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Decizia nr. 182 din 23.02.2023 

privind amendarea cu 10.000 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 23 februarie 2023, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare  cu privire la 
emisiunea ’’Special’’ din 25.12.2022 (sesizările nr. 12576, 12576, 12577/25.12.2022; 
12581/26.12.2022; 1/01.01.2023), și la emisiunea „RO la raport” (sesizarea nr. 
6/02.01.2023), 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 art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2022, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64 alin. 
(1) lit. a) și lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor. 

Conform prevederilor art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului, 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; 
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 

verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor ’’Special’’ și „RO la raport” 

din 25 și 26 decembrie 2022, în contextul subiectelor prezentate, nu a fost asigurată 
informarea corectă, imparțială și echilibrată, printr-o distincție clară între fapte și opinii și 
prin favorizarea liberă formare a opiniilor, așa cum dispun normele invocate. 

1. Astfel, în data de 25.12.2022, în intervalul orar 19:59 – 21:46, postul ROMÂNIA TV  a 
difuzat emisiunea ’’Special’’, prezentată de Cristina Șincai, invitat fiind domnul Gigi Becali. 

Redăm, fragmente, din raportul de monitorizare: 
Titluri afișate pe ecran, de exemplu: EDIȚIE-SPECTACOL CU GIGI BECALI ÎN SEARA 

DE CRĂCIUN; GIGI BECALI ÎȘI DESCHIDE VILA ȘI SUFLETUL; LA ROMÂNIA TV: CEEA CE 
NU A MAI SPUS NICIODATĂ GIGI BECALI; SCANDALUL CU AUSTRIA, UNDE ÎȘI ȚINE GIGI 
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BECALI BANII; DE UNDE PUNE BENZINĂ, ATAC LA CONDUCĂTORII NELEGIUIȚI; 
EXCLUSIV: BECALI SPUNE DE CRĂCIUN CINE L-A PRĂDUIT; BECALI, ATAC FURIBUND 
LA MACOVEI, IMEDIAT; DE CE ÎȘI PREGĂTEȘTE BECALI FUGA DIN ȚARĂ, IMEDIAT; 
BECALI SE DEZLĂNȚUIE LA ADRESA POLITICIENILOR, IMEDIAT; CE A MODIFICAT 
VACCINUL COVID ÎN CORPUL OMULUI.  

Invitatul ediției a fost George Becali, care a vorbit în prima parte despre: interesele 
economice ale Austriei privind aprovizionarea cu gazele din România; coronavirus și efectele 
vaccinului împotriva COVID-19; căsătoria dintre doi bărbați; folosirea termenilor de „părinte 1” și 
„părinte 2”. 

La începutul ediției, prezentatoarea a făcut următoarele afirmații: 
S1-rep. 59.24 - 00.10, sel. 19, 20 
Cristina Șincai: Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit aici la Palatul lui Gigi 

Becali. Lângă noi este chiar Gigi Becali. Zic eu: bună seara, bine ați venit, din partea 
dumneavoastră, care sunteți gazda de aici. Noi suntem gazdă aici la România TV, ca în fiecare 
zi importantă de Crăciun și de Sfinte Sărbători Pascale, aici ne găsiți, pentru că aici în Palatul 
lui Gigi Becali este o vibrație foarte, foarte importantă, este ceva divin, am putea spune. Nu știu, 
domnule Becali, suntem înconjurați de lucrări foarte frumoase, nu doar de icoane, câte lucruri 
sfințite, frumos sfințite. Bună seara, domnule Becali! Ce faceți? 

George Becali: Bună seara! (...) 
S2-rep. 01.02 - 05.35, sel. 20 
Cristina Șincai: (...) Vedeți cum se bat austriecii ăștia să ia gazul, să ia tot ce vor de aici? 
George Becali: Păi, da, aici ai văzut, aici a venit la conducători. Aicea, conducătorul 

nelegiuit, cei ce au dat averilor noastre sunt conducătorii nelegiuiți. Păi, petrolul și toate averile 
subterane care sunt le-a dat Dumnezeu unui popor, de exemplu, când omul nu mai poate să 
muncească, adică, la pensie, la astea. Alea e pentru pensii, pentru lucrurile astea, adică ce 
poate poporul să aibă, că nu ne-a dat, de exemplu, la altul i-a dat altceva, nu? Și ei le-au 
vândut. Ne-au vândut, ne-au trădat. Adică, au vândut averile poporului pe nimica. Și mai 
auzeam, că nu vreau să mai critic pe nimeni, bă, dar când văd, adică niște lucruri pe care nu 
pot să le suport, că nu mă mai interesează de ei. Domnule, zice, ca să intrăm în clubul select. 
Care, mă, club select? Trebuia să dăm. Ce club select, mă? Mă, clubul select e cu Hristos, noi 
suntem cel mai select club din tot mapamondul, mă! Noi suntem ortodocși, mă! Noi suntem cu 
Hristos! Ăsta-i clubul select! Ce am nevoie de selecția lui? Păi, aici e clubul select, cu Hristos, 
cu ortodoxia și unde este Sfânta Liturghie Dumnezeiască. Ăsta-i clubul select! Am nevoie de 
select, de austriac? Ce select e atâta austriacul, mă?! 

(rep. 01.23, S2) Cristina Șincai: Deci, ai noștri sunt de vină mai mult decât austriecii? 
George Becali: Păi, dar normal. Păi, dacă ei sunt hoții, mă! Hoțul ce vină are el, hoțul, 

dacă eu îți deschid ușa, vino, mă, și fură! Sau dă și mie, vino încoa în casă la mine... 
Cristina Șincai: Asta, metaforic așa, că iar... 
George Becali: Păi, metaforic, că dacă el, el, el e hoț așa, așa e el născut că așa a fost 

născut din vremurile de demult. Ei au făcut războaie și au luat imperiu. 
Cristina Șincai: Imperii. 
George Becali: Păi, imperii. Și nu le furau de la toată lumea? Păi, el e hoț acuma, tu 

vrei să îl faci tu pe el bun? Păi, dacă din sângele lui, din ADN-ul lui, e hoț el, cum să-l faci 
tu pe el bun?! 

Cristina Șincai: Poate e negustor bun, nu știu. Dacă tu vinzi... 
George Becali: Este hoț că a făcut hoție și războaie ca să jefuiască neamuri și acuma 

vrei să-l faci tu bun? Dar tu măcar, acuma când nu mai ești atâta de slab încât să vină să-
ți arate sabia și tu să pleci, să-i dai toate. 

Cristina Șincai: Oare, domnule Becali? Oare nu mai ești așa slab? 
George Becali: Păi, dar cine ne-a obligat, că ne-au obligat atunci și au spus: 

privatizați! Ei n-au spus cum privatizați. Ei au spus: privatizați! 
Cristina Șincai: Da, da, da. 
(…) 
George Becali: Îți dai seama, mă, cât de criminali?! Bă, costa 50 de lei ca să scoți 

gazul meu de acasă de la mine din curte și o te las să-l vinzi cu 360. Tu îți dai seama? 
Șase ori cinci, treizeci, de șaizeci de ori mai mult. Nu, nu, de treișpe, paișpe ori mai mult. 
Dar, tu vrei 1500, adică de 3000 de ori mai mult, bă, tu ești nebun! 3000%, tu ești nebun, 
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mă?! Adică, e gazul meu în curte la mine, te las să vinzi de zece ori mai mult, care e al 
meu și tu vrei să mi-l vinzi cu 1500?! Păi, (neinteligibil) căldura omului, poporul meu, 
unde tu mi-l iei! Păi, pleacă, mă, de aici, lasă-mă să-mi țin poporul, să-mi încălzesc 
poporul, mă! Nebunule, dă-i drumul de aicea, mă! Îți dai seama? Cum să faci așa ceva?! 
Hai să mergem la mărturisire, că astea lumești și materiale dacă ne ducem pe ele intrăm 
în cancan și mai facem și păcate pentru că îi judecăm. 

Cristina Șincai: Nu facem păcate, dar... 
George Becali: Păi, da, dar o să apucăm să spunem nume după aia și n-avem voie să 

spunem. 
Cristina Șincai: Dar le explicăm oamenilor altfel un pic, nu așa... 
(...) 
S3-rep. 07.22 - 14.40, sel. 20 
Cristina Șincai: (...) Dar de COVID vă mai e frică? Am văzut că, din nou, se precipită 

lucrurile astea. 
George Becali: Păi, ce este COVID-ul? Ce este COVID-ul?  
Cristina Șincai: O boală. Înțeleg că este o nouă... 
George Becali: Vezi de treaba ta. 
Cristina Șincai: Un nou virus. 
George Becali: Aaa, o să încerce ei altceva acuma, dar numai că dacă ai încredere în 

Dumnezeu și nu te duci în aia, în idolatria lor, că asta vor să facă, să sperie lumea cu 
idolatrii ăștia, cu sănătatea și cu știința, cum am spus. Atunci, dacă nu ar fi (neinteligibil) 
ce să...? 

Cristina Șincai: Deci, nu vă vaccinați, nu mai...? 
George Becali: Vaccin?! Păi, dacă ți-am zis, pistolul, glonțul și tu nu... Păi, dar n-ai... 

păi, acuma... Ce spuneam atunci? Or să cadă. Ai văzut, că au început să cadă. Doamne, 
nu vreau, dar așa au început. Ce am spus, o să cadă pe stradă, uite, au căzut, cad pe 
stradă, în pat, cad așa oameni cu tine, nevinovați. Și cad imediat, pe loc. 

Cristina Șincai: Morți subite. 
George Becali: Vezi?! Și ce am spus și spun acuma iar: ai făcut vaccin, ai fost păcălit, 

tu n-ai știut. Nenorociții care te-au instigat și care te-au obligat, că nu îți dădeau voie să 
mănânci, să te duci la magazin, la cutare, cutare. Acuma, du-te la biserică la preotul și 
spune-i: mi-a spus Becali să-mi faci moliftele, dezlegările de la botez și să mă ungi cu 
sfântul și marele mir de la botez și s-a dus și proteina Spike, și taină, Dumnezeu știe, noi 
nu știm cum. Păi, o să spui, cum, domnule, dar vaccinul ăla? Păi, vaccinul ăla dispare, 
pentru că ăla, vaccinul ăla, el este făcut ca să modifice ADN-ul, că asta modifică, intră în 
genom și modifică genomul și produce proteină Spike. Îl modifică. Ce înseamnă îl 
modifică ADN-ul? Legătura noastră cu ADN-ul este ADN-ul, este Dumnezeu, este ADN-ul. 
Ei vor să distrugă ADN-ul, să rupem, cum zice la psaltire: să rupem legăturile lor, adică, 
ale noastre cu Dumnezeu și să lepădăm de la noi jugul lor. Dar, vezi, uite, de exemplu, că 
spuneam de asta, uite, acum am mai văzut iar că fac ei niște copii, ce, nu mai zicem, domnule, 
să rămână nevasta gravidă, să facă burtă mare sau femeile. Fac ei niște copii și fac niște 
utere false și bagă copiii acolo, îi injectează și fac acolo embrionii și fac copii și cresc 
copii în utere false. Numai că aia, să îți spun un lucru, că noi, trupul și sufletul, ele se 
nasc, numai că mintea nu se naște. Astea sunt lucruri care nu le știu, nici oamenii de 
știință nu le știu astea, că astea sunt lucruri duhovnicești. Trupul și sufletul se naște, 
mintea nu se naște. Mintea o dă Dumnezeu. Eee, pe când aia, copiii ăia pe care îi fac ei în 
utere false, ei nu vor avea minte, adică se vor asemăna animalelor fără de minte. Se vor 
alătura animalelor fără de minte, se va asemăna lor, cum zice la psaltire. Și cum? Vor 
face niște oameni, copii, zic ei, care ăia nu vor avea minte și de va avea familia aia vreun 
copil care e de fapt animal. Și care el e de fapt dresat. El n-are minte, n-are rațiune cum are 
omul: rațiune, poftă și voință. Rațiune, voință și poftă. Ee, ăla nu o să aibă decât pofte, rațiune 
n-are. E dresată și e instinct. Animalul are instinct, el n-are minte. Are instinct. Și atunci, ei vor 
face niște copii cu instinct care vor fi dresați și când nu mai ascultă de stăpânul lor, îi ia 
și îi mușcă. Cam așa. 

Cristina Șincai: Doamne ferește! 
George Becali: Adică, ce? Păi, nu că îi mușcă, ia arma și îl împușcă că el e animal, el 

n-are minte. Asta copii vor să facă ei acuma.  
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(rep. 04.01, S3) Cristina Șincai: Dar cu părinte 1 și părinte 2? 
George Becali: Părinte 1 și părinte 2 să fie la ei acolo, la nebunii nebunilor. Ce să 

facem? 
Cristina Șincai: Păi, așa zice, că încet, încet, nu mai e mamă și tată, e părinte 1... 
George Becali: Astea nici... vrei să îți spun ceva? Astea nici măcar, nici nu sunt de 

discutat. Și nici măcar, nici... în râs. Adică, trebuie ignorate pentru că, adică, atâta de 
mare e mizeria că trebuie mai bine ignorată, știi? 

Cristina Șincai: Da, de râs nu e. 
George Becali: Adică, zice că pe demon trebuie mai mult să-l ignori, nu trebuie să-l 

bagi în seamă. Adică, asta este o chestie atât de demonică, încât trebuie ignorată. Nu tre 
să o băgăm în seamă deloc. Eu așa zic. Acuma zic iar: biserică, biserică, biserică, 
biserică, biserică, biserică, biserică, Sfânta Liturghie, acolo rezolvă Dumnezeu de toate. 
Urechea lui spre rugăciunea noastră, zice. (…) Dar, dacă el, doctorul, mă învață pe mine, 
fac vaccinul care îmi schimbă ADN-ul, eu nu fac eu ce zice el. Păi, doctorul ăla, el e om 
de știință, el trebuie să cerceteze bine până mă învață pe mine să fac vaccinul. 

Cristina Șincai: Zice că a cercetat. 
George Becali: Cine a cercetat? 
Cristina Șincai: Nu știu, la bază sunt studii. 
George Becali: Păi, n-a cercetat, nimica n-a cercetat. Păi, n-ai văzut unul, de exemplu, 

care eu îl respectam foarte mult, nici nu mai apare deloc. Nu mai vreau să îi spun numele 
că-l iubesc încă, un doctor. Dar învăța lumea la vaccin. Înțelegi? 

Cristina Șincai: Ei se apără între ei, nu? 
George Becali: Și acum nu mai apare deloc. De ce nu mai apare? Pentru că s-a făcut 

de râs, pentru că era mare eminență a medicinii. Și s-a făcut de râs și acum nu mai 
apare, că acuma (neinteligibil) peste gură: taci din gură, uite ai văzut ce ai spus, uite 
acuma, cum moare lumea! Aha! Vezi?! Ia să vedem ce mai zice pe aici, nu?  

(...) 
S4-rep. 20.06 - 23.30, sel. 20 
George Becali: (...) Data trecută am spus așa, că m-ați întrebat cu coronavirusul, nu? 

Și ce am zis eu? Domnule, dacă pui aici pistolul (arată cu degetul spre cap) și aici pui 
vaccinul (arată cu degetul spre braț), eu spun apasă pe trăgaci, mor și nu fac vaccinul. 
Acuma s-a dovedit că am avut dreptate, nu? Atunci, am spus: cum adică să pun botniță, 
ce sunt animal?! Acum s-a dovedit că am avut dreptate, nu? Acum s-a dovedit că 
vaccinul atacă organele toate și organele noastre secretă proteină Spike care nu e în 
regulă și care nu mai spun mai multe că nu vreau să se sperie oamenii care au făcut 
vaccin. 

Cristina Șincai: Nu ne speriați, asta și vreau să zic acum. 
George Becali: Da, nu mai spun. Să de Dumnezeu să se curețe, că Dumnezeu poate 

să curețe lepădarea, că Dumnezeu a făcut, ei voiau șase, șapte să distrugă omul, dar, 
vezi, i-a oprit Dumnezeu. Că Dracul e și el lăsat, el face Dracul tot ce e lăsat să facă, 
Adică, dacă e după el să facă, ăhăăă, dar el, cât e lăsat să facă. Și atunci, vezi, tot oamenii 
au făcut, că spuneam cine? Păi, ăia care, ăia cu miliardele, care vor ei, așa vor ei să conducă 
lumea și au darul ăsta, puterea asta de stăpânire și vor, cum am zis, să controleze populația, și 
oamenii și... 

Cristina Șincai: Dar, și pe noi aici în România, domnule Becali, pe oamenii aceștia care 
sunt credincioși? 

(…) 
George Becali: Păi, ce să facă, mă? Vorbesc de ăia de mii de miliarde care vor să conducă 

lumea și ei să-l înlocuiască pe Dumnezeu, că uite ce zice aici... Sau de exemplu, episcopi 
care s-au vaccinat. Păi, tu ești episcop, mă?! Cum să te vaccinezi tu, mă, sau să zici, stai, 
domnule, că, noi, că doctor, că eu am încredere în știință. Păi, ce eu am încredere în 
știință eu, mă?! Păi, eu am încredere în Hristos care a făcut-o știința și în Dumnezeu care 
a făcut-o știința, nu în știință. (...) 

S5-rep. 25.48 - 27.42, sel. 20 
George Becali: (...) Acuma, mai văd, de exemplu, prin (neinteligibil) Americii Biden, 

domnule, cea mai mare biruință a Americii, că a semnat el decretul de căsătorie între 
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bărbați. Tu îți dai seama?! Păi, cât să ne mai suporte pe noi Dumnezeu? Și atuncea, o să 
vedem ce va fi.  

Cristina Șincai: La noi nu o să fie așa ceva? 
George Becali: La noi nu o să fie.  
Cristina Șincai: Că... 
George Becali: La noi nu o să fie. 
Cristina Șincai: Trendul vine, nu știu, sunt neomarxiștii aceștia. 
George Becali: La noi nu, nu o să fie. Nu o să fie, de ce nu o să fie? Ne apără 

Dumnezeu, nu permite Dumnezeu. Că și el, Dracul, ți-am spus, el face cât poate să facă 
și el face, unde face, unde e teritoriul lui. O să atace ei aici, că aici, de fapt, războiul lui 
aici e. Că de ce, America e cucerită, ce să mai caute? Olanda e cucerită. Austria e 
cucerită. Franța e cucerită. Germania e cucerită. Păi, aici vrea să atace unde nu e 
cucerită încă. Adică, e doar puțin acolo, de ce, e Liturghia! Păi, nu poate să cucerească 
niciodată aicea. Păi, pentru că am zis că zice: ei se laudă cu căruțele și caii lor, iar noi ne 
lăudăm cu Domnul Dumnezeul nostru. Ei s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am 
ridicat și ne-am îndreptat, că așa zice aici la psaltire, vezi?! (...) 

 
 2. În aceeași ședință, membrii Consiliului au analizat și raportul de monitorizare al 

emisiunii informative „RO la raport” difuzată în data de 26.12.2022, în intervalul orar 19:58 - 
20:46, ediție prezentată de Andreea Crețulescu, avându-l ca invitat pe domnul Dan Puric. 

 Redăm, pasaje, din raportul de monitorizare:  
Titluri și subtitluri afișate pe ecran: DAN PURIC, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU ANDREEA 

CREȚULESCU; DAN PURIC DEMASCĂ OCULTA CARE A PUS MÂNA PE ROMÂNIA; 
MĂRTURIILE LUI DAN PURIC ÎN A DOUA ZI DE CRĂCIUN; UMILIREA ROMÂNILOR, TONE 
DE AUR SCOASE DIN ȚARĂ; DAN PURIC VORBEȘTE DESPRE RESETAREA IMPUSĂ ÎN 
ROMÂNIA; IMEDIAT: Cine l-a atacat pe Dan Puric și l-a acuzat de legături cu rușii, în plin 
război la granița României; COLONIZAREA ȚĂRII, CINE FACE EXPERIMENTE PE ROMÂNI; 
DAN PURIC: ROMÂNIA A DEVENIT LABORATOR VACCINAL; PURIC A AFLAT CE 
URMEAZĂ SĂ MAI EXPERIMENTEZE ÎN ROMÂNIA; BORDELIZAREA EUROPEI, PE CINE 
ACUZĂ DAN PURIC; NUMIREA OAMENILOR CARE CONDUC ROMÂNIA, CONTEAZĂ 
ALEGERILE? 

 

 În cadrul ediției, a fost invitat Dan Puric (actor) care a vorbit despre: resetarea mondială; 
sistemul de învățământ din România; Uniunea Europeană și influența acestui organism asupra 
țărilor europene. 

S1-rep. 58.43 - 00.06, sel. 19, 20 
Andreea Crețulescu: Bun găsit, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne primiți în 

casele dumneavoastră. Da, este o seară specială, de aceea avem și un invitat special, domnul 
Dan Puric. Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnule Puric, am avut 
un an extrem de complicat, nu noi, ci cred că toată planeta, după pandemie, au început crizele, 
a început lipsa banilor, inflația și anul se termină pentru România, cel puțin, cu o umilire masivă 
din partea austriecilor. Ați înțeles de ce ne-au făcut asta? 

Dan Puric: Aaa, din reflex. Cine a făcut o dată rău, îl mai face, nu e... Mă mir că 
(neinteligibil). Dar ce a fost pentru mine, sigur că oamenii s-au indignat și sunt legitimi să se 
indigneze, dar asta cu Schengen este o chestiune minoră, nu înțeleg de ce nu s-au indignat 
pentru lucrurile care au distrus România fundamental. De exemplu, de ce nu s-au indignat 
pentru educația asta traumatizantă asupra copiilor noștri. De ce nu s-a ridicat poporul acesta 
sau oamenii aceștia, clasa politică să se revolte împotriva unor lucruri fundamentale. Dincolo de 
economie, atacurile care au fost făcute, au fost făcute asupra structurii sufletești a poporului 
român. (...)  

S2-rep. 06.30 - 12.57, sel. 20 
Andreea Crețulescu: (...) Spuneam că oricum anul ăsta a fost poate mai greu decât ceilalți 

și pentru că venim după pandemie, mulți au vorbit despre acea resetare mondială prin 
pandemie, a venit resetarea mondială prin război, s-au schimbat regulile, cel puțin la nivelul 
ăsta, ce se va întâmpla pe logica asta cu țara noastră? 

(rep. 00.27, S2) Dan Puric: Noi nu mai suntem o țară, am trecut de la stadiul de 
colonie, în toată chestia asta, în experiment de laborator vaccinal și acuma bănuiesc că 
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se pregătește să fim front de luptă, să scoată castanele cu mâna noastră. Sunt foarte 
vicleni, sunt foarte șmecheri și întotdeauna au etape, doamna Andreea, au etape, intră cu 
doze homeopatice, când cu lovituri foarte dure. Important este să zgâlțâi sistemul nervos 
al unei țări, al omului. (…) Copiii noștri nu au cum să fie cu o igienă sufletească din 
moment ce li s-a schimbat istoria în manualele alternative, au fost criminali. Miniștrii... 
toți miniștrii Învățământului de până acuma sunt criminali în serie, eu i-aș condamna pe 
toți, pentru că ce au făcut din sufletele acestor copii este inimaginabil. Cu un copil 
dezrădăcinat, ei nici măcar nu mai au sentimentul de apartenență, gândiți-vă că, am mai 
spus, nu știu cum îl cheamă, un domn pe la SRI, pe la... Hellvig, a spus că trebuie un 
patriotism moderat. El nu știe că țara când o iubești este absolut. Nu există așa ceva. 

Andreea Crețulescu: Dar n-am trecut oare la asta odată cu integrarea în Uniunea 
Europeană? 

Dan Puric: Nu. E o chestie, ei pregătesc, fac cum zice grecul, propedeutică, vor să-i 
pregătească pe ăștia tineri pentru un eventual război. Și atunci, cum a fost în Ucraina, până 
acum a fost Europa și dintr-odată a țâșnit cum să zic, patriotismul. Îl folosesc, îl scot de sub 
masă când e nevoie, acuma tu poți să fii patriot, până acuma... V-ați gândit vreodată că 
această idee foarte bună, nu știu, ca o națiune europeană, de fapt, baza să zicem, Uniunii 
Europene, primul care a gândit ca să fie o națiune europeană a fost Erasmus din 
Rotterdam și zic, săracul, pentru că a fost un spirit extraordinar de mare. O idee nobilă, 
să fie o națiune europeană cu foarte multe națiuni în interior și suna așa la început când 
s-au apucat ăștia să facă, spunea, cică: fiecare națiune va fi mândră de identitatea ei. Și 
acuma vezi un concept nobil care a creat din națiune, s-a creat ura identitară. Deci, ura 
identitară, ura împotriva creștinismului. A fi normal este o erezie, doamna Andreea 
Crețulescu. A fi anormal este o libertate. Lumea nu s-a revoltat aici în România, când știți 
că pe Calea Victoriei a scris Mihai Eminescu un articol cutremurător în 1878, veneau 
dorobanții de la luptă fără o mână, fără un picior, loviți, în cârjă, luptaseră pentru, să 
avem independență. Și pe Calea Victoriei au defilat lesbienele, nu mai știu, a fost LGBT-
ul. În primul rând, vorbeam și cu un șofer de taxi, domnul Dan, de ce să defileze, 
domnule, le-a făcut cineva vreun rău? (râde).  

Andreea Crețulescu: (râde). 
Dan Puric: Domnule, întrebare (neinteligibil) dar de ce să defileze? Doi: de ce să fiu 

obligat cu copilul meu să văd o pornografie internațională la mine în casă? S-a revoltat 
cineva că pe Calea Victoriei...?! Păi, dacă era legislația, primarul trebuia arestat sau 
președintele statului dat jos imediat într-o țară curată, care respectă... N-ai tu treabă cu... 
oamenii ăștia, sigur, au problemele lor fiziologice, îi respecți că ești creștin, nu dai cu 
arma, dar cum îți permiți, mă, să faci așa ceva? 

Andreea Crețulescu: Unde se va ajunge, în opinia dumneavoastră? 
(rep. 04.39, S2) Dan Puric: Unde s-a și ajuns, după câte vedeți, se bordelizează Europa, 

e... (neinteligibil) în acest bordel să fim și noi. Știți că Ptolomeu a spus așa că pământul 
este în centrul universului și planetele sunt așa, asta era teoria geocentrică. Aici e 
Bruxelles-ul și noi suntem așa, știți, sateliți așa, ne rotim. Am fost satelitul Moscovei. 
Dar, de ce sunteți voi, mă, centrul Pământului? De când până când veniți voi cu o 
morală, cum să zic, distrusă? Să ne distrugeți sufletele copiilor, matca sufletească a 
acestui popor. Cine sunteți voi? Întrebare de genul ăsta. Este o chestie de igienă, 
doamna Andreea Crețulescu. 

Andreea Crețulescu: Nu putem privi asta totuși ca o reformare, o emancipare? 
Dan Puric: Ce înseamnă emancipare? Emanciparea... 
Andreea Crețulescu: Știți cum e, adevărul e relativ, depinde la ce îl raportezi. 
(...)  
S3-rep. 15.30 - 18.08, sel. 20 
Dan Puric: (...) Am fost la Londra și din cauză că am fost blocat cu avioanele acolo, ar 

trebui să mai stau două, trei zile și m-am dus la acvariu. Știți de ce m-am dus la acvariu? 
Au un acvariu mare, vis-a-vis de...  

Andreea Crețulescu: Imensitate? 
Dan Puric: Poftim? 
Andreea Crețulescu: V-ați pierdut, imensitate? 
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Dan Puric: Nu, nu, nu. Am vrut să văd cum arată Uniunea Europeană. Era așa un 
bazin mare cu diferiți pești și vorbea una: now is a fish, it`s very special this one, ca și 
cum ne băga pe toți într-un bazin. Peștii, săracii, din cauza că nu mai au contact cu 
soarele, și-au pierdut culoarea, erau toți cum arată ăștia de la Uniunea Europeană și de 
la noi, nu mai au clorofilă, nu mai au culoare, niște fețe din astea... 

Andreea Crețulescu: Aș avea un contraargument pentru dumneavoastră.   
Dan Puric: O secundă, stați să vă spun. Și zicea: peștele ăsta e ca și cum zice așa: 

ăsta-i român, ia uitați românul! Românul este îmbrăcat așa. Uite și un ungur care înoată 
vis-a vis. Uite și un spaniol! Și ea, săraca, și noi eram acolo și pentru asta m-am dus, să 
văd viitorul. 

Andreea Crețulescu: Contraargumentul meu ar fi că într-un acvariu ca acesta, peștii 
nu se mănâncă între ei. 

Dan Puric: Stați puțin! Sunt aranjați în așa fel. 
Andreea Crețulescu: Cât să nu se mănânce. 
Dan Puric: Conrad Lawrence, marele teolog, a făcut o experiență, doamnă Andreea. 

Avea un acvariu și avea pești fitofagi, din ăia care mănâncă plante și răpitori. Doamna 
Andreea, știți ce a sesizat? Că ăla răpitorul mânca cât trebuie, cât trebuie, nu mânca mai 
mult. Și atunci, a avut geniu, i-a scos pe răpitori și a băgat o specie de pești fitofagi 
lacomi. Și peștii fitofagi lacomi au mâncat toată mâncarea săracilor de acolo și au murit. 
Peștii fitofagi lacomi sunt securiștii din România, ăia care l-au omorât pe Ceaușescu și 
care au distrus țara și au mâncat hrana poporului. Ăia sunt. Răpitorii din afară mâncau 
cât trebuie.. (...) 

S4-rep. 22.35 - 24.05, sel. 20 
Dan Puric: (...) De ce oamenii ăștia politici sunt ca niște slugi nenorocite care iau 

notițe pentru că ei nu mai au repere, au băut și eu o bere pe acolo prin Europa sau au 
fumat și și-au uitat rădăcinile, bonjuriștii ăștia de doi bani care ăștia ne bagă în nămolul 
lor. Sunteți mamă, sunteți femeie și o să vedeți că o să fiți atacată personal în zona intimă și 
dacă nu se răspunde, cum am mai zis de fiecare dată, acum, cu câte un Mărășești individual, 
pentru că vor veni. Gândiți-vă că vine acum chestia cu digitalizarea asta care sigur, e o epocă, 
tehnologie, isterii de genul ăsta au mai fost pe glob când omul i s-a deschis spațiul și dintr-
odată el a zis că el este șef. (...) 

 

Vizionând imagini și analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că emisiunile ’’Special’’ și „ RO la raport” din 25 și 26 decembrie 2022,  în care au fost invitaţi 
omul de afaceri Gigi Becali, respectiv actorul Dan Puric, au fost difuzate cu încălcarea 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului. 

În concret, Consiliul a reținut că, în cadrul acestor emisiuni, în contextul subiectelor 
abordate cu cei doi invitați, nu a fost asigurată informarea corectă, imparțială și echilibrată, 
printr-o distincție clară între fapte și opinii și prin favorizarea liberă formare a opiniilor, așa cum 
dispun normele invocate. 

Astfel, în ceea ce privește emisiunea ’’Special’’  din 25.12.2022, în cadrul acesteia 
moderatoarea împreună cu invitatul Gigi Becali au atins mai multe subiecte despre: interesele 
economice ale Austriei privind aprovizionarea cu gazele din România; coronavirus și efectele 
vaccinului împotriva COVID-19; căsătoria dintre doi bărbați; folosirea termenilor de „părinte 1” și 
„părinte 2”. Printre titlurile afișate pe ecran, s-au regăsit: ATAC LA CONDUCĂTORII 
NELEGIUIȚI; BECALI SE DEZLĂNŢUIE LA ADRESA POLITICIENILOR”; CE A MODIFICAT 
VACCINUL COVID ÎN CORPUL OMULUI. Cu referire la temele enunțate, pe parcursul 
emisiunii, invitatul a făcut o serie de comentarii tendențioase, susținute în mod tacit de 
moderatoare, astfel încât nu a fost asigurat un echilibru al opiniilor pro și contra, care ar fi 
permis publicului să-și contureze propria concluzie în cunoștință de cauză, iar dreptul publicului 
la informare obiectivă fiind prejudiciat. În sinteză, invitatul a făcut afirmații, unele șocante, în 
sensul cărora: ,,conducătorii nelegiuiți’’  au vândut reursele de gaze ale țării; că statul austriac 
„este hoț”; pandemia de COVID a fost doar o speritură pentru oameni, negând existența bolii, 
că vaccinurile „modifică AND-ul, dispare și atacă toate organele”, fiind cauza „deceselor subite”. 
În atare situație, prin atitudinea sa, moderatoarea a aprobat astfel de afirmații, așa cum 
exemplificăm: 
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 - afirmații cu referire la interesele statului austriac în raport de gazele României: 
Cristina Șincai: (...) Vedeți cum se bat austriecii ăștia să ia gazul, să ia tot ce vor de aici? 
George Becali: Păi, da, aici ai văzut, aici a venit la conducători. Aicea, conducătorul 

nelegiuit, cei ce au dat averilor noastre sunt conducătorii nelegiuiți. Păi, petrolul și toate averile 
subterane ..Și ei le-au vândut. Ne-au vândut, ne-au trădat. Adică, au vândut averile poporului 
pe nimica. …. Ăsta-i clubul select! Am nevoie de select, de austriac? Ce select e atâta 
austriacul, mă?! 

Cristina Șincai: Deci, ai noștri sunt de vină mai mult decât austriecii? 
George Becali: Păi, dar normal. Păi, dacă ei sunt hoții, mă! Hoțul ce vină are el, hoțul, dacă 

eu îți deschid ușa, vino, mă, și fură! Sau dă și mie, vino încoa în casă la mine... 
Cristina Șincai: Asta, metaforic așa, că iar... 
George Becali: Păi, dar cine ne-a obligat, că ne-au obligat atunci și au spus: privatizați! Ei 

n-au spus cum privatizați. Ei au spus: privatizați! 
Cristina Șincai: Da, da, da. 
George Becali: Îți dai seama, mă, cât de criminali?! Bă, costa 50 de lei ca să scoți gazul 

meu de acasă de la mine din curte și o te las să-l vinzi cu 360. … Dar, tu vrei 1500, adică de 
3000 de ori mai mult, bă, tu ești nebun! 3000%, tu ești nebun, mă?! Adică, e gazul meu în curte 
la mine, te las să vinzi de zece ori mai mult, care e al meu și tu vrei să mi-l vinzi cu 1500?! 
…Păi, pleacă, mă, de aici, lasă-mă să-mi țin poporul, să-mi încălzesc poporul, mă! Nebunule, 
dă-i drumul de aicea, mă! Îți dai seama? Cum să faci așa ceva?! Hai să mergem la mărturisire, 
că astea lumești și materiale dacă ne ducem pe ele intrăm în cancan și mai facem și păcate 
pentru că îi judecăm. 

Cristina Șincai: Nu facem păcate, dar... 
- sau afirmații făcute cu referire la pandemie, cum ar fi: 
Cristina Șincai: Deci, nu vă vaccinați, nu mai...? 
George Becali: Vaccin?! Păi, dacă ți-am zis, pistolul, glonțul și tu nu... Păi, dar n-ai... păi, 

acuma... Ce spuneam atunci? Or să cadă. Ai văzut, că au început să cadă. Doamne, nu vreau, 
dar așa au început. Ce am spus, o să cadă pe stradă, uite, au căzut, cad pe stradă, în pat, cad 
așa oameni cu tine, nevinovați. Și cad imediat, pe loc. 

Cristina Șincai: Morți subite. 
George Becali: Vezi?! Și ce am spus și spun acuma iar: ai făcut vaccin, ai fost păcălit, tu n-

ai știut. Nenorociții care te-au instigat și care te-au obligat, că nu îți dădeau voie să mănânci, să 
te duci la magazin, la cutare, cutare. … pentru că vaccinul ăla, el este făcut ca să modifice 
ADN-ul, că asta modifică, intră în genom și modifică genomul și produce proteină Spike. Îl 
modifică. ..și fac niște utere false și bagă copiii acolo, îi injectează și fac acolo embrionii și fac 
copii și cresc copii în utere false …ei nu vor avea minte, adică se vor asemăna animalelor fără 
de minte. Se vor alătura animalelor fără de minte, se va asemăna lor, cum zice la psaltire. Și 
cum? Vor face niște oameni, copii, zic ei, care ăia nu vor avea minte și de va avea familia aia 
vreun copil care e de fapt animal. Și care el e de fapt dresat. El n-are minte, n-are rațiune cum 
are omul: rațiune, poftă și voință. Rațiune, voință și poftă. Ee, ăla nu o să aibă decât pofte, 
rațiune n-are. E dresată și e instinct. Animalul are instinct, el n-are minte. Are instinct. Și atunci, 
ei vor face niște copii cu instinct care vor fi dresați și când nu mai ascultă de stăpânul lor, îi ia și 
îi mușcă. Cam așa. 

Cristina Șincai: Doamne ferește! 
George Becali: (...) Data trecută am spus așa, că m-ați întrebat cu coronavirusul, nu? Și ce 

am zis eu? Domnule, dacă pui aici pistolul (arată cu degetul spre cap) și aici pui vaccinul (arată 
cu degetul spre braț), eu spun apasă pe trăgaci, mor și nu fac vaccinul. Acuma s-a dovedit că 
am avut dreptate, nu? Atunci, am spus: cum adică să pun botniță, ce sunt animal?! Acum s-a 
dovedit că am avut dreptate, nu? Acum s-a dovedit că vaccinul atacă organele toate și organele 
noastre secretă proteină Spike care nu e în regulă și care nu mai spun mai multe că nu vreau 
să se sperie oamenii care au făcut vaccin. 

Cristina Șincai: Nu ne speriați, asta și vreau să zic acum. 
- ori cele cu privire la folosirea sintagmelor părinte1, părinte2 
Cristina Șincai: Dar cu părinte 1 și părinte 2? 
George Becali: Părinte 1 și părinte 2 să fie la ei acolo, la nebunii nebunilor. Ce să facem? 
Cristina Șincai: Păi, așa zice, că încet, încet, nu mai e mamă și tată, e părinte 1... 
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George Becali: Astea nici... vrei să îți spun ceva? Astea nici măcar, nici nu sunt de 
discutat. Și nici măcar, nici... în râs. Adică, trebuie ignorate pentru că, adică, atâta de mare e 
mizeria că trebuie mai bine ignorată, știi? 

Cristina Șincai: Da, de râs nu e. 
George Becali: La noi nu o să fie. 
Cristina Șincai: Trendul vine, nu știu, sunt neomarxiștii aceștia. 

 

- În privința emisiunii „RO la raport” din 26 decembrie 2022,  în care a fost invitat actorul 
Dan Puric, Consiliul a reținut că și aceasta a fost difuzată cu încălcarea acelorași dispoziții care 
reglementează dreptul publicului la informare corectă, imparțială, echilibrată, neutră, prin 
asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii și prin favorizarea liberei formări a propriilor 
convingeri. 

 În cadrul acestei ediții, invitatul a vorbit despre: resetarea mondială; sistemul de 
învățământ din România; Uniunea Europeană și influența acestui organism asupra țărilor 
europene. Pornind de la subiectelele abordate, Consiliul a concluzionat că, în cadrul emisiunii, 
invitatul a făcut comentarii tendențioase, vehemente și acuzatoare împotriva Uniunii Europene, 
ca entitate și mod de acțiune, cu rezultate negative asupra creștinismului, individului și 
societăților care fac parte din construcția europeană. În acest sens, cu referire la Uniunea 
Europeană, invitatul a susținut că România a devenit o „colonie în experimentul de laborator 
vaccinal; că miniștrii Învățământului sunt criminali în serie; că a creat ura identitară, ura 
împotriva creștinismului, că a fi normal este o erezie, iar a fi anormal este o libertate, că 
bordelizează Europa, bordel care include  românii, că este distrusă morala, inclusiv a copiilor, 
matca sufletească a poporului român”.  Față de asemenea comentarii, acestea nu au fost 
contrazise de moderatoare, având o atitudine formală, pasivă, permisivă, neasigurând o 
dezbatere de idei, pro și contra, conducând la un vădit dezechilibru al informațiilor aduse la 
cunoștința publicului. Concomitent cu asemenea susțineri, pe ecran au fost afișate titluri, 
precum: DAN PURIC DEMASCĂ OCULTA CARE A PUS MÂNA PE ROMÂNIA; DAN PURIC 
VORBEȘTE DESPRE RESETAREA IMPUSĂ ÎN ROMÂNIA; COLONIZAREA ȚĂRII, CINE 
FACE EXPERIMENTE PE ROMÂNI; DAN PURIC: ROMÂNIA A DEVENIT LABORATOR 
VACCINAL; BORDELIZAREA EUROPEI, PE CINE ACUZĂ DAN PURIC.  De pildă, redăm din 
modul în care s-a desfășurat dialogul dintre invitat și moderatoare: 

Dan Puric: Noi nu mai suntem o țară, am trecut de la stadiul de colonie, în toată chestia 
asta, în experiment de laborator vaccinal… (…) Copiii noștri nu au cum să fie cu o igienă 
sufletească din moment ce li s-a schimbat istoria în manualele alternative, au fost criminali. 
Miniștrii... toți miniștrii Învățământului de până acuma sunt criminali în serie, eu i-aș condamna 
pe toți, pentru că ce au făcut din sufletele acestor copii este inimaginabil. 

Andreea Crețulescu: Dar n-am trecut oare la asta odată cu integrarea în Uniunea 
Europeană? 

Dan Puric: (…) Și acuma vezi un concept nobil care a creat din națiune, s-a creat ura 
identitară. Deci, ura identitară, ura împotriva creștinismului. A fi normal este o erezie, doamna 
Andreea Crețulescu. A fi anormal este o libertate. 

Dan Puric: (…) Și pe Calea Victoriei au defilat lesbienele, nu mai știu, a fost LGBT-ul. În 
primul rând, vorbeam și cu un șofer de taxi, domnul Dan, de ce să defileze, domnule, le-a făcut 
cineva vreun rău? (râde).  

Andreea Crețulescu: (râde). 
Dan Puric: Domnule, întrebare (neinteligibil) dar de ce să defileze? Doi: de ce să fiu obligat 

cu copilul meu să văd o pornografie internațională la mine în casă? …Păi, dacă era legislația, 
primarul trebuia arestat sau președintele statului dat jos imediat într-o țară curată, care 
respectă... N-ai tu treabă cu... oamenii ăștia, sigur, au problemele lor fiziologice, îi respecți că 
ești creștin, nu dai cu arma, dar cum îți permiți, mă, să faci așa ceva? 

Andreea Crețulescu: Unde se va ajunge, în opinia dumneavoastră? 
(rep. 04.39, S2) Dan Puric: Unde s-a și ajuns, după câte vedeți, se bordelizează Europa, 

e... (neinteligibil) în acest bordel să fim și noi. … Aici e Bruxelles-ul și noi suntem așa, știți, 
sateliți așa, ne rotim. Am fost satelitul Moscovei. Dar, de ce sunteți voi, mă, centrul Pământului? 
De când până când veniți voi cu o morală, cum să zic, distrusă? Să ne distrugeți sufletele 
copiilor, matca sufletească a acestui popor. Cine sunteți voi? Întrebare de genul ăsta. Este o 
chestie de igienă, doamna Andreea Crețulescu. 
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Andreea Crețulescu: Nu putem privi asta totuși ca o reformare, o emancipare? 
Dan Puric: (...) De ce oamenii ăștia politici sunt ca niște slugi nenorocite care iau notițe 

pentru că ei nu mai au repere, au băut și eu o bere pe acolo prin Europa sau au fumat și și-au 
uitat rădăcinile, bonjuriștii ăștia de doi bani care ăștia ne bagă în nămolul lor. 

  

Față de conținutul și de modul de desfășurarea a celor două emisiuni analizate - 
’’Special’’ și „ RO la raport” din 25, 26 decembrie 2022, Consiliul  consideră că atunci 
când prin afirmații, precum cele redate cu titlu de exemplu, se tinde spre formularea de 
acuzații determinate, se impune dovada unei baze factuale, rezonabile pe care se 
sprijină, pentru a permite publicului să-și formeze propria convingere, nu doar pe cea 
indusă prin comentariile făcute, vădit părtinitoare, subiective, direcționate în sensul 
unanim acceptat de interlocutori și moderatori, conform cărora, în general, pandemia de 
COVID-19, vaccinurile și acțiunile Uniunii Europene au scopuri oculte. Așadar Consiliul 
a concluzionat că publicul nu a beneficiat de o informare corectă, care să-i fi permis să-
și contureze propria opinie, în condițiile în care, pe de o parte, informațiile, ce tindeau să 
îmbrace forme de acuzații, au fost prezentate fără tăgadă ca certitudini, iar pe de altă 
parte, nu a existat niciun punct de vedere opus. Astfel că, în fapt, nu s-a realizat un 
echilibru al dezbaterii în legătură cu temele de interes general aduse în discuție, atâta 
timp cât moderatorii celor două emisiuni analizate și invitații împărtășeau o opinie 
comună, convergentă. Or, libertatea de exprimare are ca scop principal asigurarea 
posibilităţii formării opiniei altor persoane prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar 
în condiţiile în care moderatorul este cel care fixează limitele discuţiilor în abordarea 
subiectelor emisiunii, şi constituie un reper, un lider de opinie şi comportament pentru 
participanţii la emisiune, acesta este obligat să aibă o atitudine neutră, imparţială, 
conformă dispoziţiilor legale.  

În consecință, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit 
obligația legală instituită de art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul de a 
asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Totodată, din această 
perspectivă, Consiliul a mai constatat că emisiunile analizate au fost difuzate și cu 
încălcarea principiilor de informare, așa cum sunt reglementate de art. 64 alin. (1) lit. a) 
și b) din Codul audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un subiect, fapt 
sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii.   

Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan 
social, economic şi politic, cum au fost cele dezbătute în cadrul emisiunilor analizate 
trebuie făcută cu respectarea unei informări obiective, printr-o prezentare echidistantă, 
echilibrată și cu bună-credință. 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.  

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii 
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. 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. S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de 
norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai  în măsura în care 
este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi 
intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. În privinţa libertăţii 
de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât şi Curtea Europeană a 
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Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la liberă exprimare, pe de o 
parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce aparţin altor 
persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, abuzul în 
exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
încălcarea prevederilor în materie de informare corectă, ţinând cont de criteriile de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 10.000 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 de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei 
pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2022, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și lit. b) 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 10.000 lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunilor ’’Special’’ și „RO la raport”,  din 25 și 26 
decembrie 2022, în contextul subiectelor prezentate, nu a fost asigurată informarea 
corectă, imparțială și echilibrată, printr-o distincție clară între fapte și opinii și prin 
favorizarea liberei formări a opiniilor, așa cum dispun articolele 3 și 64 din legislația 
audiovizuală.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN ALEXANDRU JUCAN 
     

Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


