
 
 

 
 

Decizia nr. 216  din 24.08.2021 
privind sancționarea cu somație a S.C. SOLPRESS S.R.L. 

cu sediul în Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr. 15, jud. Satu Mare 
CUI 5697969; Fax: 0261 767 301 

e-mail: redactiasm@informatia-zilei.ro 
 

- pentru postul de televiziune INFORMAȚIA TV   
Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr. 15 

 
 
 

Întrunit în ședința publică din 24 august 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control, Serviciul Inspecție, în baza 
reclamațiilor nr. 1552/11.02.2021 și nr. 3330/ 12.04.2021 referitoare la edițiile din 9 
februarie și 7 aprilie a.c. ale emisiunii ”AUDIENȚE ÎN DIRECT”,  difuzate de postul de 
televiziune INFORMAȚIA TV. 

Postul de televiziune INFORMAȚIA TV  aparţine S.C. SOLPRESS S.R.L.,  licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 638.2/24.04.2012 eliberată la 06.07.2021 şi decizia de autorizare  
nr. 1838.0-1/26.07.2012 eliberată la 06.07.2021. 

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. SOLPRESS S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (4) 
și (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare.   

Conform prevederilor invocate:   
Art. 40 alin. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor 

să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de 
justificate sunt acestea. 

         alin. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

 
Potrivit rapoartelor de monitorizare analizate, referitoare la ediții ale emisiunii 

AUDIENȚE ÎN DIRECT difuzate în 9 februarie și 7 aprilie 2021 de postul de televiziune 
INFORMAȚIA TV, din care redăm spre  exemplificare scurte fragmente, emisiunile au 
fost prezentate și avut următorul conținut: 

”(…) 
În data de 09.02.2021 de la ora 18:00 a fost difuzată emisiunea de dezbatere 

AUDIENȚE ÎN DIRECT cu o durată de 90 de minute. Emisiunea a fost moderată de Victor 
Constantinovici și l-a avut invitat în studio pe Adrian Farcău – primarul orașului Tășnad și 
prin telefon pe dnii Adrian Cozma – depunat PNL și Radu Cristescu – deputat PSD. Titlul 
emisiunii a fost ”PRIMAR PUS PE TREABĂ – FĂRĂ PARTIDE POLITICE ÎN SPATE”, 
subiectul emisiunii fiind problemele apărute în administrarea orașului Tășnad, posibilitățile 
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de dezvoltare ale orașului și mai ales, problema Liceului Tehnologic din oraș unde au fost 
desființate niște clase pentru noul an școlar.  

(…) 
selectie_1.avi 

Radu Cristescu: Am ascultat intervenția așa-zisului deputat PNL și nu vreau să fiu, 
Victor, dar trebuie să folosesc un cuvânt mai dur, ați întrebat despre învățământ un 
prost.Înțelegeți? Care a jignit în acest moment locuitorii municipiului Tășnad. 
Moderator: Aveți dovezi în sensul ăsta? 
Radu Cristescu: O să-i scot foaia matricolă așa cum i-am scos lucrarea de bacalaureat 
a lui Beni Chira (consilier județean PNL Satu Mare), ăla care ați văzut că-i un agramat și 
un analfabet, care hotărăsc, din păcate, soarta copiilor și învățământului din Satu Mare. 
Moderator: Mda. 
 

selectie_2.avi 
Radu Cristescu: Domnule, un copil termină școala la șapte seara, îl mai cari 2 ore pe drum 
până acasă? Chiar sunt inconștienți? Asta se întâmplă când în conducerea unor partide 
și a județului sunt niște semidocți, pentru că în seara asta am ascultat un semidoct! 
 

selectie_3.avi 
Radu Cristescu: Dacă lași învățământul, și așa puternic politizat în Satu Mare, ca să nu 
vorbesc de câți directori de școli au fost schimbați peste noapte pe criteriu de CV 
depuse la partid și triate de 2 analfabeți, Cozma și Beni Chira. Intrați pe pagina mea de 
Facebook și veți vedea lucrarea de diplomă de bacalaureat a lui Chira, care nu știe să 
scrie. Stimați locuitori ai județului, pe ăștia i-ați votat, își bat joc de copiii dumneavoastră! 
Moderator: N-are nicio funcție Chira. 
Radu Cristescu: Cum n-are? E consilier județean Chira! 
Moderator: Ah bine, mă refer la nivel de învățământ, adică... 
Radu Cristescu: Nu la nivel de învățământ, dar este în Consiliul Județean, este în 
forurile de decizie unde se iau hotărâri și decizii care privesc sănătatea, 
învățământul, siguranța publică, mi se pare că s-a cocoțat și la (neinteligibil), și-a pus 
amanta șefă de cabinet la prefect, în fine, acestea sunt amănunte, dar vorbim de 
învățământ. 
Moderator: La prefect, fostul prefect, că prefectul se va schimba și va fi de la UDMR. 
 

selectie_4.avi 
Radu Cristescu: Ăia nu vor să-și facă copiii ospătari. E nevoie și de ospătari, e nevoie și de 
mecanici agricoli, e nevoie de tinichigii, este nevoie, dar domnule, dă-le șansa copiilor să 
aleagă! Nu poți tu să alegi în locul copiilor ce să facă pentru că așa vrei tu, Cozma, un 
traficant de țigări cocoțat pe o funcție în județul Satu Mare și în Parlamentul 
României.  
Moderator: Avem ca și în Caragiale, cu castraveții, tot la Cozma ajungem. Eu zic în 
general, te-ai gândit să ajuți cumva sau să fii alături de tășnădeni? 
 

selectie_5.avi 
Radu Cristescu: Nu cumva să credeți că plânge Tișe (președintele CJ Cluj-n.n.) că a 
pierdut prefectul. Într-adevăr, prefecții nu mai au puterea pe care o aveau pe vremuri, dar 
este rușinos pentru un județ să aibă și primar și prefect și președinte de Consiliu 
județean din același partid, de fapt nici măcar partid, este doar o organizație, o 
organizație sau un grup infracțional organizat la nivelul județului Satu Mare. În 
conferințele mele de presă am spus, voi detalia pe viitor ceea ce știu despre afacerile 
oneroase din sânul UDMR-ului, din interiorul Primăriei și Consiliului Județean. Pentru că 
văd că și acolo sunt probleme, cu licee, cu clase de limba maghiară…Nu se poate oameni 
buni! Nu se poate și nu vom îngenunchia niciodată în fața a 5% minoritate, niciodată. 
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Specific, nu am nimica cu cetățenii de etnie maghiară, am doar cu această grupare 
infracțională numită UDMR, și la nivel de județ, și la nivel de țară. Sunt foarte revoltat 
de ce se întâmplă în județul meu, iar acuma sunt și mai revoltat când am auzit ce se 
întâmplă cu copiii, cu copilașii din Tășnad! Nu se poate să-ți bați joc și să hotărăști tu soarta 
copiilor 
Moderator: Poate se mai găsește totuși o soluție și se va rezolva (problema desfințării 
claselor de la Liceul din Tășnad-n.n.) 
 

selectie_6.avi 
Radu Cristescu: Un amănunt, un lucru foarte important care trebuie să-l știe locuitorii 
județului Satu Mare este că au fost trădați. Asta am spus-o, și cu riscul de a mă 
repeta, au fost trădați de către doi samsari politici, Albu (Adrian Albu-viceprimar Satu 
Mare din partea PNL-n.n.) și Cozma. Pentru că noi, ca partid românesc, făceam o alianță, 
aveam și primar și președinte de Consiliu Județean. PSD-ul a refuzat, pentru că PSD-ul 
este un partid patriot, a refuzat acest troc al UDMR-ului, dar a fost primit cu brațele 
deschise de către PNL, prima dată de către Albu și apoi de Cozma, care au mimat o ceartă 
în campanile, dar vedeți că și-au luat, vorba lui Băsescu, tainul, după. Au luat 2 funcții de 
conducere în Consiliul Județean. Asta trebuie să știe locuitorii județului Satu Mare, că 
au fost trădați de doi geambași, unul de țigări și unul de terenuri! 
Moderator: Mda, Adrian Farcău dorește să ți se adreseze și el. 

(…)” 
”(….) 

Emisiunea „Audiențe in direct” a fost difuzată de postul Informația TV in data de 07.04.2021 
și a fost moderată de realizatorul Victor Constantinovici, care l-a avut ca invitat pe domnul 
Radu Cristescu, deputat PSD. 
 

Monitorizarea s-a făcut pe baza înregistrărilor martor puse la dispoziție de radiodifuzor. 
Pe tot parcursul emisiunii pe ecran a fost titrată tema emisiunii: ”PSD PREZENT ȘI 
VIITOR”. 
(...) 
S1 – (00:19:08 – 00:19:54) 
 

Radu Cristescu – deputat PSD: ”De exemplu, stai și te uiți ce se intamplă in acest județ. 
Cine te reprezintă, cine a câțtigat alegerile. Și mă uitam acuma intr-o zi, și constat că PNL-
uliși pune oamenii peste tot. Domle, n-am o problemă pentru că intotdeauna când vii la 
guvernare iti pui oamenii. Asta e o lege in toată lumea. Și a venut administrația Biden, a 
venit cu oamneii lui. Și mă uit, bă, da pune oameni competenți. Sunt atâția tineri care au 
terminat facutatea, sunt atâția tineri buni care lucrează. Și mă uitam acuma intr-o zi că s-
a numit director la Autoritatea Rutieră Română. ARR-ul... 
Victor Constantinovici – moderator: Da, e ... 
Radu Cristescu – deputat PSD: Da, și mă uit cine a fost numit. Nu știu dacă ai auzit in 
Satu Mare, in tinerețea ta, de Michel Țiganu. 
Victor Constantinovici – moderator: Păi, da, așa din.... 
Radu Cristescu – deputat PSD: Este un jucător de alba-neagra de ani de zile in Satu-
Mare, un jucător de cărți, combinator, cunoscut in Satu-Mare de combinator. Jucător 
de cărți, alba neagra, tras și pe afară cu alba-neagra și îl văd director la ARR 
Victor Constantinovici – moderator: Da, aici, sigur e.. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Verifică te rog frumos informația, dacă la ARR a fost 
acest individ, Michel Țiganu, acuma nu știu cum îl cheamă, sincer, il cunosc. Nu poți 
chiar să îți bați joc sau să joci alba-neagra cu destinele județului, sau cu... 
Victor Constantinovici – moderator: Asta e autoritatea aia care dă avize și autorizații 
pentru camioane parcă, nu? 
Radu Cristescu – deputat PSD: Acolo-s banii, Victor. De ce crezi că n-au pus un băiat 
tânăr, cu facultatea terminată, incoruptibil, un băiat cu principii. Acolo sunt banii și banii 
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merg la partid probabil, nu?Asta a fost intelegerea. Iar lucrul ăsta l-am semnalat, il 
semnalez si acum ti-l semnalez și tie.” 
(...) 
Victor Constantinovici – moderator: (...) Revenind, adică, subliniind incă o dată, faptul că 
fiecare guvernare vine cu oamenii lui e clară și practicată, dar, să fie pe bază de 
competență, pentru că e imposibil, cum spuneai, să nu fie in fiecare partid oamenei 
competenți. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Hai te rog frumos, hai să facem un exercițiu de memorie, 
nu acuma pentru că așa, hai să facem un research să vedem dacă PSD-ul și-a permis 
cât a fost la guvernare să pună la ARR un om care n-are studii de specialitate, un om 
care ani de zile a tras cu alba-neagra prin piețe, prin târguri, prin Franța și pe nu știu 
unde. Domle eu nu cred ca PSD-ul a pus un asemena specimen la vreo instituție. 
Victor Constantinovici – moderator: Poate e reprezentant diaspora. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Cine? 
Victor Constantinovici – moderator: Poate e reprezentant diaspora, căci dacă a fost 
plecat. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Domle, haide să facă domnul Adrian Cozma, un test, un 
exercițiu de sinceritate și să ne spună care sunt criteriile pentru care l-au pus pe acest băiat 
director la ARR. Atenție la ARR. 
(...) 
S6 - (01:11:20 – 01:14:24) 
 
Radu Cristescu – deputat PSD: Președintele Băsescu a semănat foarte multă durere. 
Familii distruse, oameni distruși. Da ce ne facem noi, că tot ce a fost in jurul lui Băsescu, 
vorbesc de familie, unii au fost arestați, alții sunt condamnați. Și, imi pare foatrte rău de 
Ioana Băsescu. Pentru că atenție... 
Victor Constantinovici – moderator: Nici un copil n-ar trebui să plătească păcatele 
părinților. 
Radu Cristescu – deputat PSD: N-ar trebui să plătească, dar poți să fii atâta de 
iresponsabil, chiar să iți bagi copilul in smecheriile tale, când esti, oricum ești plin de 
bani? (reper din selectia S6 00:20 – 00:26) De ce să sufere acea fată? L-au arestat pe frat-
su. Pentru ce l-au arestat că nu l-au arestat pentru furt intelectual? L-au arestat pentru că 
știm cu toții, cu Bercea Mondialul cu tot. Că Bercea săracul a avut dreptate când a zis că 
Băsescu știa de bani. Domle, dumneavoastra ati vazut altfel pe Băsescu. Voi l-ati văzut 
altfel pe Băsescu. Băsescu este un hoț ordinar, adică...Nu cumva să credeți că e 
vreun elevat in a fura. (reper din selectia S6 00:42 – 00:47) El și-a pedepsit toți apropiații. 
Victor Constantinovici – moderator: Aicea, hoțul neprins... 
Radu Cristescu – deputat PSD: El și-a pedepsit toți apropiații, și cu toți cu care a făcut 
combinații, le-a făcut dosare penale, ca nu vreodată, dacă cineva vrea să il dea in 
primire, cum se spune pe românește, să spună: cine mă, ăla care are dosar? Și aici 
mă refer la Solomon, pe care l-a executat cu sănge rece doar pentru că Solomon a 
zis la un sprit că a făcut afaceri cu Ioana Băsescu. Uite, vezi că se leagă lucrurile? Dar 
trebuie să fii iresponsabil sau un tată ticălos să-ți bagi copilul in combinațiile tale. 
(reper din selectia S6 00:52 – 01:17) El s-a și crezut foarte putenic. Cănd vedea că si 
Koveși și Coldea și toti tremură in fața biroului. Pentru că Băsescu inspira această teamă. 
Si prin față și prin... 
Victor Constantinovici – moderator: Deci să inteleg că și Kovesi si Coldea erau oarecum 
ascultători când era vorba de domnul președinte... 
Radu Cristescu – deputat PSD: Nu, nu erau ascultători, executau ce spunea domnul 
președinte. Am și avut o emisiune la Antena3 in care am spus cum se luau deciziile 
de arestare si unde se luau. Adică se luau in biroul lui. Și deciziile de arestare, pentru 
că el ca un adevărat procuror, citea dosarul. Și crede-mă că știa, da? (reper din 
selectia S6 01:38 – 01:50)   
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Victor Constantinovici – moderator: Adică era in temă omul... 
Radu Cristescu – deputat PSD: Adică citea dosarul, dădea soluții, p-ăsta il arestezi, p-
ăsta așa, și după aia dădea și condamnarea, nu? Știm exemplul lui Voiculescu de la 
Antena3, in care condamnarea a plecat de la Cotroceni, ce dracu, ne pacalim unii pe 
alții? (reper din selectia S6 01:51 – 02:05 )   
Victor Constantinovici – moderator: Da, aia e clar. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Deci, ăsta este, lumea il vede nu știu cum pe Băsescu. Că 
are experiență politică. Uite, și eu o să am experiență politică dacă sunt președintele 
României peste cinci ani, pentru că aceea funcție iti dă o experiență. Că foarte multă lume 
spune, domle, este un animal politic. Este un animal, dar nu politic. (reper din selectia 
S6 02:17 – 02:20 )   
Victor Constantinovici – moderator: Bine, sigur că da, a creat, că știi de obicei de mai 
creează nostalgii după ce... 
Radu Cristescu – deputat PSD: Are un cuvânt el preferat: lichea. Este o lichea. El tot o 
spune: Cristescu e o lichea, ăla este o lichea. El este o lichea. (reper din selectia S6 
02:29 – 02:34)  Da uite, că asta a fost. 
Victor Constantinovici – moderator: Da, dar lichea, nelichea, zece ani președintele 
României. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Domle, exact, și el a avut dublă comandă, că țineți minte 
când spunea de Ponta, că dublă comandă, că-i ofițer. Păi și el a fost, numai că n-a fost 
ofițer, a fost prăduitor. A fost informator d-ăsta de doi lei. Chiar astăzi citeam citeam 
o notă informativă a lui când mințea de un coleg de la Institutul de Marină că are 
relații cu un pakistanez. Da, da de fapt, nu ăla avea relații cu pakistanezul ci un vecin. 
Da i-a distrus cariera acelui om. . (reper din selectia S6 02:48 – 03:01)  Bine, omul n-are 
scrupule, nu are. Lui să-i fie bine și cam atât.(...)” 

După analizarea rapoartelor de monitorizare privind conținutul și modul de 
desfășurare  a edițiilor din 9 februarie și 7 aprilie 2021 ale emisiunii ”Audiențe în direct”, 
membrii  Consiliului Naţional al Audiovizualului au constatat că respectivele emisiuni au 
avut un conținut de natură să contravină dispozițiilor art. 40 alin. (4) și (5) din Codul 
audiovizualului referitoare la obligațiile moderatorului de a asigura respectarea dreptului 
la imagine al persoanei.  

Potrivit dispozițiilor art. 40 (4) din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au 
obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a 
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. 

Or, din modul de desfășurare al emisiunilor, așa cum a fost redat în cadrul 
rapoartelor de monitorizare, rezultă fără echivoc că afirmațiile de natură acuzatoare ale 
invitatului privind fapte sau comportamente ilegale sau imorale atribuite unor persoane 
ce dețin funcții publice sau politice la nivel local/regional nu au fost urmate de o 
solicitare fermă a moderatorului în sensul dovedirii sau susținerii concrete a acestora, 
eventualele intervenții fiind unele formale sau care să sublinieze ironic situația adusă la 
cunoștința publicului.  

 Spre exemplu: Radu Cristescu: (….), și-a pus amanta șefă de cabinet la prefect, în 
fine, acestea sunt amănunte, dar vorbim de învățământ. 

Moderator: La prefect, fostul prefect, că prefectul se va schimba și va fi de la 
UDMR. 

(…) 
Radu Cristescu: (…) Nu poți tu să alegi în locul copiilor ce să facă pentru că așa 

vrei tu, Cozma, un traficant de țigări cocoțat pe o funcție în județul Satu Mare și în 
Parlamentul României.  

Moderator: Avem ca și în Caragiale, cu castraveții, tot la Cozma ajungem. Eu zic în 
general, te-ai gândit să ajuți cumva sau să fii alături de tășnădeni? 

(...) 
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Radu Cristescu – deputat PSD: Este un jucător de alba-neagra de ani de zile in 
Satu-Mare, un jucător de cărți, combinator, cunoscut in Satu-Mare de combinator. 
Jucător de cărți, alba neagra, tras și pe afară cu alba-neagra și îl văd director la ARR 

Victor Constantinovici – moderator: Da, aici, sigur e.. 
Radu Cristescu – deputat PSD: Verifică te rog frumos informația, dacă la ARR a 

fost acest individ, Michel Țiganu, acuma nu știu cum îl cheamă, sincer, il cunosc. Nu 
poți chiar să îți bați joc sau să joci alba-neagra cu destinele județului, sau cu... 

Victor Constantinovici – moderator: Asta e autoritatea aia care dă avize și autorizații 
pentru camioane parcă, nu? 

Radu Cristescu – deputat PSD: Acolo-s banii, Victor. De ce crezi că n-au pus un băiat 
tânăr, cu facultatea terminată, incoruptibil, un băiat cu principii. Acolo sunt banii și banii 
merg la partid probabil, nu?Asta a fost intelegerea. Iar lucrul ăsta l-am semnalat, il 
semnalez si acum ti-l semnalez și tie.” 

De asemenea, pe parcursul celor două ediții, invitatului emisiunii i-au fost permise, 
fără nicio intervenție sau atenționare privind stoparea unui astfel de limbaj, utilizarea  
unor termeni depreciativi ori jignitori, de natură să afecteze dreptul la imagine al 
persoanei. (ex: prost, analfabeți, traficant, geambași, un jucător de cărți, combinator, 
samsari politici, hoț ordinar, un animal, o lichea, prăduitor). 

Astfel, față de conținutul redat în cadrul rapoartelor analizate, membrii Consiliului 
au constatat că modul de desfășurare al dialogului dintre moderator și invitat pe 
parcursul celor două ediții ale emisiunii AUDIENȚE ÎN DIRECT a fost, de asemenea, 
unul de natură să contravină și dispozițiilor alin. (5) al art. 40 din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. SOLPRESS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
638.2/24.04.2012 eliberată la 06.07.2021 şi decizia de autorizare nr. 1838.0-
1/26.07.2012 eliberată la 06.07.2021 pentru postul de televiziune INFORMAȚIA TV)  se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (4) și (5) 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 S.C. SOLPRESS 
S.R.L 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 somație publică postul 

INFORMAȚIA TV, deoarece, în edițiile din 9 februarie și 7 aprilie 2021 ale emisiunii 
”Audiențe în direct”, afirmațiile de natură acuzatoare ale invitatului privind fapte sau 
comportamente ilegale sau imorale atribuite unor persoane ce dețin funcții publice sau 
politice la nivel local/regional nu au fost urmate de o solicitare fermă a moderatorului în 
sensul dovedirii sau susținerii concrete a acestora, fapt de natură să contravină 
prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului referitoare la respectarea dreptului la 
imagine al persoanei în cadrul serviciilor de programe audiovizuale. 

Conform prevederilor invocate, moderatorii programelor sunt obligaţi să solicite 
ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare şi să nu permită invitaţilor să 
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 


