (S12/00:25-)Și veți vedea Rețeaua lui Soros care este disperată! 

Poliția a prins-o pe Macovei! Manevrele de mușamalizare nu mai țin! Macovei a fost prinsă! 
Avem dovezile nenorocirii pe contrasens! Fiul victimei rupe tăcerea! Imediat!   

S13: 12 mp4/03:54-07:23-Știre reporter Cristina Mihăilescu, fără marcaj Reconstituire, cu 
reportera într-o mare intersecție din București. 

JINGLE: BREAKING NEWS 
Titlu: Inculparea Monicăi Macovei nu mai poate fi acoperită; Mincinoasa Macovei a 

batjocorit victima după lovitură; Rețeaua lui Soroș e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; 
Manevrele de mușamalizare nu mai țin: Macovei a fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe 
contrasens, fiul victimei rupe tăcerea; Inculparea Monicăi Macovei nu mai poate fi acoperită;  

Dragoș Bistriceanu: Ies la iveală noi detalii din ancheta Monicăi Macovei. Fiul victimei 
urmează să dea declarații în fața procurorilor care cercetează accidentul. Între timp, apar probe 
cruciale în raportul Poliției care arată cum Monica Macovei, a încercat să mușamalizeze incidentul. 
Potrivit unor surse judiciare, Macovei a intrat pe contrasens și a lovit frontal motociclistul care circula 
regulamentar.Colega mea: Cristina Mihăilescu va face o reconstituire, într-o transmisiune 
specială, chiar acum!  

       JINGLE: DIRECT 
Dragoș Bistriceanu: Bine te-am găsit, Cristina!  
Cristina Mihăilescu-reporter RTV: Bine te-am găsit, Dragoș! A încercat însă, nu prea mai are 

cum să mușamalizeze, pentru că polițiștii au depus la dosar o probă extrem de importantă: Raportul 
privind cercetarea de la fața locului, prin care demonstrează că fostul ministru, a provocat acest 
accident. Mai exact, descriu polițiștii în acel raport, cum Monica Macovei circula între stațiunile 
Mangalia și 2 Mai. Moment în care a ajuns într-o curbă, extrem de periculoasă și nu a adaptat viteza 
la condițiile de drum. Practic, avea o viteză mult prea mare, pentru acel tronson de drum. A pierdut 
controlul volanului și-a ajuns cu mașina pe contrasens, pe banda de mers a motociclistului, care 
venea din direcția opusă. Și atenție, o informație extrem de importantă, circula regulamentar! Este 
scris negru pe alb, în raport. Bărbatul de 56 de ani, circula regulamentar. Undeva, aici, pe sensul de 
mers al motociclistului ( Cristina Mihăilescu indică locul pe asfalt unde este marcată curba. Se 
lasă în jos pentru a arăta) bărbatul, pensionar al MAI, a fost lovit din plin,de mașina Monicăi 
Macovei, a fost lovit frontal! (…) 

JINGLE: BREAKING NEWS                                                              
S14: 12 mp4/44:36-44:46-Titluri 
Titlu: Dezvăluiri bombă în dosarul Monicăi Macovei; 
S15: 12 mp4/45:21-45:35-Subiectele ediției de la ora 13, prezentate de Cristina Șincai: 
Cristina Șincai: Un medic celebru găsit mort apoi, pe un pod din București. Doamnelor, 

domnilor sunt dezvăluiri bombă și din dosarul Monicăi Macovei. Și este cutremur la Caracal. 
Polițiștii și procurorii ...    

 
● 13:00-14:00-Ediție specială cu Cristina Șincai 
S16: 13 mp4/00:00-00:16-Subiectele ediției prezentate de Cristina Șincai 
Titlu: IMEDIAT: Dezvăluiri-bombă din dosarul Monicăi Macovei.  
Cristina Șincai: Medic celebru găsit mort apoi, pe un pod din București. Vedeți dezvăluiri 

bombă din dosar. Apoi, Monica Macovei! Vedem ce s-a întâmplat în cazul ei, sunt informații de 
ultimă oră!  

S17: 13 mp4/15:17-19:27-Știre cu reporter Cristina Mihăilescu și discuție în platou cu 
invitat avocatul Artin Sarchizian: 

Titluri: Dezvăluiri-bombă din dosarul Monicăi Macovei; Dovezile nenorocirii pe 
contrasens, fiul victimei rupe tăcerea; Mincinoasa Macovei a batjocorit victima după lovitură; 
Rețeaua lui Soros e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; Manevrele de mușamalizare nu 
mai țin: Macovei a fost prinsă;       

Cristina Șincai: O să vedem ce se întâmplă. Mergem mai departe cu un nou caz strigător 
la cer. Ies la iveală noi detalii din ancheta Monicăi Macovei. Fiul victimei urmează să dea 
declarații în fața procurorilor care cercetează accidentul. Între timp apar probe în raportul 
poliției, care ar arăta cum Monica Macovei a încercat să mușamalizeze incidentul. Potrivit 
unor surse judiciare, Macovei a intrat pe contrasens și-a lovit frontal, motociclistul care 



5 
 

    

circula regulamentar. Colega mea Cristina Mihăilescu s-a documentat. Cristina, ești în direct, 
te-ascultăm! 

JINGLE: DIRECT  
Cristina Mihăilescu: Bine v-am regăsit! A încercat să mușamalizeze dar, nu prea i-a reușit 

pentru că polișiștii au depus o probă extrem de importantă la dosar, Raportul de cercetare de 
la fața locului, în care se arată clar că Monica Macovei este vinovată pentru producerea 
acestui accident. Practic, fostul ministru conducea între stațiunile Mangalia și 2 Mai, în 
momentul în care a ajuns într-o curbă extrem de periculoasă și nu a adaptat viteza la 
condițiile de drum. Practic, a avut o viteză mult prea mare, a pierdut controlul volanului și-a 
ajuns cu mașina pe contrasens, unde l-a lovit din plin pe motociclist. Motociclistul venea din 
sensul opus, da? Circula regulamentar scriu polițiștii negru pe alb, în acel raport și a fost 
iată, accidentat, lovit frontal de Monica Macovei. O informație nouă în acest dosar este și 
faptul că bărbatul de 56 de ani iată, pensionar al MAI, va avea nevoie în total de 90 de zile de 
îngrijiri medicale. Așadar, a fost accidentat grav acest bărbat, a stat mai bine de trei 
săptămâni la Terapie Intensivă. Până în acest moment însă, Monica Macovei nu a fost 
audiată. Așteptăm să vedem când va ajunge aceasta în fața procurorilor. Va ajunge însă, fiul 
victimei sale și vedem ce le va spune anchetatorilor. Mai mult decât atât, nu a fost terminată 
expertiza tehnică a autoturismului și mai multe surse vin și spun acum, că se întâmplă acest 
lucru, este o întârziere privind expertiza, pentru că mașina Monicăi Macovei ar fi avut mai 
multe probleme tehnice.  

(…) 
● 14:00-15:00-Știri cu Dragoș Bistriceanu 
S 18: 14 mp4/ 04:58-07:51-Știre cu reporter Cristina Mihăilescu, apare informația nouă 

potrivit căreia procurorul de caz a dat dispoziție verbală de a nu se mai oferi informații în 
această speță întrucât Monica Macovei nu a fost audiată și nu are nicio calitate în dosar. 

Titluri: Dezvăluiri-bombă din dosarul Monicăi Macovei; Mincinoasa Macovei a batjocorit 
victima după lovitură; Manevrele de mușamalizare nu mai țin, Macovei a fost prinsă; Dovezile 
nenorocirii pe contrasens, fiul victimei rupe tăcerea;      

Dragoș Bistriceanu: Avem date exclusive din ancheta Monicăi Macovei! Procurorii 
schimbă macazul. S-a dat ordin pe unitate să nu se mai comunice deloc, în cazul 
accidentului. Totul din cauza intervenției fostului ministru și a informațiilor pe care le deține. 
Cu toate detaliile vine chiar acum, colega mea Cristina Mihăilescu. Are date de ultimă oră, bine te-
am găsit, Cristina! 

JINGLE: DIRECT 
Cristina Mihăilescu: Bine v-am regăsit! Da, s-a dat ordin, doamnelor și domnilor, să nu se 

mai comunice absolut nimic, din dosarul Monicăi Macovei. Mai exact, spun surse apropiate 
anchetei, faptul că procurorul de caz, ar fi dat o dispoziție verbală către Poliție și către 
Parchet, astfel încât să nu se mai ofere nicio informație către reprezentanții presei, sau o altă 
persoană care ar cere date din dosar însă, nu face parte din el. Pentru că spune  procurorul, 
Monica Macovei nu a fost audiată până în acest moment. Așadar, nu are nicio calitate în 
dosar. Cercetarea este in rem, ceea ce înseamnă că vizează în acest moment, doar fapta, nu 
și persoanele. Dar, polițiștii, am reușit să aflăm, au depus o probă extrem de importantă la 
dosar. Mai exact, Raportul de cercetare de la fața locului, în care au explicat clar, faptul că 
Monica Macovei este vinovată pentru producerea acestui accident. Și vă explic imediat de 
ce! Au scris acolo, în raport, polițiștii cum Monica Macovei, circula între stațiunile Mangalia 
și 2 mai, moment în care a ajuns într-o curbă, extrem de periculoasă și nu a adaptat viteza la 
condițiile de drum. Ceea ce înseamnă că avea o viteză mult prea mare, în acel tronson de 
drum. În momentul în care a ajuns în curbă, a pierdut controlul volanului și a ajuns pe 
contrasens, pe drumul pe care venea iată, motociclistul. Acesta circula regulamentar, pe 
banda lui de drum și  undeva, în acest punct, a fost lovit  ( Cristina Mihăilescu indică locul pe 
asfalt unde este marcată curba. Se lasă în jos pentru a arăta) din plin, frontal, de mașina 
Monicăi Macovei. Iată, că fostul ministru a încercat să se disculpe, a spus că nu este 
vinovată Monica Macovei, de acest accident și mai mult decât atât, a dat vina pe motociclist 
spunând că acesta ar fi intrat cu motocicleta, în aripa stângă a mașinii sale. O altă informașie 
nouă din dosar, este și faptul că bărbatul a primit 90 de zile de îngrijiri medicale. Așadar, a 
suferit răni extrem de grave. A stat la Terapie Intensivă peste trei săptămâni și de asemenea 
a fost supus și unei intervenții chirurgicale. Vom vedea ce se va întâmpla în acest dosar. 
Întârzie și raportul privind starea autoturismului Monicăi Macovei, Raportul Tehnic și alte 
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surse vin și spun că mașina Monicăi Macovei ar fi avut mai multe probleme, nu ar fi fost într-
o stare bună de funcționare. Așteptăm să vedem când va ajunge aceasta în fața procurorilor 
și mai ales, ce va avea de declarat.                                    

          
16:00-17:00-Știri cu Ioan Korpos: 
● S19: 16 mp4/ 04:20-07:10-Știre cu reporter Cristina Mihăilescu, prezintă Ioan Korpos 
Titluri: Dezvăluiri-bombă din dosarul Monicăi Macovei; Mincinoasa Macovei a batjocorit 

victima după lovitură; Rețeaua lui Soros e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; manevrele 
de mușamalizare nu mai țin: Macovei a fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe contrasens, fiul 
victimei rupe tăcerea.    

JINGLE: BREAKING NEWS 
Ioan Korpos: Chiar acum, avem date exclusive,  din ancheta Monicăi Macovei. Procurorii 

schimbă macazul. S-a dat ordin pe unitate să nu se mai comunice deloc, în cazul 
accidentului. Totul din cauza intervențiilor fostului ministru și a informațiilor pe care le 
deține. Mergem chiar acum, la Cristina Mihăilescu, vine cu toate datele de ultimă oră. Cristina! 

JINGLE: DIRECT 
Cristina Mihăilescu: Bine v-am găsit, da! Conform surselor apropiate ale anchetei, se pare 

că procurorul de caz, a dat un ordin verbal către Poliție și către Parchet, astfel încât să nu se 
mai ofere nicio informație, din dosarul Monicăi Macovei, totul pentru că, ar spune procurorul, 
că Monica Macovei nu ar fi fost audiată până în acest moment așadar, nu are nicio calitate. 
Dealtfel, dosarul este unul in rem, ceea ce înseamnă că momentan sunt cercetate faptele și 
nu persoanele. Pe de altă parte, iată, că bărbatul pe care l-a accidentat Monica Macovei a 
primit 90 de zile de îngrijiri medicale. Acesta a fost accidentat extrem de tare. Dealtfel știm că 
a stat peste trei săptămâni la Terapie Intensivă și a fost supus și unei intervenții chirurgicale. 
Doamnelor și domnilor, am reușit însă, să aflăm faptul că polițiștii au depus la dosar o probă 
extrem de importantă, mai exact Raportul de cercetare de la fața locului. În care se explică 
clar de ce este Monica Macovei vinovată în acest dosar ( S19/ 01:16-01:22). Păi, pentru că, 
explică polițiștii, în momentul în care  conducea între stațiunile Mangalia și 2 Mai, a ajuns 
într-o curbă extrem de periculoasă, în care nu a adaptat viteza la condițiile de drum așadar, 
avea o viteză mult prea mare pe acel segment,  a pierdut controlul volanului și-a ajuns cu 
mașina pe contrasens, pe banda de mers a motociclistului. Acesta circula regulamentar. 
Scrie negru pe alb, doamnelor și domnilor în acel raport! Circula regulamentar, moment în 
care a fost lovit frontal, în această zonă, da? Pe banda lui de circulație ( Cristina Mihăilescu 
indică locul pe asfalt unde este marcată curba. Se lasă în jos pentru a arăta) de autoturismul 
Monicăi Macovei. Iată, că aceasta încearcă să se disculpe, știm că a spus imediat pe o rețea 
de socializare că nu este vina ei pentru acest accident, că es de fapt, circula regulamentar, 
nu a intrat pe contrasens, ba mai mult, a dat vina pe motociclist, spunân că  bărbatul de 56 
de ani, pensionar al MAI, ar fi fost cel care a intrat cu motocicleta în aripa stângă a mașinii 
sale. Nu este gata nici Raportul tehnic al mașinii sale, deși a trecut o lună de la acest 
accident, și spun aceleași surse că mașina Monicăi Macovei, ar fi avut anumite probleme, că 
nu era într-o stare prea bună de funcționare. … 

 
 ● 17:00-18:00-România Te Vede cu Ioan Korpos 
  S20: 17mp4/00:00-00:19-Subiectele ediției prezentate de Ioan Korpos 
Titluri: IMEDIAT: De ce stă Monica Macovei relaxată, gențile cu bani; Înțelegerea secretă 

pentru scăparea Monicăi Macovei.   
Ioan Korpos: De ce stă Monica Macovei relaxată? Gențile cu bani, înțelegerea secretă 

pentru scăparea Monicăi Macovei. Imediat venim cu toate informațiile! Vă prezentăm în această 
după-amiază, documentarul morților pandemiei.      

S21: 17 mp4/10:14-14:09: Știre cu reporter Cristina Mihăilescu și discuție în platou cu 
avocatul Tonel Pop: 

Titluri: De ce stă Monica Macovei relaxată, gențile cu bani; Înțelegerea secretă pentru 
scăparea Monicăi Macovei; Dovezile nenorocirii pe contrasens, fiul victimei rupe tăcerea;  

Menționăm că în intervenția în direct a reporterei Cristina Mihăilescu nu se vorbește 
despre ”genți cu bani”.  

Ioan Korpos: Acum, mai primim o informație de Breaking News!  
JINGLE: BREAKING NEWS 
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Ioan Korpos: Stimați telespectatori,chiar acum, informația din ancheta Monicăi Macovei. 
Surse judiciare spun, fostul ministru și-a trimis oameni, să se înțeleagă cu victima, pentru a 
nu depune plângere. Mai mult, s-a dat ordin pe unitate, să nu se mai comunice deloc, în cazul 
accidentului. Cristina Mihăilescu este chiar acum, în direct cu noi, bună seara, Cristina, venim la 
tine! Care sunt veștile de ultimă oră? 

Cristina Mihăilescu: Bună seara, bun găsit tuturor! Conform surselor apropiate anchetei, 
se pare că procurorul de caz, a dat ordin, doamnelor și domnilor, către Poliție și Parchet, astfel 
încât să nu se mai comunice nicio informație din dosarul Monicăi Macovei, pe motiv că fostul 
ministru încă nu a fost audiat. Mai mult decât atât, aceasta nu are o calitate în dosar, pentru că 
cercetarea este în rem, ceea ce înseamnă, că sunt vizate momentan faptele și nu persoanele. (…) 
Pe de altă parte, ne putem gândi că se încearcă o mușamalizare a acestui caz însă, Monica 
Macovei nu știm dacă va avea prea mari șanse pentru că polițiștii au depus la dosar iată, un lucru 
foarte important, o probă foarte importantă, mai exact, au explicat de ce este Monica Macovei 
vinovată pentru producerea acestui accident. Și-au spus așa, în raportul de cercetare de la fața 
locului: faptul că Monica Macovei în momentul în care venea de la Mangalia spre 2 Mai, a intrat cu o 
viteză foarte mare într-o curbă ... într-o curbă, da ...într-o curbă extrem de periculoasă, nu a adaptat 
viteza la sensul de mers, a pierdut controlul volanului, a intrat cu mașina pe contrasens, pe unde 
venea regulamentar motociclistul, da? Motociclistul păstra banda lui de mers, circula regulamentar, 
scrie negru pe alb, în acel raport și a fost pur și simplu izbit în plin pe contrasens, de Monica 
Macovei care l-a accidentat. Așadar, este o culpă acolo, vina Monicăi Macovei. Vom vedea ce se va 
întâmpla și când va ajunge aceasta în fața procurorilor dar, mai ales dacă își va recunoaște și vina 
pentru acest accident.  

(…) 
 ● 18:00-19:00-Știri cu Cristina Șincai și Ionuț Grigore 
S22: 18 mp4/06:20-08:32  Știre cu reporter Cristina Mihăilescu, montaj dintr-o intervenție 

anterioară, în direct: 
Titlu: Mincinoasa Macovei a batjocorit victima după lovitură; Rețeaua lui Soros e 

disperată. Poliția a prins-o pe Macovei; Manevrele de mușamalizare nu mai țin: Macovei a 
fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe contrasens, fiul victimei rupe tăcerea; Dezvăluiri-bombă 
din dosarul Monicăi Macovei;  

(…) 
AMBIANȚĂ ( muzică fără voce din off, pe imagini de la un accident) 
Cristina Mihăilescu: S-a dat ordin doamnelor și domnilor, să nu se mai comunice absolut 

nimic, din dosarul Monicăi Macovei. Mai exact, spun surse apropiate anchetei, faptul că procurorul 
de caz ar fi dat o dispoziție verbală către Poliție și către Parchet, astfel încât să nu se mai ofere 
nicio informație către reprezentanții presei sau o altă persoană care ar cere date din dosar însă, nu 
face parte din el. Pentru că, spune procurorul, Monica Macovei nu a fost audiată până în acest 
moment, așadar, nu are nicio calitate în dosar. Cercetarea este in rem.  

Voce din off: Polițiștii au depus o probă importantă în care au explicat faptul că Monica 
Macovei este vinovată. Iar, asistentele de la Spitalul Floreasca ar fi semnat un contract de 
confidențialitate, prin care sunt obligate să nu divulge nicio informație despre victimă, 
potrivit unor surse. 

(…) 
Voce din off: Mai mult, tot sursele România TV au aflat că bărbatul a primit 90 de zile de 

îngrijiri medicale după gravul accident. Urmează să se finalizeze și raportul tehnic privind starea 
autoturismului fostului ministru.       

               
● 20:00-21:00- România Exclsiv cu Simona Gheorghe 
Au fost difuzate doar subtitluluri: 
S23: 20 mp4/57:10-57:27 
URMEAZĂ: Implicarea Monicăi Macovei în debarcarea lui Ponta; Cine îi mușamalizează 

acum dosarul bărbatului lovit cu mașina.  
 
Ioan Korpos, anunț pentru emisiunea de știri de la ora 21:00, pe care o va prezenta: 
S24:20mp4/44:32-44:49 
Ioan Korpos: Planul incendierii Palatului Victoria!Cum a plecat Ponta, doamnelor și 

domnilor! Implicarea Monicăi Macovei în debarcarea lui Ponta! Cine îi mușamalizează, 
doamnelor și domnilor acum, dosarul bărbatului lovit cu mașina? 
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● 21:00-22:00: România te vede cu Ioan Korpos   
Discuție în platou cu fostul premier Victor Ponta despre accidentul în care a fost 

implicată Monica Macovei. Fără material beta. Cu intervenția din platou a lui Dragoș 
Bistriceanu.  

S25: 21 mp4/ 34:58-45:11 
 Cine mușamalizează dosarul Monicăi Macovei, spus de Ioan Korpos atât în prezentarea 

subiectelor  din emisiunea anterioară (România exclusiv) cât și în Intro cu Victor Ponta în 
platou.  

Titluri: Implicarea Monicăi Macovei în debarcarea lui Ponta; Cine îi mușamalizează acum 
dosarul bărbatului lovit cu mașina 

(…) 
Ioan Korpos: Exact, domnule premier! Parc-ar fi de vină victima! Pentru că informațiile 

pe care le-am obținut și sunt informații oficiale, deci, ce scrie exact în raportul Poliției, dar si 
ce a făcut în ultimele zile Monica Macovei, cu victima. Mergem chiar acum, la Dragoș 
Bistriceanu, Dragoș ai toate veștile, te ascultăm, te rog!  

Dragoș Bistriceanu: Bine v-am regăsit! În raportul Poliției, este foarte clar și scrie negru 
pe alb, vinovată este doamna Macovei! Culmea! Nu, domnule prim-ministru, pentru că 
doamna Macovei anunța pe facebook, cu foarte mare seninătate, dacă mă întrebați pe mine, 
că ea circula regulamentar, că motociclistul a intrat pe contrasens, a acroșat-o și asta este 
situația! Fiind în stare de șoc, a intrat la un moment dat, într-un scuar. Culmea este că 
inclusiv la fața locului, și ne amintim, am avut o transmisiune specială de acolo. A fost 
colega mea: Roxana Ciucă. Nu s-au ridicat nici măcar, toate probele! Apropo de 
mușamalizare. Am văzut propaganda cum se ferea foarte clar să discute despre acest 
subiect! Un accident! A fost doar un accident acolo, în județul Constanța! Ce-i interesant de 
văzut este faptul că Parchetul, înțeleg pe surse, a comunicat spitalului să nu mai dea nicio 
informație, iar, Monica Macovei acuma, în al doisprezecelea ceas, după ce a ieșit acest 
raport, în sfârșit, ar fi stat de vorbă cu familia victimei, ar fi încercat să ia legătura cu victima 
care, apropo, încă se află în spital!  Și să se înțeleagă, pentru ca toată povestea să se închidă 
și toată lumea să fie fericită. Și uite, cum doamna Macovei, zeița justiției, este curată ca 
lacrima, nu se mai află nimic, nimeni nu mai comunică cu presa și aici se încheie tot cazul pe 
care noi l-am prezentat. Cu siguranță, dacă nu s-ar fi făcut presiuni, din partea România TV, 
n-am fi aflat, atât de multe informații, că repet: propaganda a încercat să acopere cu foarte 
multă minuțiozitate tot ce s-a întâmplat acolo.   

(…) 
        ● 22:00-23:00: România te vede cu Ioan Korpos   
Titluri: URMEAZĂ: Înțelegerea făcută pentru salvarea ministrei rezist (22 mp4/ 42:36-

42:41-5 secunde) 
 (…) 
  
● 23:00-24:00-Ediție specială a Știrilor România TV cu Roxana Ciucă, Dragoș Bistriceanu 

și Ionuț Grigore 
S29: 23 mp4/09:17-12:36-Știre Monica Macovei ( cu reporter Cristina Mihăilescu, în 

intersecție) 
JINGLE: BREAKING NEWS  
Titluri: Înțelegerea făcută pentru salvarea ministrei rezist; Mincinoasa Macovei a 

batjocorit victima după lovitură; Rețeaua lui Soros e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; 
Manevrele de mușamalizare nu mai țin: Macovei a fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe 
contrasens, fiul victimei rupe tăcerea; Înțelegere făcută pentru salvarea ministrei rezist;     

Dragoș Bistriceanu: Și-alte informații de Breaking News! Monica Macovei s-ar fi înțeles 
cu familia pensionarului accidentat ca lucrurile să decurgă într-un mod amiabil!  

Ionuț Grigore: La aproape o lună de la accident, dosarul bate pasul pe loc, Roxana. Ce 
se întâmplă? Care sunt informațiile? Marți, pe data de 8 noiembrie se împlinește o lună, de la 
acest accident de circulație. Surse apropiate anchetei vin și povestesc faptul că Monica 
Macovei ar fi luat legătura cu familia acestui pensionar, s-ar fi înțeles amiabil. Acuma, contra 
unei sume de bani, cel mai probabil, sau să plătească spitalizarea, să nu se mai depună o 
plângere penală. Se împlinește o lună, ar mai avea la dispoziție două luni, să facă acest 
lucru. Înțeleg din aceleași surse, faptul că că s-a dat un ordin, atât din partea anchetatorilor, 
dar și din partea familiei acestui fost cadru în Ministerul de Interne, să nu comunice deloc 



9 
 

    

Spitalul Floreasca cu presa, să nu se scurgă nicio informație de-acolo. S-ar fi semnat și un 
acord de confidențialitate, să nu iasă în public niciun fel de informație. Avem așa: Monica 
Macovei nu a fost audiată până în momentul de față, victima nu a depus o plângere, expertiza 
nu a ieșit, raportul tehnic, la fel. Așteptăm să vedem cum anume se va soluâiona acest 
dosar. Dar, haideți să vedem chiar acum, toate detaliile. Materialul pe care l-a pregătit colega 
noastră, Cristina Mihăilescu.      

Materialul beta este  identic cu cel difuzat la ora 18:06:20 în emisiunea Știri prezentată de 
Cristina Șincai și Ionuț Grigore (S22). 

           
2.Cu privire la aspectele invocate de petent în sesizările nr. 11897/02.12.2022 și 

11774/28.11.2022 s-a constatat că acestea se regăsesc în cadrul emisiunii de dezbatere 
România de Poveste, difuzată în direct în data de 27.11.2022, intervalul orar 21.00-22.50 de 
postul România TV.   

(…) 
În prima parte a emisiunii, moderatorul Ioan Korpoș a făcut următoarea introducere:  
S1(rep.58.22-60.00, sel.20) Moderatorul: (…) Stimați telespectatori în exclusivitate revenim 

în fața dumneavoastră și cu vești despre manevra Monicăi Macovei ca să scape evident de 
acuzații. Cum, își sfidează Macovei victima și procurorii. … 

● informații despre accidentul rutier produs de Monica Macovei (sesizarea nr. 
11897/02.12.2022) 

Titluri: CUM ÎȘI DFIDEAZĂ MACOVEI VICTIMA ȘI PROCURORII; EXCLUSIV: MANEVRA 
MONICĂI MACOVEI CA SĂ SCAPE DE ACUZAȚII.     

În timpul emisiunii au fost prezentate informații despre accidentul rutier produs de Monica 
Macovei. De asemenea, a fost prezent un material video cu Monica Macovei aflată în diferite 
ipostaze.     

S2(rep.31.11-42.13, sel.17) Moderatorul: Stimați telespectatori după această veste despre 
Laura Codruța Kovesi venim acum cu o altă informație-bombă în exclusivitate manevra 
Monicăi Macovei ca să scape de toate acuzațiile. Ce face cu victima dar și cu procurorii. Iar 
acum Roxana Ciucă este în direct cu noi pentru că are toate veștile obținute în exclusivitate, bună 
seara Roxana.        

Roxana Ciucă, jurnalist România TV: Bună seara Ioan, bun găsit doamnelor domnilor, Macovei 
a cam încurcat legea și a amestecat civilul cu penalul. Știm prea bine că a introdus la 
Judecătoria Sectorului 4 o cerere de asigurare a probelor. Pârâții au fost să știți nu doar 
Parchetul Curții de Apel din Constanța ci și victima acestei doamne. Atenție a cerut citarea 
persoanei vătămate pe patul de spital chiar dacă motociclistul deocamdată nu este parte în 
dosar în condițiile în care știm că nu a depus o plângere împotriva Monicăi Macovei, evident 
cererea acesteia a fost respinsă ca inadmisibilă. O soluție cumva previzibilă în condițiile în 
care o instanță mai mult civilă nu poate dispune să efectueze acte într-o anchetă penală. (…)                                  

Moderatorul: Iți mulțumesc mult Roxana Ciucă pentru informațiile pe care le-ai obținut. Atât vă 
întreb scurt Domnule Abraham pe dumneavoastră sunteți avocat adică oricum ai spune, 
orice tertip, orice metodă de nu știu a grăbi expertiza și așa mai departe dar să afli că îți dai 
în judecată inclusiv victima….O să ajunge să aflăm că el a fost de vină, pentru numele lui 
Dumnezeu adică…. 

(…) 
Moderatorul: Dar nu și-a sfidat doar victima, nu-și sfidează doar victima dar și procurorii 

în acest dosar. Priviți doamnelor și domnilor imaginile. 
A fost difuzat un material video înregistrat cu următorul conținut: 
- imagini cu Monica Macovei în diferite ipostaze: aflată la birou și având în mână o cană 

ce conține o soluție lichidă (coloana sonoră suprapusă peste imagini a fost reprezentată de 
melodia populară: Bun îi vinul ghiurghiuliu, "M-am jurat că n-oi mai bea, M-am jurat că n-oi mai 
bea,  Dar eu nu mă pot ține, Dar eu nu mă pot ține; Bun îi vinul bine-mi place; Bun îi vinul bine-mi 
place; Nu știu viei ce i-oi face; Nu știu viei ce i-oi face; Vinișor de poamă rară, Vinișor de poamă 
rară; Te-i suiet ca făr' de scară; Te-i suiet ca făr' de scară; Vinișor de boghiți verzi, Vinișor de boghiți 
verzi; Face pe om de nu-l vezi, Face pe om de nu-l vezi"); participând la o horă populară; ținând o 
pisică în brațe; dormind în avion pe două locuri; aflată pe o motocicletă; ținând o pisica în brațe ce 
manifesta un comportament agresiv (06.50, S2).     

- declarația unei femei despre o inundație care s-ar fi datorat unei defecțiuni aflată în locuința 
Monicăi Macovei; 
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- declarația altei femei despre Monica Macovei; 
- secvență dintr-o emisiune moderată de Teo Trandafir în care Monica Macovei a fost invitată;             
- secvență în care Monica Macovei și-a făcut apariția într-o emisiune de televiziune pe o 

motocicletă (coloana sonoră suprapusă peste imagini a fost reprezentată de melodia: Riders on the 
Storm, The Doors)   

Sursa imaginilor nu a fost menționată pe ecran. În câteva momente a fost afișată pe 
ecran o mențiune ilizibilă, posibil denumirea sursei (rep. 05.38-S2, 06.17-S2).   

Femeie1: Ea m-a inundat asta fiind a treia oară. M-a inundat și curgea apă de acolo prin tavan 
și prin lustră. Ea făcea baie și uita să închidă apa. Mă torturează fizic și psihic, nu fizic, psihic.  

Femeie 2: A inundat-o, o stresează, nu recunoaște, se complace în ale distracției și ale 
paharului și așa… cu doamna Andreea Pora. Sunt foarte bune amice, amândouă sunt bine 
dispuse, Asta urcă la volan în mașina dânșii Suzuki, ailaltă are mașină, nu mă pricep ce, 
argintie. Amândouă sunt bine dispuse …(neinteligibil). 

(…)      
Nu a fost prezentat punctul de vedere al Monicăi Macovei cu privire la informațiile 

prezentate despre accidentul rutier.  

 
Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului 

au constatat că emisiunile ’’Știri și Dezbateri’’ din 6 noiembrie și „România de 
poveste” din 27 noiembrie 2022 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor articolelor 
40 alin. (2) și 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. 

În concret, Consiliul a reținut că, în cadrul acestora, în contextul subiectului 
despre accidentul rutier în care au fost implicate o persoană publică și un 
motociclist, radiodifuzorul a adus acuzații fără a respecta principiul audiatur et altera 
pars și fără a asigura o distincție clară între fapte și opinii, ceea ce contravine 
prevederilor invocate. 

Astfel, Consiliul a avut în vedere că, într-un mod vehement, prin reconstituirea 
accidentului, prin titlurile afișate, prin comentarii din voce off, prin susținerile 
jurnaliștilor postului s-au făcut afirmații acuzatoare, precum: ’’Fostul ministru a 
încercat să mușamalizeze accidentul pe care l-a provocat; polițiștii demască 
diversiunea și minciuna neomarxistei; Mincinoasa Macovei a batjocorit victima după 
lovitură; Dovezile inculpării Monicăi Macovei, lovitură pe contrasens: Rețeaua lui 
Soros e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; Manevrele de mușamalizare nu mai 
țin: Macovei a fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe contrasens, fiul victimei rupe 
tăcerea. Și veți vedea Rețeaua lui Soros care este disperată! Poliția a prins-o pe 
Macovei! Manevrele de mușamalizare nu mai țin! Macovei a fost prinsă! Avem 
dovezile nenorocirii pe contrasens! Inculparea Monicăi Macovei nu mai poate fi 
acoperită; Mincinoasa Macovei a batjocorit victima după lovitură; Rețeaua lui Soroș 
e disperată, Poliția a prins-o pe Macovei; Manevrele de mușamalizare nu mai țin: 
Macovei a fost prinsă; Dovezile nenorocirii pe contrasens, fiul victimei rupe tăcerea; 
Inculparea Monicăi Macovei nu mai poate fi acoperită’’.  

În acest caz, pe de o parte, Consiliul a constatat că, prin asemenea afirmații 
ofensatoare, acuzatoare, radiodifuzorul a promovat un mesaj  de natură a discredita 
și a prejudicia imaginea fostului ministru al Justiției, în condițiile în care, deși 
subiectul a fost abordat în această manieră pe toată durata zilei de 6 noiembrie, 
precum și în emisiunea din 27 noiembrie 2022, nu a fost prezentat și punctul de 
vedere al acestei persoane.  

În aceste condiții, față de întregul conținut acuzator al emisiunilor analizate, 
Consiliul a constatat că  radiodifuzorul nu a respectat principiul audiatur et altera 
pars, prevăzut expres la art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, principiu a cărui 
îndeplinire presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi 
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program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.  

Așadar, în speță, Consiliul a reținut că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația 
legală instituită în sarcina sa prin norma invocată, acesta neprecizând dacă 
persoana căreia i-au fost aduse acuzațiile ar fi refuzat să prezinte un punct de 
vedere sau că nu ar fi putut fi contactate prin încercări repetate. Or, respectarea 
dispoziției legale are ca scop protejarea dreptului la imagine a persoanei, ca în 
condițiile în care i se aduc acuzații aceasta să aibă posibilitatea de a-și expune 
poziția în legătură cu faptele imputate, iar în situația în care ar fi refuzat, acest fapt 
trebuia comunicat pe post, pentru ca publicul să poată aprecia în cunoștință de 
cauză asupra informațiilor prezentate. 

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii 
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că 
libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia 
principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi 
internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit 
propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi 
membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că 
articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi  
modul în care acestea sunt exprimate, precum şi  regula potrivit căreia “dacă 
libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei 
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept’’.  

Pe de altă parte,  Consiliul a mai constatat că, prin modalitatea în care a fost 
tratat acest subiect, publicul nu a beneficiat de o informare corectă, neutră, 
echilibrată, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, în condițiile în 
care nu a fost prezentat atât punctul de vedere al persoanei acuzate și nici probe 
concludente, pertinente, utile, care ar fi putut clarifica aspectele incriminatorii 
imputate și ar fi permis publicului să aprecieze în cunoștință de cauză justețea 
acuzațiilor. De exemplu, Consiliul a reținut că una dintre informațiile prezentate s-a 
referit la faptul că „Mincinoasa Macovei a batjocorit victima după lovitură", fără  ca 
radiodifuzorul să prezente nicio informație care să explice ce înseamnă că și-a 
„batjocorit victima" și, evident, fără opinia doamnei Monica Macovei. Or, în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să sigurare o distincţie clară între fapte şi opinii. 

În consecință, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o 
condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi 
impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul mai consideră că 
radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Cu privire la etica jurnalistică, în 
Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 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, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, 
asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în 
prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte și încălcări similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
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sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RTV HD S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 

281.7/09.06.2011 eliberată la 12.01.2023 şi decizia de autorizare nr. 
1779.2/26.01.2023 pentru postul ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 
5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (2) și 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 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 amendă de 5.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri din 6 noiembrie 
și  „România de Poveste” din 27 noiembrie 2022, în contextul subiectului despre 
accidentul rutier în care au fost implicate o persoană publică și un motociclist, 
radiodifuzorul a adus acuzații fără a respecta principiul audiatur et altera pars și fără 
a asigura o distincție clară între fapte și opinii, ceea ce contravine prevederilor 
articolelor 40 și 64 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
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