
 
Decizia nr. 219 din 31.03.2022 

privind amendarea cu 10.000 a S.C. UNDA MEDIA S.R.L. 
TÂRGU JIU, Calea București nr. 64, et. 1, ap. 1, jud. Gorj 

CUI 18575664 
 
 

- pentru postul RADIO ACCENT 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 martie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Control-Serviciul Inspecție cu 
privire la emisiunea ‘’La obiect’’ difuzată în data de 15.03.2022, de postul RADIO 
ACCENT. 

Postul RADIO ACCENT din localitatea Novaci, județul Gorj, aparţine S.C. 
UNDA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală  nr. R 823.7/09.12.2008 eliberată la 
25.09.2018 şi decizia de autorizare nr. 1656.1-5/13.09.2011 eliberată la 14.1.2020). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. UNDA MEDIA S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
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 fapt, în data de 15.03.2022, de la ora 13:10, postul RADIO ACCENT a 
difuzat, în direct, emisiunea ‘’La obiect’’, moderată de Leonard Filip, invitat fiind Dan 
Ilie Morega, președintele Institutului de Analiză, Investigații Publice și Politice, iar 
una din temele dezbaterii a fost situația existentă după izbucnirea războiului din 
Ucraina.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
Selecția: min. 02:29  
Dan Ilie Morega: Sigur că războiul din Ucraina nu poate să ne dea satisfacție niciunuia 

dintre noi și la niciun român și nu numai, la toate...la toți...la toată populația din lume, nu poate 
ca să aibă cineva vreo bucurie pentru că Rusia a invadat China (?!). Dar să vedem care sunt 
adevaratele cauze. Părerea mea este că Rusia nu invada China (?!) dacă Soros, atunci când a 
fost Maidanul, revoluția din 2014 din Ucraina, nu finanța foarte multe ONG-uri ca să instaureze 
de fapt un partid și o mișcare națio...marxist-liberală, dacă vreți, similar cum este USR-ul la noi. 
Indiferent cine spune acest lucru, pentru că ne aducem aminte foarte bine când a dat jos cu 
guvernul în 2015 pare-mi-se, din câte știu,  cu guvernul Ponta, cine-au fost? Hashtag#rezist, 
cine era în...? 

Moderator: Da’ ce-aveți domnu’ președinte cu ei, cu hashtag#rezist-ul? Au avut la vremea 
aia, au coagulat oarecum opinia publică. 

Dan Ilie Morega (reper selecție 04.40): Pai da, au coagulat opinia publică în mod greșit, 
iată în mod fals, așa cum au făcut și-n Ucraina și l-au schimbat pe Ianukovici, pe președintele 
Ucrainei, care era de facto și de drept, pentru că Soros, dacă vreți, și vă spun de ultimă oră, a 
fost emis pe numele lui un mandat de arestare internațională. Pentru că a fost dovedit c-a 
finanțat o serie întreagă de ONG-uri și nu numai, și o serie întreaga de fonduri de investiții în 
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Ucraina, pentru a schimba regimul în folosul cui? În folosul Americii. Pentru că mai târziu, o să 
vedeți și Dvs, indiferent unde vreți să vă uitați și să analizați, pe o serie întreagă de documente 
care sunt, pentru că în această emisiune am venit și cu documente, ca să nu mă-ntrebați dacă 
am ceva documente și de unde le am, eu am citit și care sunt pro și care sunt contra Americii și 
contra Rusiei. (reper selecție 04.39) V-aduceți aminte că-n vara acestui an a fost G7? V-
aduceți aminte că la G7 Rusia le-a spus foarte clar Americii ca să oprească pandemia și 
moartea a mii și mii de oameni. Pentru că de fapt America este principalul vinovat când...  

Moderator:  Nu avem de unde să știm asta, domnu’ președinte... 
Dan Ilie Morega (reper selecție 04.57): Principalul vinovat care a finanțat pandemia ! 

Unde au murit... 
Moderator:  Tratamentul pandemiei! 
Dan Ilie Morega: Tratamentul pandemiei! Tratamentul pandemiei ! Tratamentul pandemiei 

care de fapt au murit în perioada tratamentului milioane și zeci și sute de milioane de oameni, 
pentru că de fapt ei au gândit la un nou guvern mondial în care să fie condus în principal de 
evreii care conduc acest guvern mondial din America și care de fapt să reducă substanțial 
populația lumii. Deci iată că de fapt ei, când au avut această discuție la G7 astă-vară, Putin le-a 
spus: opriți moartea populației pentru că vă bate Dumnezeu și nu stau nici eu deoparte. (reper 
selecție 05.46) Iată că de fapt, acuma revenind la revoluția de pe Maidan de la Ucraina, n-a 
făcut altceva Rusia decât să constate că de fapt s-a extins această mișcare neonazistă, 
și eu însușesc aici ce spune Putin, că este neonazistă, această mișcare din Ucraina  

Moderator: Taberele sunt împărțite... 
Dan Ilie Morega (reper selecție 06.10): Și au început să...au început, președintele 

Zelensky a început ca să batjocorească, așa cum de fapt au batjocorit toate minoritățile, 
inclusiv minoritatea română, că pe noi în afară de hoți și din țigani nu ne scoteau! Iar noi 
trebuie să știm foarte clar și să spunem populației că de fapt Ucraina în 1920 nu exista ca 
stat! Ea s-a format ulterior și în 1954 Crimeea, care era a Rusiei, a fost acordată Ucrainei. 
Deci dac-a luat Crimeea Rusia înapoi, a luat-o pentru că i se cuvenea! Iar populația din 
nord și estul Ucrainei, care este pro-rusă în procent de 73%, era persecutată așa cum au 
fost persecutate toate minoritățile din Ucraina și a început de fapt un fel de presiune 
asupra lor și chiar să lupte împotriva acestei populații ca să nu mai fie constituite în 
două republici separatiste. De-aici a început totul. Pentru că americanii sunt principalii 
vinovați, pentru că ei au încălcat de fapt un acord nescris, dacă Dvs vă aduceți foarte bine 
aminte și populația... 

Moderator: Ne-extinderea granițelor NATO către Rusia. 
Dan Ilie Morega (reper selecție 07.36): Exact, pentru c-au spus foarte clar domnule, 

fostele state care au făcut parte din republicile Uniunii Sovietice să rămână neutre, la fel și 
statele care-au făcut parte din sistemul socialist, să rămână neutre. Ce bine era, acuma fac o 
divagație pentru România, dacă ea rămânea neutră, nu era într-un hal fără de hal de țară care 
nu mai are resurse umane, resurse materiale și care-au fost furate și prădate în întreaga țară. 
Dar revenind la Rusia și America, am citit azi de dimineață și am văzut că de fapt ea încearcă o 
presiune și pe o altă parte, pe Antarctica. Pe Arctica! 

Moderator (reper selecție 08.20):  Stați, că ne-am dus prea departe! Aș vrea un 
exercițiu de sinceritate și de imaginație din parte Dvs, dac-ați fi președintele Ucrainei, ce-
ați face Dvs în momentul de față, în locul lui Zelensky?( Dan Ilie Morega: Eu dacă eram 
președintele Ucrainei...) Nu, acuma, haideți s-o spunem... 

Dan Ilie Morega (reper selecție 08.29): Dacă eram președintele Ucrainei recunoșteam 
cele două republici și nu se vărsa atâta sânge, recunoșteam Ucraina că este o... 

Moderator: Deci Crimeea, Lugansk și Donbasul le recunoșteați ca fiind republici 
independente? 

Dan Ilie Morega: Absolut! Independente! Și-n același timp Crimeea o recunoșteam că 
este a Rusiei. Și nu era vărsarea de sânge și Ucraina rămânea în continuare intactă ... 

Moderator: Neatinsă! 
Dan Ilie Morega: Neatinsă. Dar iată că de fapt, împinsă de la spate de către...de 

către...mai puțin de către statele membre NATO din Europa, pentru c-ați văzut la un moment 
dat, chiar dac-au semnat ș-au fost de acord cu o serie întreagă de interdicții care-au fost fost 
puse și sanțiuni economice Rusiei, până la urmă au lăsat-o mai moale. Și vreau să vă dau 
exemplul Germaniei, care a spus foarte clar că ea nu-nchide banca centrală care are relații cu 
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Rusia pentru că are nevoie de gaze și de lumină. La fel a spus și Olanda. (reper selecție 
09.24) Da’ jandarmul care se dorește în continuare să demonstreze lumii că este 
jandarmul lumii, America, nu contenește ca s-acționeze și ca să trimită o serie întreagă 
de trupe voluntare și armament. Ș-acum vreau să mă refer la armament. Este foarte 
problematic dacă armamentul a circulat din România spre Ucraina sau din Polonia spre 
Ucraina. Pentru că Rusia nu doarme și Rusia ne-a făcut observații foarte clare la 
declarația lu’...prima declarație care a făcut-o Iohannis, președintele României, și știți 
foarte bine c-a spus că vom trimite alimente și vom trimite și arm...și muniție și 
armament. Iar noi am primit o atenționare foarte severă din partea Rusiei. Păi da’noi nu 
trebuie, domnule…director (Moderator: Suntem considerați parte beligerantă.) exact, noi 
nu trebuie ca să mai spunem altceva decât faptul că prin trimiterea acestor muniții și 
armament noi am declarat război Rusiei. Și suntem parte beligerantă, așa cum ați spus și 
Dvs. Ori noi mai suntem o țară care să credem că de fapt se aplică articolul 5, suntem 
oameni chiar așa, aduși cu pluta pe Jiu? Articolul 5 din tratatul care-l are  România cu 
NATO (aprobare moderator), că de fapt toate statele NATO vor contribui la apărarea 
României? Haideți să fim serioși, domnule! Pentru c-am văzut acum, noi ce-avem, în loc 
s-avem vreo 15 sau 20 de brigăzi a câte 1000 de soldați, avem o singură brigadă, care 
este venită în România din America și mai avem 300 de militari din Franța. Deci asta este 
toată apărarea!  

Moderator: Și câteva avioane din Spania, dar și alea vai și amar de lume... 
Dan Ilie Morega (reper selecție 11.14): Câteva avioane... Dar uite, vreau să vă citesc 

câteva aprecieri pe care le face un om care este militar de carieră și care are un grad 
destul de mare, este amiral, este vorba de amiralul Romulus Hăldan, și spune foarte clar 
– România este o țară ocupată. România, o țară ocupată, armata română nu mai are ce 
mobiliza. Nu mai are nici resurse materiale și nici resurse umane. Nu avem variante de 
apărare și nici industrie de armament. Dumneavoastră știți că-n această perioadă de 
război în Ucraina, în loc să ne hrănim militarii, în loc să meargă întreprinderile care mai 
sunt și pâlpâie, întreprinderile care sunt specializate pe armament, salariații nu și-au luat 
salariile? Știați acest lucru? (moderator-neinteligibil) Deci iată de fapt cum conduc 
președintele, primul-ministru, guvernul România, în această perioadă de maximă atenție 
față de Rusia, pentru că nu este o problemă. Dacă Ucraina a fost ajutată de foarte multe 
state cu armament, cu muniție, și care probabil cândva vor plăti pentru acest lucru, pe 
noi nu cred că ne va ajuta aproape nimeni, pentru că nu reprezentăm o importanță 
deosebită față de Polonia, unde de fapt acolo sunt aproape 20-30 de mii de militari, și 
mai spunem de armament și de aviație și așa mai departe. Deci situația este foarte 
clară... 

Moderator (reper selecție 12.40): Păi gazele din Marea Neagră, gazele de șist, Roșia 
Montană, aici au înțeles băieții noștri, domnule președinte? 

Dan Ilie Morega: Păi eu vreau să vă spun foarte clar, ceea ce spuneți Dvs, eu am venit 
aici cu un material în care spune clar- avertisment dur din partea SUA la adresa României. Ori 
dați gazele de șist și Roșia Montană, ori vă izolăm și vă paște războiul. 

Moderator: Să nu fie un titlu d-ăsta, pompieristic sau bombastic... 
 Dan Ilie Morega (reper selecție 13.01): Păi nu, că de fapt cine spune acest lucru, 

politologul evreu american George Friedman. Deci el spune ceea ce spun americanii. 
Deci eu vorbesc cu materialul clientului, nu vorbesc cu materialul lui Dan Morega. 
Deci...pe de altă parte, ne punem fireasca întrebare – de ce când de fapt Rusia are o 
anumită dreptate, pentru că-și dorește înapoi să-și ia Crimeea și să fie recunoscută de 
toate statele c-a fost pământ rusesc și el a fost cedat în 1954, știm foarte bine... 

Moderator: Moștenirea istorică! 
Dan Ilie Morega (reper selecție 13.40): Când Hrusciov, de origine ucrainieană, a fost 

președintele URSS-ului, și de ce nu spun americanii din ce cauză au bombardat Irakul? 
Din ce cauză au bombardat Siria?  Din ce cauză au bombardat Libia, din ce cauză au 
bombardat Iugoslavia, vecină cu noi, și au format un stat ca să-l primească mâine-
poimâine în NATO, Kosovo, pe pământ sârbesc? De ce? Și de ce nu l-au judecat 
Consiliul...de ce n-au luat aprobarea Consiliului de Securitate și de ce n-au fost judecați 
de Tribunalul Internațional de la Haga? Iar ei  amenință pe Putin că-l va judeca Tribunalul 
de la Haga!  
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Moderator (reper selecție 14.23): S-a deschis din câte știu un dosar, este deja deschis 
acolo, Rusia nu a avut...nu a fost, nu s-a constituit ca parte, pentru a participa, nici avocați nu a 
avut. 

Dan Ilie Morega: Păi da’ nu poate...  
Moderator: Nu recunoaște aceste instanțe! 
Dan Ilie Morega: Nici nu poate și nici nu recunoaște această instanță, pentru că Rusia 

este și membră a Consiliului de Securitate și nu poate ca să facă...  
Moderator: Este conflict de interese! 
Dan Ilie Morega (reper selecție 14.41): Este conflict de interese, așa cum spuneți Dvs! 

Eu aș vrea să mai spun, c-am văzut recent că o să vină Biden în Europa. La ce să vină Biden 
când doctorul, care este de fapt medicul lui Biden, și fost medic al celor doi președinți, 
Trump și al lui Obama, Ronny Jackson, spune că este bolnav mental.  

Moderator: Și sunteți documentat, adică pe bază de documente ați...? 
Dan Ilie Morega: Pe bază de documente, uitați!  
Moderator: Deci aveți probe, da? 
Dan Ilie Morega(reper selecție 15.08): Fără documente, am probe! Și în afară de acest 

lucru, vă reamintesc că la o conferință de presă a lui Biden, în loc să vorbească Biden 
despre o serie întreagă de probleme care...și să acuze în mod grosolan, cum de fapt o 
face, Rusia, a vorbit soția lui la conferința de presă. Atunci trageți Dvs concluziile 
(moderator neinteligibil) de sănătos! Și ei spuneau că se așteaptă la o demisie sau să-l 
demită pe Biden, iar acum am văzut că face o vizită în Europa, pentru ce face o vizită în 
Europa? 

Moderator: De curtoazie. 
Dan Ilie Morega(reper selecție 15.41):De demență! 
Moderator: Atenție la limbaj! Atenție la limbaj, vă rog frumos! 
Dan Ilie Morega: Deci iată că situația este destul de amară pentru România, pentru că noi 

știm foarte bine, să facem o mică asemănare cu Ungaria. Ungaria a spus foarte clar – nu 
tranzităm pe la noi nici un fel de armament, nici un fel de muniție pentru Ucraina. Dăm sprijin 
pentru alimente și pentru refugiați. Dar vreau să spun că de fapt Ungaria are niște beneficii 
colosale din partea Rusiei și nu s-a implicat s-o ajute, nici măcar n-a trimis. 

Moderator: Relații bilaterale. 
Dan Ilie Morega (reper selecție 16.22): Relații bilaterale, da’ eu vă-ntreb, că văd că vă 

grăbiți, de ce aceste relații bilaterale nu există și între România și Rusia? Vă-ntreb? 
Moderator: Păi noi avem...status-quo-ul nostru este unul mai...(Dan Ilie Morega- Mai 

cum?) pro NATO, mai pro SUA...( Dan Ilie Morega- Adică pro cum?) ne-am întors un pic 
spatele Rusiei. 

Dan Ilie Morega (reper selecție 16.39): Păi se poate să întorci spatele vecinului, când de 
fapt dacă tu-ți cumperi o casă, ca vecin, întâi se spune așa, se spune dintr-o zicală sau 
proberb, dintr-o zicală românească, înainte de ați cumpăra casa, cumpără-ți vecinul. Și vezi 
cine și-e vecinul. Cum e posibil, când Rusia este mare furnizor de gaz, când Rusia e furnizor de 
foarte multe materii prime și materiale, când cu Rusia sau cu China, că deja în timpul lui Ponta 
se discutase problema ca să facem, vorbim și despre energie la nivelul României, că suntem 
vai de mama noastră, deși Ceușescu ne-a lăsat cu 14000 Megawați putere instalată și acuma 
nu mai avem nici măcar 9000 de Megawați...  

Moderator: O să le repună în funcțiune capacitățile... 
Dan Ilie Morega (reper selecție 17.21): O să le pună în funcțiune dar, mă-ntreb eu, de ce 

noi nu am avut relații comerciale normale, așa cum au multe state din Occident, cu Rusia, iar 
noi pur și simplu le-am întors spatele și luăm gazele la aproape o mie de megawați metrul 
cub...o mie de euro metrul cub, în condițiile în care le luăm prin trei intermediari? Iar Ungaria ia 
la cel mai mic preț posibil metrul cub de gaz ș-are înmagazinate toate depozitele de gaze și de 
la ei am mai luat și noi ceva așa, ca la niște sărăntoci, niște fărâmituri, niște câțiva...câteva mii 
de...milioane de metri cubi de gaze, iar noi în țară, deși avem posibilitatea să exploatăm gazele, 
nu s-a făcut nici un pas, nici un pas, de-a exploata nici maritim, pentru că nu mai avem de fapt 
platformele maritime cu care să le explorăm și să le exploatăm, ca să obținem gaze pentru 
România, și nici măcar să creștem producția de gaze prin Romgaz și prin OMV Petrom, unde 
suntem acționari ș-acolo. Eu vreau să vă spun că de la 5,3 milioane de metri cubi de gaz care-l 
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scotea OMV-ul, acuma a scos 2,3 milioane, deci cu mult mai puțin. Iată de ce România nu are 
gaze și plătește gazele extrem de scump. 

Moderator (reper selecție 19.00): La noi mustește în județul Gorj terenul de gaze, vorbim 
de zona Hurezani-Bustuchin-Căpreni. Există o stație de pompare uriașă acolo care împing 
gazele pe conductă până la Curtici, în Arad, de la Curtici din Arad, o altă stație de mare putere 
care le împing în afară în Ungaria și Austria. 

Dan Ilie Morega: Exact! 
Moderator: Păi și ce facem în situația asta, c-aicea mustește de gaze la noi? 
Dan Ilie Morega (reper selecție 19.18): Da, domnu’ director, dar vedeți 

dumneavoastră, asta e fost politica de slugărnicie față de Europa și de slugărnicie față 
de NATO! Ca să facem acea conductă BRUA, așa cum ați spus și Dvs, ca să... 

Moderator: Aia e alta care vine! 
Dan Ilie Morega: Ca să alimentăm din gazele care le vom exploata din Marea Neagră, 

să alimentăm Ungaria, Austria, și pe urmă ei să revândă unde vor și cu alte prețuri, iar 
noi pur și simplu să suferim și să plătim niște prețuri astronomice pentru populație. 

Moderator: Cine-i vinovat? 
Dan Ilie Morega (reper selecție 19.53): Dumneavoastră știați că vor crește prețurile, în 

afară de prețurile care sunt la ora actuală cu 85% de la 1 aprilie? Ce spune asta? Spune că de 
fapt interesul guvernului este zero! Și incapacitatea ministrului energiei, care trebuia să 
fie dat de mult afară, pentru că el are relații cu OMV-ul foarte apropiate, în primul rând 
are 8 benzinării care are relații comerciale cu OMV-ul și vă mai fac o dovadă, când a mers 
în Kazahstan, într-o delegație oficială din cadrul ministerului, din cadrul guvernului, nu a 
mers altcineva din România, a mers un director de la OMV. Mai vreți să-mi spuneți că nu 
este conflict de interese între ministrul Virgil Popescu care eu îl numesc un excroc și-un 
incompetent!  

Moderator: Atenție la limbaj, vă rog frumos!  
Dan Ilie Morega: Pentru că nu-i posibil... 
Moderator: S-a dus în Kazahstan pentru că acolo este KazMunayGaz, care deține și 

operează stația Rompetrol. Și probabil s-a dus pentru o întâlnire bilaterală între, nu știu,  OMV 
Petrom și factori principali de decizie de-acolo de la KazMunayGaz din Kazahstan. 

Dan Ilie Morega: Și pe directorul Enver de ce l-a luat cu el? Vă-ntreb? 
Moderator: Într-o discuție de tatonare, de... 
Dan Ilie Morega (reper selecție 20.58): Într-o discuție de excrocherii pe care le are cu 

benzinăriile lui cu OMV-ul! 
Moderator: Nu, atenție la limbaj! Atenție la limbaj vă rog! 
Dan Ilie Morega: Limbajul este foarte corect la un individ care de fapt trebuia dat 

afară din trei guverne! În care a făcut viața românilor amar...amară, și el în continuare 
rezistă în acest post de ministru al energiei. 

Audiind înregistrări și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunea ‘‘La obiect’’ din 15.03.2022 a fost difuzată cu încălcarea 
prevederilor 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. 

În esență, Consiliul a reținut că, în cadrul emisiunii, subiectul despre situația 
existentă după izbucnirea războiului din Ucraina nu a fost prezentat într-un mod 
obiectiv, echilibrat și neutru, nu a favorizat libera formare a opiniilor publicului, așa 
cum dispun imperativ normele legale invocate. Astfel, în contextul subiectului 
enunțat, invitatul emisiunii a făcut o serie de comentarii părtinitoare, tendențioase, 
lipsite de echilibru și obiectivitate, așa încât întregul mesaj s-a transformat, cu 
preponderență, într-unul  favorabil Rusiei față de ceea ce se întâmplă în Ucraina, 
acuzând Statele Unite ale Americii ca fiind ,,principalele vinovate’’. De exemplu:  

Iar noi trebuie să știm foarte clar și să spunem populației că de fapt Ucraina în 
1920 nu exista ca stat! Ea s-a format ulterior și în 1954 Crimeea, care era a Rusiei, 
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a fost acordată Ucrainei. Deci dac-a luat Crimeea Rusia înapoi, a luat-o pentru că i 
se cuvenea! Iar populația din nord și estul Ucrainei, care este pro-rusă în procent de 
73%, era persecutată așa cum au fost persecutate toate minoritățile din Ucraina și a 
început de fapt un fel de presiune asupra lor și chiar să lupte împotriva acestei 
populații ca să nu mai fie constituite în două republici separatiste. De-aici a început 
totul. ...ne punem fireasca întrebare – de ce când de fapt Rusia are o anumită 
dreptate, pentru că-și dorește înapoi să-și ia Crimeea și să fie recunoscută de toate 
statele c-a fost pământ rusesc și el a fost cedat în 1954 

Pentru că americanii sunt principalii vinovați, pentru că ei au încălcat de fapt un 
acord nescris... și de ce nu spun americanii din ce cauză au bombardat Irakul? Din 
ce cauză au bombardat Siria?  Din ce cauză au bombardat Libia, din ce cauză au 
bombardat Iugoslavia, vecină cu noi, și au format un stat ca să-l primească mâine-
poimâine în NATO, Kosovo, pe pământ sârbesc? De ce? Și de ce nu l-au judecat 
Consiliul...de ce n-au luat aprobarea Consiliului de Securitate și de ce n-au fost 
judecați de Tribunalul Internațional de la Haga? Iar ei  amenință pe Putin că-l va 
judeca Tribunalul de la Haga!. 

 În raport de asemenea afirmații tendențioase, cu mesaj vădit pro Rusia, în 
detrimentul Ucrainei și a SUA, Consiliul a constatat că în susținerea acestor ipoteze 
nu au fost prezentate probe concludente, pertinente, utile, iar pe de altă parte, nu a 
existat o pluralitate de puncte de vedere opuse celor exprimate, ce ar fi permis 
telespectatorilor să-și formeze propria convingere, nu doar pe cea indusă prin astfel 
de mesaje părtinitoare.  

Totodată, Consiliul a constatat că o atitudine lipsită de neutralitate a manifestat 
și moderatorul emisiunii, care, prin poziția sa, nu a menținut dezbaterea într-un 
cadru care să favorizeze libera formare a opiniilor telespectatorilor pe marginea 
informațiilor ce îi erau aduse la cunoștință. În aceste condiții, față de modul în care a 
fost reflectat acest subiect, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit 
obligația legală de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi nu a favorizat libera formare a opiniilor 
publicului în baza informațiilor ce i-au fost puse la dispoziție, care, pe de o parte, nu 
au fost imparțiale, iar pe de altă parte, au fost prezentate ca o certitudine, cu valoare 
de informații certe, cu consecința afectării dreptului publicului de a primi informații 
obiective. Prin urmare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală instituită de dispoziția 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.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în 
atenţiapublicului. De asemenea, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei precizează că presa este 
obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea 
de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi 
opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin 
mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, 
descriere şi narare. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
amendarea radiodifuzorului cu 10.000 lei. 
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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. 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 S.C. UNDA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală  nr. R 
823.7/09.12.2008 eliberată la 25.09.2018 şi decizia de autorizare nr. 1656.1-
5/13.09.2011 eliberată la 14.1.2020 pentru postul RADIO ACCENT din localitatea 
Novaci, județul Gorj) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
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 (3) 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, de cel puţin 3 ori, în intervalul 
orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul RADIO 
ACCENT, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ACCENT cu 

amendă de 10.000 lei, deoarece în cadrul emisiunii ‘‘’La obiect’’ din 15 martie 2022, 
subiectul despre situația existentă după izbucnirea războiului din Ucraina nu a fost 
prezentat într-un mod obiectiv, echilibrat și neutru, nu a favorizat libera formare a 
opiniilor publicului, așa cum dispune imperativ art. 3 din Legea audiovizualului.” 

 

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 
 
 


