
 

 1 

1 

 
 

Decizia nr. 220 din 05.04.2022 
privind amendarea cu 10.000 lei a SOCIETĂȚII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE 

cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanților nr. 191, sector 1 
Fax: 0213.19.92.15;  e-mail: cabinetpdg@tvr.ro 

 

- pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ 
CLUJ-NAPOCA, str. Donath nr. 160, jud. Cluj 

 
 

 

Întrunit în şedinţa publică din 5 aprilie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Control, Serviciul Inspecție cu privire la emisiunea 
Reperter special, difuzată în data de 13 martie 2022, de la ora 16, de Studioul Teritorial 
Cluj. 

Postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ aparţine SOCIETĂȚII ROMÂNE 
DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 168.2/09.01.2007 şi decizia de autorizare   
nr. 1244.0-3/01.02.2007).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizinării unor secvenţe din 
înregistrarea emisiunii Reporter special din 13 martie 2022, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 3 
alin. (2)  din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune TVR CLUJ a difuzat, 
duminică, 13 martie 2022, de la ora 16.00 emisiunea ”Reporter special”, moderată de  
Romeo Couți, ce l-a avut ca invitat pe consultantul politic Cozmin Gușă (via zoom). 
Emisiunea a fost difuzată și, în reluare, luni, 14 martie 2022 de la ora 21.30, marți, 15 
martie 2022, de la ora 06.29 și sâmbătă, 19 martie 2022, de la ora 08.30. 

Conform raportului de monitorizare, emisiunea este una de investigații jurnalistice, fiind 
prezentată de moderator ca fiind un program de televiziune: ”care își propune să prezinte 
opiniei publice realitatea din spatele manipulărilor, atât de cele produse de comunicarea 
oficială ci și ale celor lansate de grupuri oculte și de ce nu, chiar de actori statali ostili 
României”. 

În cadrul emisiunii s-a făcut un top Fake-News, pentru luna februarie 2022, top făcut de 
către invitatul Cosmin Gusă, aceste fake-news-uri fiind legate de evenimentele din ultima 
lună, respectiv războiul din Ucraina. 

Redăm, cu titlu de exemplu, scurte fragmente din raportul de monitorizare analizat care 
redau fapta astfel cum a fost circumscrisă în temeiul juridic reținut de membrii Consiliului: 

 

Top Fake News pentru luna Februarie 
S1. Reper min. 00:04:35-00:08:10 
Cozmin Gusă: Locul 5, l-am considerat în ordinea importanței, pentru momentul actual, 

negocierile mimate, după părerea mea, ale lui Putin, cu liderii europeni și mă refer în special, aicea 
la Macron și Scholtz, președintele Franței, respectiv Cancelarul German, care s-au dus în cursul 
lunii februarie, în marja încercării de a stopa invazia în Ucraina. Practic, de ce consider fake-news 
asta? A fost îmbrăcat narativul, atât a lui Putin cât și a lui Macron, a lui Scholtz mai puțin, în treburi, 
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domle, cât de greu negociem, eu cu Macron am stat șase ore și după aia s-au dus la masă, încă 
două ore, ne-au arătat și meniul ce au mâncat acolo și uite că facem pași, încercăm. Macron foarte 
sigur pe el s-a dus înapoi în Europa, atenție, via Kiev și apoi Berlin, pentru o cină cu Scholtz și cu 
președintele Poloniei, unde Johannis nu a fost invitat și din nou ne-a asigurat că suntem calea 
bună, nevrând să dea elemente concrete, care, practic, nu existau. În Franța a continuat cu 
asta, la un moment dat, în urmă cu vreo două trei săptămâni, Macron a trebuit să accepte în 
întâlnirile lui cu foștii președinți francezi că, de fapt, nu s-a făcut niciun progres, că trebuie 
schimbată ordinea mondială. Deci atât de mare a fost fake news-ul negocierilor și a 
raportărilor post-negociere cu Putin, încât cam la vreo două săptămâni, mai puțin de două 
săptămâni distanță de aceste negocieri, Franța prin vocea celor trei, actual președinte și doi 
fost-președinți Sarkozy și Holland au declarat că ordinea mondială este revolută și instituțiile 
de tip NATO, G7, G20, sunt revolute la rândul lor și inutile. 

Romeo Couți: Să înțeleg faptul că a fost parte dintr-un scenariu, o etapă care trebuia bifată? 
Cozmin Gusă: Parte conexă unui scenariu, în care eu cred, cred că există o înțelegere 

subterană, între Statele Unite și Rusia statuată la Geneva, în iunie 2021, când au fost 
negocieri la care au participat câte patru sute de oameni din fiecare echipă ruso-americană, 
vă amintiți asta și atunci a început acest proiect de discuție dar desigur, discret, secret și eu 
culeg argumente în continuare și o să vă informez pe toți despre ceea ce voi concluziona, 
legat de această înțelegere subterană, la care, sigur, s-au conectat și liderii europeni, care 
sunt lideri total secundari, pe lângă triunghiul care, să zicem, azimutează relațiile 
internaționale, în acest moment, triunghi cu vârfuri numite: China, Statele Unite, Rusia și cu 
anexe, care nu grupează neapărat vreo țară europeană, grupează mai degrabă țări de tip 
India sau chiar Iran, care sunt forțe nucleare mult mai periculoase și fierbinți, decât ar fi cele 
din Europa. 

 

Locul 4 al fake-news-urilor din luna Februarie 
S2. Reper min. 00:08:32-00:12:25  
(...) Cozmin Gusă: ...nimeni nu dorește să organizeze  o poliție, în ghilimele, nu a gândirii, 

că asta e instalată, o poliție a fake-news-ului, a emiterii acestor fake-news-uri, care să fie 
pedepsite ca atare. 

 

Locul 3 al fake-news-urilor din luna Februarie 
S3. Reper min 00:12:35-00:17:20  
(...) Cozmin Gusă: ... Noi avem, într-adevăr, probleme, suntem penetrați într-o oarecare 

măsură de către fel de fel de spioni, mai ales acuma, cu ocazia refugiaților ucrainieni, s-au 
strecurat printre ei fel de fel de ghereu-iști, fel de fel de fsb-iști și acolo da, trebuie să fie, așa 
ceva este, repet, intenția mea să aduc în atenția instituțiilor statului român, care nu trebuie să 
lase să fie timorate personalități care vor să emită independent obiectiv și sigur, dacă 
greșesc, din punct de vedere deontologic să fie sancționați ca atare. 

(...) 
Locul 2 al fake-news-urilor din luna Februarie 
S4. Reper min 00:17:35-00:23:50 
 Cozmin Gusă:... Nu numai că am nas la așa ceva dar eu îl cunosc bine pe Narîșkin. M-am 

întâlnit cu el în 2010, la Chișinău. Conduceam campania anti-comunistă de acolo, campania 
politică prin care am grupat niște forțe importante, anti-rusești, într-adevăr sau, mă rog, anti-
comuniste într-un fel, că mai târziu s-au dovedit că unii erau pro-ruși. Am vorbit cu el, am tras 
chiar un șpriț, fac această devoalare, vreo 4-5 ore... omul bion, ce să mai, nu din ăsta care se 
bâlbâie sau face scene din astea, ducea la băutură, era sigur pe el, foarte inteligent dar a fost 
pus să fie, într-un fel, coadă de mătură în mâna lui Putin, cu care Putin a și șters pe jos și cu 
coada de mătură și cu mătura și cu el, într-un fake-news care mie mi s-a părut penibil, pentru 
o întâlnire atât de importantă, în care, după câte vedem astăzi, s-a hotărât într-un fel soarta 
lumii, într-o mare măsură.  

(...) 
Arhivă Reporter special TVR CLUJ, iunie 2021 
Cozmin Gusă: și astăzi există încă bănuiala unora, oameni bine informați și oameni 

respectabili: domnule Gușă ăsta este în regulă, da am auzit noi că e KGB-ist. Rușii nu au vrut să 
mă recruteze niciodată,  ca să fie clar, americanii au încercat să mă recruteze, n-au reușit că eu 
sunt de ăsta, acuma n-am tricou cu România din întâmplare dar eu sunt cu România pe tricou.  
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Romeo Couți: Ce s-a întâmplat ulterior cu dumneavoastră, forțarea de a ieși din spațiul public, 
politic de nivel înalt, are legătură cu aceste refuzuri, cu aceste două refuzuri? 

Cozmin Gusă: Da, niciodată nu mi-am pus problema așa, mulțumesc că o așezi în această 
notă. Dacă eu acceptam la 27 de ani, prima dată, la 28 de ani, a doua oară, la 33 de ani a treia 
oară, propunerea americană de a fi racolat, n-ar mai fi trebuit să ies din viața publică, aveau ei grijă 
de mine, îmi făceau ei traseul ca și altora, n-are rost să facem acuze dar eu cunosc mulți oameni 
politici din România, care sunt în formula de racolați, de către americani, de exemplu. Dacă 
acceptam în 2002, propunerea francezilor, eu am studiat la ENA, școala lor oficială, Ecole Nationale 
D'Administration, eu și cu Geoană, Geoană cu doi ani înaintea mea. Iarăși cred că aș fi dus-o mult 
mai bine în viața publică românească, cunosc foarte bine foarte mulți racolați de francezi, în viața 
publică românească. Numai că eu sunt cu România pe tricou, cum spun la Gold FM mereu, eu sunt 
cu România, asta e. Ajut și am ajutat de foarte multe ori Serviciile Secrete Românești, cu relațiile pe 
care le am, cu informațiile pe care le capăt, mai ales din mediul internațional dar și intern. O s-o fac 
în continuare dar o fac în mod voluntar, pentru că așa vreau eu, nu pentru că îmi cere cineva, dar 
cred că e de datoria mea de cetățean român, de persoană publică să acționez așa. Mi-ar fi fost mai 
bine dacă m-aș fi lăsat racolat dar rușii chiar n-au încercat și m-am întâlnit cu tot felul de FSB-iști, 
ghereu-iști, de la ei, de -a lungul vremii, care erau pe față, alții erau mascați, dar unii erau pe față 
dar au avut politețea, înțelegând că sunt patriot și mă definesc ca patriot, prin acțiune să nu mă 
jignească niciodată cu vreo propunere. Propunerile pe care mi le-au făcut americanii și francezii, 
sigur, chiar dacă eram foarte tânăr nu eram foarte prost, au fost jignitoare și vor fi jignitoare oricând 
mi s-ar face din nou . 

 

Locul 1 al fake-news-urilor din luna Februarie 
S5. Reper min 00:24:15-00:26:10 
Cozmin Gusă:......Nu și-au pus problema că aceste fake-news-uri, neliniștesc o populație 

oricum secătuită de energie și bulversată după doi ani de pandemie, de frici, de fake-news-uri, în 
serie, iar acuma frica războiului este multiplicată de câteva ori față de cea din timpul pandemiei și n-
au această responsabilitate, ei și patronii lor. Patronii trebuie să aibă această responsabilitate, ei 
trebuie să aibă responsabilitate de tip profesional. Nu mai este Club Român de Presă. Nu mai are 
cine să îi sancționeze, totul este la voia întâmplării și nu doar în România, din păcate ci și pe 
mapamond.” 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea emisiunii 
Reporter special difuzată în 13 martie 2022, de la ora 16.00, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului potrivit cărora 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, făcând aplicarea dispozițiilor legale invocate, prin raportare la fapta 
constatată în conținutul emisiunii analizate, membrii Consiliului au constatat că, în 
contextul dezbaterii temei privind ”realitatea din spatele manipulărilor, atât de cele 
produse de comunicarea oficială ci și ale celor lansate de grupuri oculte și ... chiar de 
actori statali ostili României”, astfel cum a fost prezentată de moderator, radiodifuzorul 
nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și 
evenimentelor pentru a favoriza libera formare a opiniilor.  

Sub pretextul dezavuării unor așa-zise fake-news-uri de către invitatul Cozmin 
Gușă, Consiliul a apreciat că informațiile prezentate de acesta nu au fost însoțite și de 
alte opinii care să echilibreze discuția și obiectivitatea acestor informații.   

De exemplu, afirmații precum: ... Franța prin vocea celor trei, actual președinte 
și doi fost-președinți Sarkozy și Holland au declarat că ordinea mondială este 
revolută și instituțiile de tip NATO, G7, G20, sunt revolute la rândul lor și inutile.”, 
”... există o înțelegere subterană, între Statele Unite și Rusia statuată la Geneva, 
în iunie 2021... legat de această înțelegere subterană, la care, sigur, s-au conectat 
și liderii europeni, care sunt lideri total secundari, pe lângă triunghiul care, să 
zicem, azimutează relațiile internaționale, în acest moment, triunghi cu vârfuri 
numite: China, Statele Unite, Rusia și cu anexe, care nu grupează neapărat vreo 
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țară europeană, grupează mai degrabă țări de tip India sau chiar Iran...”, ”...Noi 
avem, într-adevăr, probleme, suntem penetrați într-o oarecare măsură de către fel 
de fel de spioni, mai ales acuma, cu ocazia refugiaților ucraineni, s-au strecurat 
printre ei fel de fel de ghereu-iști, fel de fel de fsb-iști și acolo da, trebuie să fie, 
așa ceva este, repet, intenția mea să aduc în atenția instituțiilor statului român, 
care nu trebuie să lase să fie timorate personalități care vor să emită independent 
obiectiv și sigur, dacă greșesc, din punct de vedere deontologic să fie sancționați 
ca atare.” au fost lipsite de imparțialitate și de echilibru, fiind afectată astfel favorizarea 
liberă a formării opiniilor telespectatorilor care au urmărit tema discutată. 

În același context, membrii Consiliului apreciază ca fiind grave afirmațiile cu 
caracter acuzator făcute de invitatul Cozmin Gușă la adresa unor instituții ale statului 
român care asigură securitatea României, care nu ar proteja valorile democratice şi 
promovarea intereselor naţionale ale țării, despre care a afirmat că ”suntem penetrați 
într-o oarecare măsură de către fel de fel de spioni... cu ocazia refugiaților 
ucraineni, s-au strecurat printre ei fel de fel de ghereu-iști, fel de fel de fsb-iști ...” 
acuzații care, pe de o parte, nu au fost probate și verificate, iar, pe de altă parte, nu a 
fost prezentată opinia reprezentanților instituției statului responsabili cu asigurarea 
securității naționale pentru ca publicul să-și poată forma liber opinia. 

Faptul că intenția invitatului a fost aceea de a aduce în atenția instituțiilor statului 
român  aspecte ce vizează refugierea cetățenilor ucraineni din cauza războiului din 
Ucraina nu-l absolvă pe radiodifuzor de respectarea prevederilor legale, respectiv de a 
solicita invitatului să probeze astfel de acuzații pentru ca informațiile prezentate să fie 
corecte și imparțiale și a permite publicului să-și formeze propria convingere în legătură 
cu acest aspect, nu pe cea indusă de invitat, prin discursul său. 

Sub acest aspect, Consiliul consideră că moderatorul nu a avut nicio reacție la 
afirmațiile   și acuzațiile aduse de către invitatul emisiunii, acesta având o atitudine 
neutră în abordarea subiectului, în sensul că nu i-a solicitat acestuia să probeze astfel 
de acuzații pentru a permite telespectatorilor să-și poată forma propria convingere în 
legătură cu tema prezentată, lipsind echilibrul discuțiilor care să asigure imparțialitatea 
informațiilor.  

Per ansamblu, Consiliul consideră că abordarea unei astfel de teme în contextul 
izbucnirii războiului în Ucraina trebuia făcută cu responsabilitate, în mod corect și 
obiectiv prin prezentarea unei pluralități de opinii, care să nu afecteze libera formare a 
opiniilor publicului.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor 
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, 
iar acest lucru trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă. 
Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor 
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de 
exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, 
condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare 
într-o societate democratică pentru a garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor 
altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include 
obligaţii şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de 
art. 10 din Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună 
credinţă, cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; 
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Colombani şi alţii c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi 
Mazăre c/Romaniei; Stângu şi Scutelnicu c/României). 

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. 

Având în vedere toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 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. h) şi alin. (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 având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 168.2/09.01.2007 şi decizia de autorizare   nr. 1244.0-3/01.02.2007, 
pentru postul de televiziune STUDIOUL TERITORIAL CLUJ, se sancţionează cu amendă 
de 10.000 de lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea 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. 

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 
TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite pe postul de televiziune STUDIOUL 
TERITORIAL CLUJ, 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      
TVR Cluj deoarece, în cadrul emisiunii Reporter special din 13 martie 2022, informaţiile 
referitoare la războiul din Ucraina nu au fost prezentate în mod corect și imparțial, fapt de 
natură să prejudicieze publicul telespectator care nu și-a putut forma liber opinia în legătură 
cu tema discutată, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului.   

Potrivit dispozițiilor invocate, 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. 
 

 
 

VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
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