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Decizia nr. 183 din 23.02.2023 

privind amendare cu 10.000 lei a  S.C. RTV HD.R.L., 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, Construcţia C1, et. 2, ap. 8, jud. Prahova 

CUI: 47245597     Fax: 0378.603.160 
 

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

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23.02.2023, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.  12582/26.12.2022, 
referitoare la ediţia din 23 decembrie a emisiunii, „România 60 de minute”, difuzată de postul 
ROMÂNIA TV. 

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

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a 
vizionării de înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV S.R.L. 
a încălcat prevederile art. 47 alin. (3) și 70 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
- art. 47 alin. (3): Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 

generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, 
naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie 
socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice;  

- art. 70 alin. (1): În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de 
interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct 
de vedere al acestora. 

Redăm din raportul de monitorizare, postul de televiziune România TV a difuzat, în data 
de 23.12.2022, emisiunea de dezbatere România 60 de minute, ediție specială difuzată pe 
durata a două ore, în direct, în intervalul orar 20:59 – 22:43, moderată de Dragoș Bistriceanu. 

Invitați:  
În studioul emisiunii: Gelu Vișan (analist politic), Dumitru Pelican (fost senator), Iulian 

Surugiu (președintele Partidului Patrioților); 
Intervenție video directă: Cristian Terheș (europarlamentar); Cristian Troncotă (istoric, 

profesor). 
Intervenție telefonică directă: George Simion (președinte AUR), Dan Grecu (general), 

Teodor Ciuhodaru (medic), Dumitru Baltă. 
Pe durata celor două ore de emisie, moderatorul a trecut de trei ori în revistă subiectele 

emisiunii. Printre acestea, s-a regăsit și subiectul indicat în sesizare. 
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Titlurile referitoare la subiectul reclamat au fost următoarele: RESETAREA SEXUALĂ 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE; CE VOR SĂ FACĂ NEOMARXIȘTII COPIILOR DE 16 ANI. 

În continuare, vom reda mențiunile moderatorului de la începutul fiecărui interval orar 
referitoare la subiectul indicat în sesizare, ulterior vom detalia dezbaterile pe subiect care au 
avut loc în studioul emisiunii împreună cu invitații. 

Ora 20:59 - Dragoș Bistriceanu:  
1. Scandalul momentului! Batjocorirea românilor de către ucraineni. Cum ne-au umilit, după 

ajutorul pe care l-am oferit? George Simion este furios. Intervine în direct, aici, în doar câteva 
clipe. (21:01 – 21:18) 

2. Scandalul livrării armamentului în Ucraina. Cum este atrasă România în război? Reacția 
Rusiei. O reacție de ultimă oră. O veți vedea imediat! (21:18 – 21:29) 

3. Un scenariu sumbru: invadarea Moldovei. Cum ar putea ajunge Putin la granița 
României? Care sunt informațiile de la această oră? Veți afla totul în doar câteva clipe! (21:29 – 
21:36) 

4. Revenirea restricțiilor în Europa. Avertismentul medicilor! Doi europarlamentari români 
vor fi aici, în direct, cu dezvăluiri. Cum ar putea fi reintrodus certificatul verde? Îngrijorarea 
medicilor după imaginile din China. Cum am putea ajunge din nou la mască? Veți afla totul în 
câteva momente! (21:36 – 21:43) 

5. Laura Codruța Kovesi caută trei milioane de euro în România. Dezvăluiri explozive 
despre planul acesteia! (acest subiect nu a mai fost dezbătut în cadrul emisiunii 
monitorizate) 

6. Și alternanțe meteo periculoase. Ce vom îndura de Crăciun? Vremea este la extreme în 
toată țara. Prognoza actualizată. Specialistul Dumitru Baltă intervine în direct. (21:59 – 22:06) 

7. Informații exclusive! Victima Monicăi Macovei rupe tăcerea. Cum încearcă Macovei să 
scape? Sunt noi detalii din dosar. Le-am aflat și vi le prezentăm imediat! (22:06 – 22:21) 

8. Resetarea sexuală în plină desfășurare. Ce vor să facă neomarxiștii copiilor de 16 
ani?  

9. Și marele regret al Paulei Iacob înainte de moarte. (22:33 – 22:43) 
10. Dezvăluiri în premieră despre secretele familiei Ceaușescu și noi informații despre 

salariul pe care îl avea Nicolae Ceaușescu. (22:31 – 22:33) 
Sunt informații în exclusivitate! 
Dragoș Bistriceanu: Continuă ediția eveniment, doamnelor, domnilor, pentru că apar noi 

dezvăluiri: Alternanțe meteo periculoase. Ce vom îndura de Crăciun? Vremea este la extreme 
în toată țara. Prognoza actualizată. Specialistul Dumitru Baltă intervine în direct. Exclusiv! 
Victima Monicăi Macovei rupe tăcerea. Cum încearcă Macovei să scape? Sunt noi detalii din 
dosar. Le-am aflat și vi le prezentăm imediat! Și resetarea sexuală în plină desfășurare. Ce 
vor să facă neomarxiștii copiilor de 16 ani? Marele regret al Paulei Iacob înainte de moarte. 
Dezvăluiri în premieră despre secretele familiei Ceaușescu și noi informații despre salariul pe 
care îl avea Nicolae Ceaușescu. Informații în exclusivitate! Aflați totul în doar câteva momente. 
Rămâneți cu noi! 

 

Dragoș Bistriceanu: Continuă ediția eveniment cu noi dezvăluiri: Alternanțe meteo 
periculoase. Ce vom îndura de Crăciun? Vremea este la extreme în toată țara. Cum s-ar putea 
explica aceste anomalii? Specialistul Dumitru Baltă intervine imediat în direct. Informații în 
exclusivitate! Victima Monicăi Macovei rupe tăcerea. Cum încearcă Macovei să scape? Sunt noi 
detalii din dosar. Resetarea sexuală în plină desfășurare. Ce vor să facă neomarxiștii 
copiilor de 16 ani? Și marele regret al Paulei Iacob înainte de moarte. Sunt dezvăluiri în 
premieră despre secretele familiei Ceaușescu. Veți afla totul în doar câteva momente! 

Subiectul reclamat a fost dezbătut de către moderator cu invitații prezenți în studioul 
emisiunii și cu invitatul Cristian Terheș (intervenție video directă), astfel: 
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Dragoș Bistriceanu: Vreau să vă mai dau o informație importantă. Breaking news! Scandal 
de proporții în Spania, după o lege care permite adolescenților de 16 ani să schimbe sexul, 
numele, fără dovada unui dosar medical sau unui tratament hormonal. Colegul meu, Ionuț 
Grigore, vine cu toate informațiile. Ionuț! 

Ionuț Grigore (jurnalist RTV): Bun găsit, tuturor! Proiectul de lege ar permite persoanelor 
transexuale să își schimbe numele și sexul din actele de identitate prin simpla 
programare la autorități, și asta fără a furniza rapoarte medicale sau dovada unui 
tratament hormonal timp de doi ani, așa cum se întâmplă în prezent în cazul adulților din 
țară. Dacă va fi adoptat de Senat în următoarele săptămâni, proiectul de lege va permite Spaniei 
să se alăture celor câteva țări din lume care permit autodeterminare de gen printr-o simplă 
declarație. În Europa, Danemarca a fost prima țară care a acordat acest drept persoanelor 
transexuale, în 2014. L-a numit legea „Trans”. Acest text va permite, de asemenea, tinerilor cu 
vârste între 14 și 16 ani să-și schimbe în mod liber sexul în registrul de stare civilă, cu condiția 
să fie însoțiți în procedură de către tutorii lor legali. Cei de 12 – 14 ani vor trebui să primească 
undă verde din partea instanței.      

Dragoș Bistriceanu: Ionuț Grigore, îți mulțumim foarte mult! Domnule Terheș, mie personal 
mi se pare nefiresc, uitați, ca să nu... ceea ce se întâmplă, dar pare că, încetul cu încetul, 
tot mai multe țări o iau în direcția asta. Și ne întrebăm când va ajunge și la... mă rog, și la 
noi au fost așa încercări, niște marșuri, niște... 

Dumitru Pelican:  Am avut vreo două-trei personaje. 
Dragoș Bistriceanu: Dar, na, v-aș întreba pe dumneavoastră cam unde ne situăm cu acest 

trend, cu acest curent? 
Cristian Terheș: Vă aduc aminte că, în urmă cu un aș și ceva, s-a votat în Parlamentul 

European așa-numitul „Raport Matic” al unui socialist croat, de acolo îi și vine numele Raportul 
Matic, care, printre altele, spunea că bărbații pot să nască. Și, după ce nasc bărbații, să se 
bucure de aceleași drepturi postnatale ca femeile. În același raport, se spunea că educația în 
Europa trebuie așa făcută încât să se inoculeze copiilor chestiunea aceasta cu identitatea 
de gen și cu tot ce vedeți că se întâmplă în jurul nostru în momentul de față. În urmă cu 
câteva zile, a fost o discuție în Parlamentul României despre așa-numitele „cote de gen”. 
Remarcați cum se schimbă narativul public, să spun, și nu se mai folosește sex. Sexul 
biologic e cel cu care te naști. Ci se folosește, în loc de sex, gen. Ori genul, spunea 
această filosofie neomarxistă, este un construct, un produs social.  

Dragoș Bistriceanu: Da. 
Cristian Terheș: Adică, cineva se culcă seara bărbat și dimineața se trezește pe o parte 

a patului și spune că e femeie. Ori, după legea aceasta care se dorește a fi implementată 
în Spania, acest individ, care se trezește, poate merge la starea civilă, la Primărie sau 
unde merge, la Poliție, să schimbe actele de identitate, pe care să scrie, din bărbat, 
femeie. Problema este alta, există un curent acuma, mai ales în rândul tinerilor, care unii 
spus că sunt agender, adică n-au niciun gen, alții spun că au jumate sunt agender, jumate 
au genul fluid, adică nici nu fluctuează genul ăla din oră în oră... 

Dragoș Bistriceanu: Doamne ferește! 
Invitatul Gelu Vișan își acoperă fața cu palma. 
Cristian Terheș: Nu, nu. Serios se pune problema. 
Dragoș Bistriceanu: Da, eu sunt... da... 
Cristian Terheș: Domne, vă dați seama că...deci, a înnebunit lumea! Pentru că ajungi... 

păi, când ajunge unul la starea civilă să schimbe actele de identitate, ce faci cu ăla? 
Pentru că e genul fluid. Sunt șaptezeci și ceva de genuri și tot adaugă la ele. Știți ce se 
întâmplă de fapt? Problema nu e la ei, problema e la noi. Pentru că oamenii n s-au dus la 
vot, când s-au dus la vot, au votat cu ochii închiși, nu s-au uitat ce votează și oamenii 
aceștia efectiv doresc să distrugă civilizația vestică, occidentală, bazată de valorile iudeo-
creștine și aici ajungem. Când ajungi să disprețuiești faptul că omul este creat după 
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chipul și asemănarea lui Dumnezeu, bărbat și femeie, aici ajungem. Mă bucur, de partea 
cealaltă, că în România tot mai mulți se trezesc și observă ce se întâmplă. Azi am avut o 
discuție cu cineva din Alianța Părinților exact pe tema aceasta și important e să ne 
opunem ca toți copiii din România să nu fie îndoctrinați efectiv, îndobitociți cu această 
doctrină pe care o vedem promovată în vestul Europei în momentul de față, că, știu eu, 
există așa-numita identitate de gen și dacă cineva se consideră altfel decât are un anumit 
sex biologic, să-ți schimbi toate legile și actele de identitate. Este efectiv absurd!       

Dragoș Bistriceanu: Este absurd și aș vrea să aflu și părerea domnului Vișan legat de ce 
se întâmplă, apoi vin la dumneavoastră domnule profesor Troncotă. 

Gelu Vișan: Da, este... se numește neomarxism sau freudo-marxism, exact cum 
spunea domnul Terheș. Este un curent care este impus dinspre Statele Unite ale Americii, 
de treizeci de ani încoace, este cu toată forța, cu toată forța adoptat de către țările din 
Uniunea Europeană, țările occidentale, cum le-am cunoscut noi și se adresează, în primul 
rând, generației tinere pe care vrea s-o rupă de tradiție, de creștinism... 

Dragoș Bistriceanu: De pilonii de bază, nu? Ai societății... familie, credință... 
Gelu Vișan: De tradiție, de creștinism, de familie și așa mai departe, pentru a deveni 

simpli pioni ai societății. Acum, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Europa, foarte greu 
vom putea noi să schimbăm mentalitatea lor. Însă, dacă acest lucru se va îndrepta către 
România și către copiii noștri, nu avem decât două lucruri de făcut, România fiind singura 
țară, în acest moment, din Uniunea Europeană unde s-au construit peste o mie de biserici în 
ultimii douăzeci-treizeci de ani și unde creștinismul, de exemplu, de sărbătoarea Nașterii 
Domnului tot românul o sărbătorește, avem zile libere poimâine și așa mai de... mâine seară e 
Ajunul. Atunci, nu avem decât două variante: Unu, să încercăm să ne ținem departe copiii 
de aceste lucruri... 

Iulian Surugiu: Familia, Biserica, societatea... 
Gelu Vișan: Biserica, în primul rând! 
Iulian Surugiu: Și familia... 
Gelu Vișan: Familia poate să fie părinte 1, părinte 2. 
Iulian Surugiu: Eh, avem puțini, slavă Domnului! 
Gelu Vișan: Așa... nu știu! 
Iulian Surugiu: Eu știu. 
Gelu Vișan: Copiii, în momentul ăsta, sunt destul de atacați, iar profesorii nu sunt 

foarte bine pregătiți pentru a face față lucrurilor acestea. Și, în al doilea rând, politicienii, 
dacă lucrul ăsta nu se oprește, ca și alte motive, putem discuta foarte serios, foarte serios 
de RO EXIT. Adică, dacă prețul intrării noastre sau prețul stării... a sta noi în Uniunea 
Europeană este să ne vindem copiii, da? Cum ni-i furau pe timpuri turcii... atunci mai bine 
fără Uniunea Europeană și un picuț mai sărăcuți... 

Iulian Surugiu: Hm, s-ar putea să fim mai bogați 
Gelu Vișan: Sau poate suntem mai bogați.... decât cu Uniunea Europeană. Vorbesc 

foarte serios. Este unul dintre motivele pentru care, dacă ne va fi impus acest parcurs în 
care să transformăm copiii în... să transformăm băiețeii în fete și fetele în băieței, eu unul 
o să strig în gura mare „RO EXIT”. Pentru că nu se poate... nu se poate... nu, nu se poate... 

Iulian Surugiu: E o nebunie și cred că au ceva... vorba lui domnul Terheș, ceva la cap.   
Gelu Vișan: Avem un popor vechi de mii de ani, ne tragem de unde ne tragem, din 

daci, din romani, din ce... băi, fraților, nu se poate să fim la mila unora care acuma 
inventează tot felul de bazaconii ca să se controleze unii pe alții. 

Dragoș Bistriceanu: Care nu sunt în legea firii, domnule Vișan! Cu permisiunea 
dumneavoastră...  

Gelu Vișan: Vor să facă, să facă la ei! 
Iulian Surugiu: Păi, Dumnezeu a lăsat bărbat și femeie. E simplu! 
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Dumitru Pelican: Domnul Surugiu, iată de ce spuneam și nu o dată am spus, și la 
domnul Bistriceanu și la alți colegi, domne, minți bolnave, care nu știu să inventeze. Eu 
cred, mai departe, că această țară cu popor peste 85% creștini în România, nu cred că 
vom ajunge aici. Dar dacă, vorba lui Gelu, Doamne ferește, e o condiție, atunci mulțumim, 
Europa! Să fie la voi!    

Dragoș Bistriceanu: Vreau o scurtă concluzie și din partea domnului Troncotă. Vă rog, 
domnule profesor! Pentru că vreau să mai prezint un documentar exploziv. Să vedeți! 

Cristian Troncotă: Din punctul meu de vedere, ca istoric, eu cred foarte mult în lucrarea 
pe care mai bine de două mii de ani a făcut-o atât religia creștină, cât și celelalte religii: 
religia mahomedană, hindusă, care nu permit asemenea blasfemii nici măcar să se 
discute. Am mare încredere că lucrarea aceasta va continua. Vedem că parlamentarii, cei 
care conduc destinele Uniunii Europene s-au făcut de tot râsul, adică de râsul lumii, cu 
mafia asta care a existat atâția ani la vârful Uniunii Europene.  

 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii înregistrate din emisiunea 

România de poveste din 23 decembrie 2022, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile articolelor 47 alin. (3), și 70 alin. (1) din Codul 
audiovizualului care stabilesc interzicerea în programele audiovizuale a afirmațiilor 
defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunități definite de gen, precum și 
nerespectarea obligativității preznet-rii punctui de vedere al minorității, în cazul în care se 
face referire la aceasta. 

Astfel, Consiliul consideră că afirmațiile prezentate, de către invitații emisiunii, la 
discutarea subiectului resetării sexuale, potrivit cărora „În urmă cu câteva zile, a fost o 
discuție în Parlamentul României despre așa-numitele „cote de gen”. Remarcați cum 
se schimbă narativul public, să spun, și nu se mai folosește sex. Sexul biologic e cel 
cu care te naști. Ci se folosește, în loc de sex, gen. Ori genul, spunea această filosofie 
neomarxistă, este un construct, un produs social.  

”, sau ”Sau poate suntem mai bogați.... decât cu Uniunea Europeană. Vorbesc 
foarte serios. Este unul dintre motivele pentru care, dacă ne va fi impus acest parcurs 
în care să transformăm copiii în... să transformăm băiețeii în fete și fetele în băieței, 
eu unul o să strig în gura mare „RO EXIT”. Pentru că nu se poate... nu se poate... nu, 
nu se poate...” contravin  prevederilor  art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului potrivit 
cărora sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la 
adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen...  

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că discuțiile purtate de invitații emisiunii 
pe acest subiect au fost de natură să afecteze într-un mod defăimător comunitatea LGBT, 
în condițiile în care, de exemplu, invitatul Gelu Vișan a afirmat că ” : Da, este... se numește 
neomarxism sau freudo-marxism, exact cum spunea domnul Terheș. Este un curent 
care este impus dinspre Statele Unite ale Americii, de treizeci de ani încoace, este cu 
toată forța, cu toată forța adoptat de către țările din Uniunea Europeană, țările 
occidentale”, fapt ce constituie o abatere de la prevederile art. 47 alin. (3) din Codul 
audiovizualului, care interzic asemenea afirmații în cadrul oricărui program audiovizual, 
depășindu-se limita comunicării publice stabilite de reglementările în vigoare, neexistând 
justificare legală pentru exonerarea de răspundere a radiodifuzorului în ceea ce priveşte 
respectarea prevederilor incidente.  

În contextul dat, nu a existat o interferenţă în exercitarea dreptului la liberă exprimare, 
întrucât, prin afirmaţiile defăimătoare făcute la adresa comunității LGBT  radiodifuzorul nu 
și-a respectat îndatoririle şi responsabilităţile legale care interzic difuzarea programelor ce 
conţin afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup definit pe criterii de gen. 
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Membrii Consiliului au reținut și faptul că, în contextul prezentării acestui subiect, 
radiodifuzorul nu a solicitat punctul de vedere vreunui reprezentant al comunității LGBT, în 
legătură cu abordarea acestui subiect despre identitatea de gen sau cu desfășurarea 
propagandei LGBT în școlile din România, încălcând astfel prevederile art. 70 alin. (1) din 
Codul audiovizualului potrivit cărora, în cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care 
abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se 
va prezenta şi un punct de vedere al acestora. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului 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.” 

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, bazate pe adevăr, asigurate prin 
mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere 
şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a mai 
fost sancționat, prin Deciziile nr. 354/28.07.2022 și 161/14.02.2023, cu amendă de 10.000 
lei fiecare, pentru încălcarea acelorași prevederi legale privind nerespectarea demnității şi 
asigurării unei informări corecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu 
amendă de 10.000 de lei. 

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (2) și art. 91 alin. (1) şi alin. (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 S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.7/09.06.2011 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. 47 alin. (3) și 
art. 70 alin. (1) 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: 
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“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunii „România de poveste”, din 23 decembrie 2022, 
în contextul dezbaterii unui subiect despre comunitatea LGBT au fost făcute afirmații 
defăimătoare la adresa acesteia, fapt interzis de prevederile art. 47 din Codul 
audiovizualului. 

Sancțiunea a fost aplicată și pentru faptul că, în contextul prezentării acestui subiect, 
radiodifuzorul nu a solicitat punctul de vedere vreunui reprezentant al comunității LGBT, în 
legătură cu dezbaterea subiectului identității de gen, fapt de natură să contravină 
prevederilor art. 70 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


