
 

 

 
Decizia nr. 201 din 22.07.2021 

privind amendarea cu 10.000 de lei a  
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE 

București, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1 
CUI R 8468440  Fax: 021/319.92.15 

 
 

- pentru postul TVR 1/TVR 1 HD 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iulie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 836/20.01.2021, 886/22.01.2021 și 1156/01.02.2021 cu privire la 
emisiunea “România 9”, edițiile din  20 și 28 ianuarie 2021, difuzate de postul TVR 
1. 

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE 
TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 
29.11.2018 şi decizia de autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 
29.11.2018). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de înregistrări din 
emisiunile menționate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 3 alin. (2)  din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora: “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.” 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării de înregistrări din 
cele două ediții ale emisiunii România9 monitorizate, membrii Consiliului au 
constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor din domeniul 
audiovizual referitoare la asigurarea informării corecte a publicului. 

 

Redăm din Sinteza constatărilor cuprinse în raportul de monitorizare referitor     
la ediția emisiunii România 9 din 28.01.2021: 

 

Ediția din 28.01.2021 a emisiunii România 9 
Postul de televiziune TVR 1 a difuzat în direct, în data de 28.01.2021, în intervalul orar 21:00 – 

21:50, emisiunea România 9, moderată de Ionuț Cristache. 
În această emisiune au fost discutate următoarele subiecte: 
- președintele Klaus Iohannis a convocat în cursul zilei mai mai mulți miniștri la Palatul 

Cotroceni (ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă și 
vicepremierul Dan Barna); 

- trimiterea în judecată a primarului orașului Iași, Mihai Chirică, pentru infracțiunea de abuz în 
serviciu și punerea sub urmărire penală a președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, 
pentru luare de mită; 
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- cazul unui deputat care își colecționează propriile opere de artă; 
- campania de vaccinare și redeschiderea școlilor; 
- cazul Doinei Pană. 
Invitați: 
- Ion Cristoiu – jurnalist; 
- Doru Bușcu – publicist (legătură telefonică directă). 
La începutul emisiunii moderatorul a făcut următoarea introducere: 
Ionuț Cristache: (...)Nu știu dacă ați realizat, dar președintele Klaus Iohannis și-a început 

anul cu chef de muncă și de faultat Constituția, ar spune unii. Cheamă partidele de coaliție la 
ordin, se așază în capul mesei când vine vorba de buget, dă direcții de guvernare, ba chiar 
mai mult astăzi a trecut la un nivel superior, a început să cheme individual miniștri la 
Cotroceni, fără șefii lor de partid sau de guvern și, din ce vedem, se conturează din ce în ce 
mai pronunțat un profil de președinte premier în persoana lui Klaus Iohannis. Și atunci se 
naște fireasca întrebare: ne întoarcem cumva la epoca președintelui jucător de tip Traian 
Băsescu și la premierul de paie Emil Boc interpretat, de această dată, de Florin Cîțu? De unde 
atâta hărnicie pe un președinte obișnuit mai mult cu relaxarea în ultimii șase ani de mandat? 
Încercăm să ne dumirim împreună cu Ion Cristoiu. 

Ionuț Cristache: Ca să ce? Și cât de constituționale sunt aceste chemări la ordine până la 
urmă? Nu ne mai uităm, corect. Cine se mai uită la Constituție? 

Ion Cristoiu: Noi am mai discutat cum în România... 
Ionuț Cristache: Dar putem să ieșim din ipocrizia asta, să zicem: dă-o dracu de Constituție, 

că nu mai... Ce să mai?! Cui îi mai pasă? 
Ion Cristoiu: Nu, România este țara care în care, dacă te duci, nu trebuie să îi furi poșeta. 

Unii ar spune: asta e poșeta mea! Și i-o iei. După, la următoarea fază, când o întâlnești tot pe 
aia, îi iei și paltonul.  

Ionuț Cristache: Da. 
Ion Cristoiu: Pentru că o încălcare a legii sau a Constituției este deja considerată un dat. 
Ionuț Cristache: E deja o normă, da, e un firesc. 
Ionuț Cristache: Dar sunteți de acord cu ipoteza mea, că se conturează profilul unui 

președinte jucător care vrea să fie... 
 Ion Cristoiu: Nu, nu, nu... Băsescu nu a făcut niciodată așa ceva. Nu există. Nu președinte 

jucător, președinte care nu înțeleg ce vrea. Eu spun, domnule Cristache, nu el e de vină pentru că 
normal este ca Dan Barna și cu Dacian Cioloș, care sunt șefii unui partid care nu are nicio legătură 
cu președintele și care îmi spun mie că ei respectă Constituția, să îi spună de ce. Să nu se ducă.  

Ionuț Cristache: Bun, atunci vă întreb altceva. Cât de eficientă e o guvernare în care ai 
comanda din toate părțile?  

Ion Cristoiu: Nu e nicio eficiență.  
Ionuț Cristache: Și cât de eficiente sunt întâlnirile astea între președinte și miniștri, miniștrii care 

mai apoi vin pe drum și se duc la premier?  Și poate: aoleu, dar am uitat un cuvânt de mi l-a zis 
Iohannis! Stați să sunăm la Cotroceni, după care se duc la partid, băi, stați să vedeți ce mi s-a 
întâmplat astăzi, m-a chemat Iohannis, după aia m-am dus la Cîțu... 

Ion Cristoiu: Ăsta este unul din coșmarurile politicii românești, că oamenii nu că nu spun 
în față. Zic: da, da, da, facem ca el, și apoi imediat... 

Ionuț Cristache: Nimeni nu îl confruntă direct pe șefu´.  
Ion Cristoiu: Păi nu că după asta... 
Ionuț Cristache: Șeful ține minte, mai ales că înțelegem că Klaus Iohannis este destul de 

ranchiunos și pătimaș.  
Ion Cristoiu: Nu ranchiunos... Păi acum stați un pic... și ce să îi facă lui Dan Barna? Hai să 

fim serioși, domnul! Bun, ce îi face? Îl omoară? Ce?  
Ionuț Cristache: Nu știu, domne, dar ați văzut că sunt destul de timizi așa în abordarea cu 

Klaus Iohannis, adică toți intră cu capul plecat pe la Cotroceni, toți sunt cu să trăiți... 
Ion Cristoiu: Nu, eu întreb de ce nu poți să îi spui. Pentru că ăștia sunt cei mai periculoși 

oameni.  
Ionuț Cristache: Da. 
Ion Cristoiu: Pentru că nu îți spun și după asta, când... 
Ionuț Cristache: Bun, iese ceva bun din implicarea lui Klaus Iohannis în toată povestea asta?  
Ion Cristoiu: Nu, e un exercițiu de a se da el mare.  
Ionuț Cristache: Păi stați puțin, domnule Cristoiu, au trecut șase ani de mandat. Cred că am 
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depășit etapa exercițiului de a se da mare sau de a se afla în treabă. Cred că și Klaus Iohannis, ca și 
Traian Băsescu în al doilea mandat, deja se uită cu un ochi la prezent și cu unul la viitor, în sensul 
manualului de istorie. Băi, nene, la mine, la rubrica Klaus Iohannis, în afară de UE PSD o să mai 
scrie ceva?  

Ion Cristoiu: Nu. 
Ionuț Cristache: Eu cred că de asta e preocupat și de asta se implică.  
Ionuț Cristache: Să schimbăm un pic foaia discursului. Aș vrea să vorbim despre dublu 

standard și despre dubla abordare în povestea asta a percepțiilor despre politicienii români. 
Și-au drogat electoratul și USR-PLUS, și PNL timp de ani de zile, în opoziție fiind, că fără 
penali, că vin ei, rezolvă tot, dau cu moralitatea pe toate gardurile, știți, corupția ucide, cine 
nu sare, ia condamnare... Dintr-o dată e o liniște la PNL, era să zic la penalii de la PNL, dar 
ziceam bine. Îi avem aici pe doi exponenți de seamă ai liberalismului în România. Unul e de la 
ciuma roșie, s-a transferat de curând (pe video-wall sunt afișate pozele primarului orașului Iași, Mihai 
Chirică, și președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe).  

Ion Cristoiu: Și a fost trimis în judecată. 
Ionuț Cristache: Și trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Celălalt este domnul Costel 

Alexe, fost ministru la Mediu, actualmente șef de Consiliul Județean la Iași. Amândoi, din 
perspectiva noastră, știți foarte bine, se bucură de prezumția de nevinovăție care este sfântă, 
dar noi aici vorbim de standardele impuse în discursul public de cei de la PNL în toți acești 
ani de zile.  

Ion Cristoiu: Nu, de Klaus Iohannis (neinteligibil). 
Ionuț Cristache: Și de Klaus Iohannis. După  definiția celor de la PNL, după goarnele 

peneliste și iohanniste, cei doi sunt niște meritoși penali.  
Ion Cristoiu: Da. Chirică este mai penal... 
Ionuț Cristache: Kirică e mai penal că e deja trimis în judecată, dânsul e mai puțin penal, 

dar se îndreaptă spre fundătura penalilor. După definiția de caz ar trebui amândoi să se care 
din viața publică, să se auto-suspende din PNL, să demisioneze din toate funcțiile, că asta ne-
au spus că înseamnă liberalii politică corectă în slujba cetățeanului.  

Ion Cristoiu: Și USR-PLUS la fel.  
Ionuț Cristache: Nu, dar noi vorbim de PNL. Vă aduceți aminte de Orban care sărea în Piața 

Victoriei? Orban, în sine un exemplu, s-a retras când l-au anchetat cei de la DNA. 
Ion Cristoiu: Cel mai bun exemplu este că domnul Klaus Iohannis a impus și PNL-ul s-a 

supus. 
Ionuț Cristache: Da. 
Ion Cristoiu: Prin conceptul de penal era conceptul de om chemat la DNA. 
Ionuț Cristache: Exact, adică nici măcar condamnat în primă instanță. (...)O să dăm o 

declarație a președintelui Klaus Iohannis, dar mai întâi doamna Raluca Turcan care a fost 
aseară, a stat pe scaunul acela, și la final de discuție am întrebat-o despre: domne, care este 
poziționarea dumneavoastră? Sunteți prim vicepreședinte la partid. Ce facem cu cei doi 
penali? După definiția dumneavoastră, nu și a noastră, a oamenilor normali care nu vedem în 
ei niște penali. Hai să vedem materialul. 

Ion Cristoiu: Nu știu, poate dumneavoastră mă lămuriți, nu reușesc... 
Ionuț Cristache: Dar, totuși, mașinăria de propagandă unde e?  
Ion Cristoiu: Explicați-mi mie. (...) Nu știu ce final să dau editorialului de mâine și scriu 

despre asta... 
Ionuț Cristache: Despre penalii de la PNL? 
Ion Cristoiu: Dar nu îmi explic de ce... 
Ionuț Cristache: Uite, vă dau un titlu.  
Ion Cristoiu: De ce funcționează dublu standard? 
Ionuț Cristache: Pentru că penalii de la PNL sunt mai puțin penali decât penalii de la PSD. 
Ion Cristoiu: Asta știu, asta e o constatare, dar de ce? Care e cauza? Care e cauza?  
Ionuț Cristache: Care? Că propagandiștii sunt de dreapta, ăia care întrețin zgomotul. De 

ce?!  
Ion Cristoiu: Atunci asta este explicația.   
Ionuț Cristache: Păi da. Că și ăia de primesc finanțări tot din zona de dreapta... 
Ion Cristoiu: Corect. Dumneavoastră ați zis-o, nu eu. 
Ionuț Cristache: Păi da așa e. Am și arătat în această campanie electorală reviste, chipurile 

independente și deontoloage, cum au finanțat campanii anti-USR-PLUS și pro-PNL. Toate 
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publicațiile din țara asta, din mediul on line, majoritare, sunt pro PNL, pro USR, pe bani. 

 
Analizând raportul de monitorizare și vizionând selecții din timpul emisiunii 

”România 9”, ediția din 28 ianuarie 2021, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul Societatea Română de Televiziune nu a respectat prevederile     art. 3 
alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora 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. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că  subiectele aduse în atenția publicului 
(axate pe, de o parte, pe modul în care președintele Klaus Iohannis a înțeles să își 
exercite prerogativele în raport cu partidele politice ce formează coaliția de 
guvernare, în sensul convocării acestora la Palatul Cotroceni pentru dezbateri pe 
tema bugetului pe anul 2021, iar pe de altă parte pe problema “penalilor” din coaliția 
menționată) au fost prezentate doar prin prisma punctelor de vedere exprimate de 
moderator și de invitatul Ion Cristoiu,  care împărtăşeau, în fapt, o opinie comună, 
situaţie de natură să afecteze imparţialitatea informării şi posibilitatea publicului de 
a-şi forma în mod liber propria opinie.   

Or, imparţialitatea presupune un echilibru al opiniilor şi punctelor de vedere, 
respectiv și prezentarea unora aflate în opoziţie, astfel încât opinia publicului 
referitor la subiectele prezentate să nu fie direcționată și influenţată.  

În esență, membrii Consiliului au considerat că modalitatea în care au fost 
dezbătute subiectele în ediția din 28 ianuarie 2021 a emisiunii România 9 a 
contravenit exigenței asigurării unui echilibru în abordarea acestora, care impune 
prezentarea unor puncte de vedere pro și contra. 

Mai mult, moderatorul emisiunii, care are calitatea de arbitru echidistant al 
opiniilor exprimate în studio de invitați, a fost cel care a direcționat discuțiile în 
sensul pe care l-a dorit, impunând un discurs denigrator la adresa președintelui 
Iohannis și a coaliției de guvernamânt. 

Consiliul a considerat că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii 
în plan politic, social și economic, cum au fost cele dezbătute, trebuia făcută cu 
responsabilitate și cu respectarea unei informări obiective a publicului. 

În analizarea emisiunii, Consiliul a avut în vedere și faptul că libertatea de 
exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane 
prin expunerea propriilor idei şi convingeri; în condiţiile în care moderatorul este cel 
care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii şi constituie un 
reper, un lider de opinie, acesta este obligat să aibă o atitudine neutră, imparţială, 
pentru ca emisiunea să se desfășoare conform exigențelor impuse de legislația 
audiovizuală în ceea ce privește asiguraea informării corecte a publicului. 

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii 
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este un drept absolut.  

 

În contextul analizării conținutuluiediției din 28 ianuarie 2021 a emisiunii 
România 9, membrii Consiliului au constatat că aceeași abordare a subiectelor a 
fost făcută și în ediția din 20 ianuarie 2021. 

Redăm câteva exemple din raportul de monitorizare aferent acestei ediții: 
 

 Prezentarea la televizor a momentului vaccinării Preşedintelui Iohannis şi a unor 
membri ai guvernului. Ion Cristoiu poveste şi el experienţa vaccinării. 

Titluri aferente subiectului: Aproape 300 000 de români au primit vaccinul din 27 decembrie 
pană azi!/ Ion Cristoiu povesteşte experienţa vaccinării/ De ce se vaccinează politicienii la 
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televizor?/ Comedia vaccinării televizate continuă în România! 

(....) 
 
Ion Cristoiu: Dar de ce stă cu mâna aşa, că 

eu n-am stat. 
Mircea Dinescu: El e obişnuit să stea cu 

mâna pe piept şi atunci are un soi de asta... 
  
Mircea Dinescu: Mai şi-o pune şi pe umăr 

din când în când.  
(...) 
Ion Cristoiu: (...) L-aţi văzut pe ăla al 

Învăţământului?  
Mircea Dinescu: Nu.  
Ion Cristoiu: Ăla şi-a făcut o gaură în 

cămaşă.  
Mircea Dinescu: Ei na! 
Ion Cristoiu: Da. Ha, ha! 
Mircea Dinescu:  A, pudoarea, formă 

extremă de pudoare. Foarte tare! Unde? Vreau să 
văd. 

(...) 

Ionuţ Cristache: Dar ia daţi-l pe 
Klaus Iohannis, îl avem? 

Ionuţ Cristache: Dar eu mă 
aşteptam... 

 
Ionuţ Cristache: Ha, ha! 
 
Ionuţ Cristache: Ha, ha, eu mă 

aşteptam să scrie pe braţ „UE 
PSD”. Nu? Hâ, hâ! 

 
 
 
 
 
 
Ionuţ Cristache: Avem, dăm 

imediat... 
 

(..) 
Interviul acordat de Rareş Bogdan lui Ion Cristoiu în care a afirmat că, după ce a condus Guvernul României, Ludovic Orban a ieşit de acolo „trăncănit 
la cap”, cu „capul umflat”. 
Titluri aferente subiectului: De ce a eşuat revoluţia roz, Rareş Bogdan îşi cere scuze de două zile/ Puciul împotriva lui Orban a eşuat a doua oară!/ 

Puciştii conduşi de Rareş Bogdan s-au predat!/ Rareş Bogdan, s-a sucit! Nu mai vrea debarcarea lui Orban/ Ion Cristoiu, informaţii exclusive din culisele cu 
Rareş Bogdan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ion Cristoiu: Nu. A eşuat.  
 
 
 
 
 
 
Mircea Dinescu: E un cabotin prin naştere.  
 
Mircea Dinescu: Care n-are treabă cu liberalismul, printre altele. Vă reamintiţi 

toate emisiunile...  

Ionuţ Cristache: (...) Vreau să vorbim şi despre o 
revoluţie care s-a înnecat a doua oară, când să se întâmple 
revoluţia roz de la PNL, iar nu s-a întâmplat! (...)

Ionuţ Cristache: Toată lumea se întreabă de ce e 
revoluţia roz. Că cică e culoarea anului. Sau culoarea 
preferată...  

Ionuţ Cristache: A doua oară. Haideţi să
domnul Rareş Bogdan ascuţindu-şi, eram să zic penseta, 
armele la ALEPH NEWS şi după aia cerându-
pentru ce a zis, dar la Digi. Adică penibilul cât casa. 
Materialul cu domnul Rareş! 

Ionuţ Cristache: Staţi să vedem şi analizăm după aia.
 

 
 
Mircea Dinescu: Asta cu umflatul capului i s-a părut lui... 
 
Ion Cristoiu: Faţă de ce spunea Vadim, despre... 
Mircea Dinescu: I s-a umflat capul lui... da... 
 

 
 

Ionuţ Cristache: Hodoronc-tronc, leliţo! Păi ce
făcut, nene? 

 
Ionuţ Cristache: Cea mai jignitoare, ştiţi, nu că ...

              
            Ionuţ Cristache: Lămuriţi-ne şi pe noi, ce a vrut 
băiatul ăsta de la viaţa noastră, că e deja ca în povestea cu 
Petrică şi lupul. E adoua revoluţie eşuată, când o să se 
întâmple, n-o să mai creadă nimeni. 
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Mircea Dinescu: Să-i facă o plăcere lui Iohannis. Iohannis a rămas puţin 

supărat că n-a acceptat pe Ministrul Armatei, ca prim ministru, ştii? 
Mircea Dinescu: Acolo clar, că Iohannis s-a supărat. Cum s-a supărat, vă 

amintiţi... 
(...) 
Mircea Dinescu: Vela, aşa, în clipa când asemnat cu Preafericitul, Vela n-a mai 

apărut niciodată la televizor, n-a mai fost niciodată la Cotroceni, i s-a pus pata pe 
Vela. Aşa i s-a pus şi pe acest domn care nu mai are astăzi capul umflat, i-a revenit la 
proporţia normală, are... 

Ion Cristoiu: Ludovic Orban. 
Mircea Dinescu: Ludovic Orban. Are capul mai mic acum.  
(...) 
Ion Cristoiu: Nu, n-a zis revoluţie, a zis că are de  gând... 
Mircea Dinescu: S-a simţit şi el pe cai mari.  
 
 
Ion Cristoiu: Nu. Era un plan. Interviul era programat, mi l-a dat vineri, s-a 

difuzat duminică seara. A doua zi urma să iasă Sighiartău, şi a  şi ieşit... 
(...) 
Ion Cristoiu(...) o să-şi scrie memoriile Iohannis vreodată? 
Mircea Dinescu: Nu.  
Ion Cristoiu: Nu.  
 
Mircea Dinescu: Da, da. 
Ion Cristoiu: (...) axioma mea este următoarea: după emisiune, probabil că 

Iohannis a fost de acord cu... 
Mircea Dinescu: Cu siguranţă. 
Ion Cristoiu: Cu o critica. 
Mircea Dinescu: Să-i tragă  una aşa, peste gură. 
 
Ion Cristoiu: Deci formula pentru... 
Mircea Dinescu: Şi se aştepta şi la o chestie mai, să provoace el, s-a dat şi 

mare ăsta, că e neam prost, aşa... de neam mare, da. Şi atunci a văzut că rămâne... 
Ion Cristoiu: Deci staţi să ne lămurim. Ştiţi care este povestea? Că el aseară, a 

intervenit, după tăcerea la Marius Tucă, eram şi eu la Aleph News, şi hoodoronc-
c, e foarte interesant ce spune, a zis: îmi pare rău de formula „i s-a umflat 

 
Mircea Dinescu: Capul mare. 

 
 
Ionuţ Cristache: Aşa. 
 
Ionuţ Cristache: Păi şi-l pui pe Rareş să

treabă? 
 
 
 
 
Ionuţ Cristache: Cine? 
 
 
Ionuţ Cristache: Ha, ha,ha! 
 
 
 
 
Ionuţ Cristache: Staţi domnule, staţi să ne zică. Care, 

pe unicorni mari, înţeleg... Spuneţi, domnule Ion Cristoiu!
 
Ionuţ Cristache: O altă valoare liberală... Ceva..
 
 
 
Ionuţ Cristache: Le-a scris deja, şi-a scris memoriile 

în avans, le-am văzut. Ha, Ha! 
 
 
 
 
Ionuţ Cristache: Dar a scăpat boii puţin.
 
 
 
Ionuţ Cristache:  Da, cum e el, grandoman.
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(...) 
 
 
 
 
 
 
 
Mircea Dinescu: Păi stai! Aici se pune problema moralităţii. Deci dacă dai... 
(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 
Ionuţ Cristache: Dar oricum să presupunem, 

domnilor, să presupunem că eu un sâmbure de 
nemulţumire în PNL, da? Şi sau strâns ăia, staţi puţin, 
lăsaţi-mă puţin, trei pucişti. Boc, Bolojan... Băi, atâta i
capul? Să-l pună pe cel mai compromis moral om din 
partidul ăla, pe Rareş Bogdan care, zero valoare umană, l
au trimis la înaintare... 

 
Ionuţ Cristache: Moralitate la Rareş Bogdan? Haideţi 

domnule, lăsaţi-o baltă! 
(...) 

Ionuţ Cristache: Hai domnule, îi e foame lui Rareş 
Bogdan şi îl ţine Orban la fărâmituri de un  de zile, de 
când? De doi ani de când a intrat în politică.                  
(...) 

Ionuţ Cristache: Ştiţi ce grupuri de interese, Gruia 
Stoica şi compania gravitează în jurul lui Rareş Bogdan? 
Ce Dumnezeu? Suntem copii? 

 

 
Față de aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 

sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) și cu respectarea prevederilor art. 15 din 
Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat sancţionarea radiodifuzorului  cu 
amendă în cuantum de 10.000 lei. 

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) și (2) din Legea audiovizualului                     
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de 
autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul de 
televiziune TVR 1/TVR 1 HD) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2)  din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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. 
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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 pe post, 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 de televiziune TVR 1, deoarece subiectele analizate în timpul edițiilor din 20 și 
28 ianuarie 2021 ale emisiunii “România 9” au fost prezentate doar prin prisma 
punctelor de vedere exprimate de moderator și de invitați, care împărtăşeau, în fapt, 
o opinie comună, fără a fi prezentate și opinii contrare, situaţie de natură să afecteze 
imparţialitatea informării şi posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber propria 
opinie, fiind încălcate prevederile art. 3 din Legea audiovizualului. 

Potrivit acestora, 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. ”   

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

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
 

NICOLAIE BĂLAȘA SORESCU 
 
 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 

 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 
 
 


