
 

 
Decizia nr. 25 din 19.01.2021 

privind somarea S.C. UNDA MEDIA S.R.L. 
Târgu Jiu, Calea București nr. 64,  etaj 1, ap. 1, jud. Gorj 

CUI 18575664 
 
 

- pentru postul RADIO  ACCENT 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, cu privire la emisiunea 
‘’La obiect’’ difuzată în data de 22.12.2020, de postul  RADIO ACCENT . 

Postul RADIO ACCENT aparţine radiodifuzorului 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 
audiovizuală nr. 1656.1-5/13.09.2011 eliberată la 14.10.2020  pentru localitatea Novaci). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
audierea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. UNDA 
MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1), (4) și (5) și 64 alin. (1), lit. a) și b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale 
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie 
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată 
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

    (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 

    (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. 

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 

verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
În fapt, conform raportului de monitorizare, în data 22 decembrie 2020, ora 13:10, 

postul de radio cu denumirea RADIO ACCENT a difuzat în direct emisiunea cu titlul La 
obiect moderată de dl. Ionuț Catrina, emisiune de dezbatere, invitat în emisiune a fost 
dl. Dan Ilie Morega, președinte IAIPP (Institutul de Analiză, Investigații Publice și 
Politice). Emisiunea ar fi trebuit transmisă concomitent și pe postul de televiziune 
aparținând aceluiași trust media, respectiv ACCENT TV însă, din cauza programului 
încărcat de sărbători al televiziunii, acest lucru nu s-a mai produs. 
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Ediția s-a dorit a fi un bilanț al unui an extrem de atipic, 2020, atât prin prisma 
pandemiei de coronavirus Covid 19 cât și alegerilor parlamentare recent încheiate. 
Făcând un bilanț al alegerilor parlamentare, invitatul i-a îndemnat pe ascultători să nu 
mai voteze cu PSD deoarece, în opinia sa, acest partid este principalul vinovat  pentru 
sărăcia și lipsa alternativelor în județele unde a condus în anii de după revoluție, iar 
alternativa sunt tocmai județele din Transilvania și Banat, unde lumea a votat constant 
PNL și astfel au beneficiat de o mulțime de investiții, acum oamenii din sudul țării fiind 
cei nevoiți să meargă acolo în căutare de locuri de muncă. După ce amintește modul în 
care Victor Ponta și Crin Antonescu au intrat în Parlamentul României cu acceptul său 
pe colegiul unde domnia sa nu a mai dorit să candideze pe motiv că parlamentul 
devenise o “adunătură țigănească”, Dan Ilie Morega spune: 
Dan Ilie Morega: Să știți că mă bucur că Pro România n-a mai intrat și cu PMP-ul. V-o 
spun clar, PMP-ul un partid creat tot de acest escroc și bețivan, care a distrus foarte 
multă lume.  
Moderator: Hadeți să-l lăsăm pe domnul președinte, presupun, sau fostul președinte, 
dacă la el vă... 
Dan Ilie Morega: Nu, pe Băsescu, ăsta n-a fost președinte, ăsta a fost o Satana pentru 
români, o Satana pentru români, a băgat oameni nevinovați în pușcărie, aduceți-vă 
aminte de Remeș, pentru niște caltaboși și niște țuică îl bagi în pușcărie trei ani cu 
executare? A ieșit omul terminat psihic și de alte boli și-a murit. Om la cincizeci și ceva 
de ani. 
Moderator: E ceva de când a murit domnul... 
Dan Ilie Morega: E un an, nu sunt zece ani! E un an de zile, îmi pare nespus de rău, și 
ca el mulți.Pentru că al a avut ură și necaz mare pe Tăriceanu când a dat afară 
pedeliștii din alianța Dreptate și Adevăr (DA) și, în mod sigur, din martie 2007 și până la 
sfârșitul lui 2008, cât a fost această guvernare, a făcut la dosare președinți de Consilii 
Județene, primari, deputați, senatori, miniștri, el a fost ministru, la Agricultură, Remeș. 
Iată că pe toți i-au luat, șefii de filiale de la județe ale PNL-ului, pentru că asta a fost 
situația, improvizații de dosare penale după care condamnarea! 
Moderator: Cum se văd scorurile obținute iată, deși... 
Dan Ilie Morega: Scorurile eu le văd cu surprize la noul partid care a intrat în 
Parlamentul României. 
Moderator: Vă referiți la AUR? 
Dan Ilie Morega:  La AUR. La HAUR! Pentru că ați văzut, AUR când s-a dus nu știu în 
ce localitate, rămâne să ne gândim pănâ când terminăm emisiunea, acolo i s-a întins o 
masă mare de țigani și țiganii au spus: bine ați venit la noi, haoleu, ce bine e, că voi 
sunteți aurul nostru! 

Dialogul a continuat cu previziunea că partidul de 10 procente se va despărți în 
câteva luni în două - Partidul Neamul Românesc și “HAUR”. Ajungând la PNL, invitatul 
a explicat că ținta reală a acestora la alegerile parlamentare a fost de 35-40%, și nu a 
fost atinsă și pentru că președinții organizațiilor județene nu s-au implicat serios, în 
opinia sa Ludovic Orban ar fi trebuit sa-i demită pe toti cei care nu au atins procentul 
obținut la alegerile locale. De asemenea, este amintit cazul domnului Ilie Bolojan 
(președ CJ Bihor) și nemulțumirea domului Morega privind refuzul acestuia de a 
accepta postul de prim-ministru, acesta revenindu-i domnului Cîțu, pe care-l detestă, 
însă crede că peste câteva luni situația se va schimba. Dezbaterea a continuat cu tema 
reducerii personalului primăriilor și consiliilor județene, dat fiind că numărul firmelor a 
scăzut simțitor în ultima perioadă. 
Dan Ilie Morega: Pune în loc acest individ, moale ca o molie, da’roade unde trebuie, 
Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, nu pune nimic domnule! 
Moderator: Vom vedea ce se va întâmpla. 
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Dan Ilie Morega: Păi îmi spuneți și mie de exemple de dezvoltare a industriei locale și a 
serviciilor locale? Spuneți-mi mie, câte aveți și câte s-au înființat și eu sunt gata! Îmi 
spuneți mie de ce acest derbedeu își permite să facă pe coclauri asfalt, iar drumul 
turistic și istoric, că facem 200 de ani, bicentenarul lui Tudor Vladimirescu anul viitor, 
când el m-a mințit pe mine că-l asfaltează! De la Apa Neagră, DJ 671, până la Valea 
Mare. După aceea voia în Valea Mare cu cei de la local, de ce la locale, de la UAT-ul 
Padeș? Să-l facem până la Cerna. Pentru că acest individ nu cunoaște. Băi băiatule, 
dormi în papuci? Și beneficiezi de niște sume substanțiale, ălea pe dea-ndărăt, pe care 
le iei tu! Să nu crezi că Morega nu știe ce faci! Și te mai informez că am șapte 
investigatori. 
Moderator: Vorbim de o distanță de câți km, acel drum istoric? 
Dan Ilie Morega: Mari, mari km, 18 km. 
Moderator: Păi nu este, adică nu mi se pare o distanță foarte mare. 
Dan Ilie Morega: Da,dar acest mincinos și trădător de neam de gorjeni, că se dă el 
gorjean, una e să te spoiești cu Gorjul ș-alta este să muncești, să faci pentru Gorj! 
            Discuția a continuat cu efortul anterior făcut de invitat pentru a dezvolta o 
industrie locală, apoi s-a axat pe răul făcut județului Gorj de partidul PSD: 
Dan Ilie Morega: I-am rugat prin postări pe pagina mea, pe Facebook, le-am spus măi, 
nu mai votați PSD! Dobitocilor! 
Moderator: O să vă rog să nu mai...folosiți astfel de cuvinte. 
Dan Ilie Morega: Nu mai votați PSD! C-o s-ajungeți să vă și-nmormânteze ei! Nu faceți 
50 de ani și vă vor înmormânta pe rând. Sau pe toți odată. Păi voi nu simțiți sărăcia 
groaznică care e? Voi nu simțiți că nu sunt locuri de muncă pe nicăieri, să angajezi un 
copil care termică facultatea, un băiat, o fată? Voi nu simțiți sărăcia, că suntem c-un 
grad de sărăcie de 71% față de media de 49% pe țară? Voi nu analizați ce spune 
Morega, și vă dă exemplul Ardealului, Banatului condus de liberali? Și luați în calcul câți 
lucrează la Timișoara, la Arad... 
Moderator: La Oradea... 
Dan Ilie Morega: Domne’ da nu pricepeți? Și voi care pricepeți lămuriți-i mă pe bătrâni 
și pe bunici! Pe părinți și pe bunici, care lucrați pe site-uri! Pentru mine faceți ce vreți, 
da’ eu vreau ca să am un județ bogat, un județ frumos, cu oameni frumoși, nu-l văd la 
patruzeci și ceva de ani cu fața zbârcită, parc-ar avea optzeci. Asta din cauza traiului 
prost. Dragii mei, înțelegeți-mă că eu m-am supărat groaznic pe voi, pe toți din Oltenia, 
și-nspecial pe gorjeni. Pentru că voi vreți să tropăie PSD-ul pe noi o viață. Nu se poate 
așa, măi, nu se poate!  V-am dat un mesaj la alegeri, pentru cei din Padeș. Ați întors 
curul la mine!  
Moderator: Ăăăă, vă rog frumos... 
Dan Ilie Morega: Să vă fie rușine! Da’ a fost bun Morega când v-a adus bani. Pentru 
alimentare cu apă, pentru reparări de școli, pentru căminul cultural, care nici nu s-a-
nceput, pentru reparația monumentului lui Tudor Vladimirescu. Acuma am vorbit luna 
trecută cu ministrul Ion Ștefan de la Ministerul Dezvoltării, la telefon, eu personal.Ca să 
aprobe documentația depusă de Cosmin Popescu, din 1907. El îi din 1907, că 
documentația e din 2019. Și m-a mințit pe mine că e documentație, gata dăm banii, 
2016 , 2017, 2018, 2019...nimic.  
Moderator: Și acum vor veni acei...? 
Dan Ilie Morega:  Lumea nu știu ce are în creier! În creier nu are nimic decât tărâță! 
Moderator: Vor veni acei bani? 
Dan Ilie Morega: Pentru că am vrut să-l duc la Izvoarele Cernei, că nu știe. A zis că 
merg,merg,merg, m-a mințit o lună, două, trei, patru, cinci, l-am lăsat în mă-sa! Du-te cu 
sfinții!  
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Mai departe covorbirea a abordat subiectul acțiunii de binefacere prin împărțirea 
de pachete copiilor din Padeș și alte localități, iar invitatul se declară nemulțumit de 
colaborarea cu autoritățile locale, apelând la preoții locului. 
Dan Ilie Morega: Am făcut acțiunea, domnule profesor, prin biserici. Nu mai am 
încredere în primarul de la Padeș. A mințit ca un nesimțit! Că vine... 
Moderator: Am să vă rog să nu mai folosiți asemenea... 
Dan Ilie Morega: Că vine la această acțiune. La cele patru biserici la care am fost noi 
de la Târgu Jiu. N-a venit deloc! N-a venit! Un mincinos! L-a pus pe-un mafiot care-l 
știți, c-a câștigat în Gorj cu sprijinul meu, să fie deputat, eu n-am mai candidat, Cupă 
Ion, ați auzit de el?  
Moderator: Am auzit de dumnealui. 
Dan Ilie Morega:  E bine! Și-l pune administrator acest cretin și nu spune... 
Moderator: Vă rog frumos să nu mai folosiți... 
Dan Ilie Morega:  Da’ cretin este permis! 
Moderator: Nu este bine, nu este în regulă. 
Dan Ilie Morega:  Eu plătesc amenda, dacă vă dă amendă! 
Moderator: Nu e problema de cine plătește, haideți că nu mai ... 
Dan Ilie Morega:  L-a pus administrator, i-am spus bă, dă-i afară pe toți ăi care au 
contribuit, că a ieșit primar datorită mie, Troacă. Dă-i afară pe toți care au adus 
prejudicii. Sau care au stat în spatele ca păpușile, ca să le dea păpușarilor bani. I-am 
spus să-l dea afară pe un nemernic, C. Ion, i-am spus pe soția lu’ s-o schimbe-n altă 
parte sau s-o dea afară. Soția ăstuia care-a furat fără noimă, Nicolescu. 

Discuția s-a canalizat apoi pe acțiunea de binefacere organizată de domnul 
Morega în mai multe localități din Gorj și Mehedinți, reacția copiilor, organizarea 
preoților, și a continuat cu subiectul Revoluției din decembrie 1989. 
Moderator: Ce-au învățat românii în 31 de ani de presupusă democrație? 
Dan Ilie Morega:  Eu v-aș contrazice, domnu’ profesor, deși probabil că vreți să mă 
încercați, că Dvs. știți mai bine cum au stat problemele. Da’ nu mă puteți încerca, că pe 
Dumnezeu n-aveți cum să-L încercați și să-L judecați. Iar eu astea toate le am întipărite 
datorită lui Dumnezeu.  
Moderator: Sigur, v-ascultăm! 
Dan Ilie Morega:  N-a fost nici un fel de revoluție! 
Moderator: Sunt de acord. 
Dan Ilie Morega:  A fost o trădare. A fost o lovitură de stat. 
Moderator: Corect. Și aici sunt de acord. 
Dan Ilie Morega:  S-a instaurat conjudețeanul nostru, Militaru la conducerea armatei. Ș-
a distrus Securitatea pentru că Securitatea l-a urmărit pentru că el era spion rus. Și 
Ceaușescu l-a dat jos dar nu și-a bătut joc de un general al României. 
Moderator: Da, era general, corect. 
Dan Ilie Morega: L-a pus să fie ministru adjunct la Ministerul Construcțiilor Industriale. 
Dar bineînțeles, nu crede nimeni că de fapt el nu era filat, ce face și când se întâlnește 
cu rușii. Iar Iliescu a spus, știți Dvs, am vorbit cu tovarășul Gorbaciov și dacă e cazul ne 
dă ajutor. Pai la ce-ai vorbit mă nemernicule cu el? Îți dă ajutor pentru c-ai făcut 
facultatea cu Gorbaciov la Frunze, la Moscova? Pentru asta? Deci păcat c-au murit 
foarte mulți copii. Păcat c-au murit oameni la Timișoara, peste tot, în toată țara. Regret 
profund, îmi pare nespus de rău, nu trebuia să se întâmple, dar acestea au fost 
divesiunile celor care au fosmat grupul restrâns de la început al FSN-ului. 
Moderator: Vă referiți în ’90? 
Dan Ilie Morega:  În ’90! Și care veneau ca niște nemernici de-au dat atâta spaimă și 
frică în populație. Ce nu s-a pomenit. 
Moderator: Atunci erau multe diversiuni.  
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Dan Ilie Morega: Și-o stare anarhică cu diversiunile. Iată ce spuneți Dvs. 
Moderator: V-amintiți de acele vin teroriștii, vin teroriștii! Cine erau? 
Dan Ilie Morega: Teroriștii erau cei de la armată acolo pe care-i punea el să-i omoare  
pe securiști. 
Moderator: Așa ziceau cei care... 
Dan Ilie Morega: Nu, vă spun eu! Pentru că el a omorât securiști nevinovați. Oameni 
care au aparat patria.Oameni care-au fost pe externe, nu numai pe interne. Pentru că 
Ceaușescu le-avea pe toate înglobate în Ministerul de Interne, și vreau să vă dau 
...acum avem peste 60 000 de securiști peste tot. Pentru că s-au înființat la servicii de 
nu mai știi...STS-ul nu era serviciu, era de fapt în subordinea Ministerului 
Comunicațiilor. STS-ul acuma e serviciu de informații. 
Moderator: Și destul de bine poziționat. 
Dan Ilie Morega: Și foarte bine, și când se fac voturile, ei dau primele rezultate, nu alții. 
M-ați înțeles? 
Moderator: Au linie directă. 
Dan Ilie Morega: Da, da, au linie directă. Vreau să vă spun că la ora actuală sunt peste 
60 000 de securiști, pe vremea lui Ceaușescu toți securiștii erau 24 000. Adică au triplu 
acum! 
Moderator: Ce este foarte  interesant este că Securitatea, la momentul acela, era 
extrem de bine văzută în exterior. Adică toată lumea vorbea laudativ, apreciativ, la 
adresa serviciilor secrete românești. Nu poate nega nimeni. 
Dan Ilie Morega: Generalul Vlad, care-a fost șeful Securității, n-a trecut de partea 
populației? Și-a spus: vă rog să depuneți armele-n rastel. Ăsta a dat dispoziție foarte 
clară ca armata să-i ia în subordine pe securitate, decizie tâmpită! Vedeți de ce s-au 
creat ambuscade și tot felul de nenorociri... 
Moderator: Bun, și acei oameni uciși, stimate domn, cine i-a omorât pe acei oameni, 
pentru că până astăzi nu s-a făcut lumină și probabil nu se va face... 
Dan Ilie Morega: Mai devreme, ca să dea o notă de revoluție, noi am avut foarte mulți 
ruși în țară. Am avut foarte mulți unguri. 
Moderator: Ajunși cu ceva timp înainte de ... 
Dan Ilie Morega: Da, da, mai-nainte, care s-au poziționat, pe urmă-au tras și-au 
omorât. Ș-acuma spune că Armata română sau Poliția, Miliția. Da’ știti cum e gura 
omului, pentru că nu gândește și nu citește, gura lui vorbește. 
Moderator (reper selecție 32.28):  Nicolae Ceaușescu omorât în ajunul Crăciunului. 
Este moral să omori un om după un simulacru, o prefăcătorie de proces, și-n ajun 
de Crăciun? 
Dan Ilie Morega: Cum să fie moral? Este anormal și moral. Și imoral. Pentru că îmi 
spuneți și mie, bulgarii de ce nu l-au omorât pe Jivkov?  
Moderator: Corect! 
Dan Ilie Morega: De ce nu l-au omorât? Polonezii de ce nu l-au omorât pe Jaruzelski? 
Da? Și în Cehoslovacia. 
Moderator: În toate țările care au trecut destul de lin peste acest moment... 
Dan Ilie Morega: În Ungaria de ce nu l-au omorât? Le-au creat niște vile foarte bune 
din ce aveau ei acolo, le-au pus pază și mâncare la discreție și tot ce aveau să se 
plimbe acolo pe 15-20 de hectare.: Spunem noi, Ceaușescu n-a făcut nimic pentru 
țara asta? 
Moderator: Am fi mincinoși dac-am spune acest lucru. 
Dan Ilie Morega: Am fi sub orice critică, derbedei și haimanale! 
Moderator: Am fi mincinoși dac-am spune acest lucru. 
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Dan Ilie Morega: Pentru că Ceaușescu...eu vă dau un citat din Petre Țuțea: am crezut 
că sunt cel mai mare patriot al României, dar văzând și-analizând ce-a făcut 
Ceaușescu, el este cel mai mare patriot. Petre Țuțea, care ura comunismul și pe el. 
Moderator: Da, a fost un înverșunat... 
Dan Ilie Morega: Pentru că Ceaușescu a dezvoltat industria, a adus pe toți de la  
țară, a făcut orașe, a făcut uzine, nu mai spun acuma că n-avem timp, ce ... 
Moderator: Și-așa am ajuns la finalul emisiunii. 
Dan Ilie Morega: Și toate le-a făcut pentru un popor de idioți. 
Moderator: Există expresia, din Țuțea. Un mesaj pentru final de an, pentru gorjeni, 
pentru români, până la urmă, fiind un cunoscut patriot Dvs. 

 

Analizând raportul de monitorizare și audiind înregistrări ale emisiunii ‘’La obiect’’ 
din 22.12.2020, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediții, au fost 
făcute comentarii acuzatoare, neprobate la adresa mai multor persoane, nominalizate 
pe post, fără a fi prezentate probe în susținerea acuzațiilor și nici punctul de vedere al 
celor vizați, care ar fi fost în măsură să clarifice faptele imputate, astfel încât modul în 
care s-a desfășurat emisiunea analizată contravine prevederilor art. 40 alin. (1) din 
Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în 
care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Tot în cadrul acestei ediții, invitatul emisiunii formulând acuzații concrete la adresa 
mai multor persoane pe care le-a nominalizat pe post, membrii Consiliului au constatat 
că moderatorul emisiunii nu și-a îndeplinit obligația legală prevăzută de art. 40 alin. (4) 
din Codul audiovizualului, în sensul de a fi solicitat interlocutorului să probeze acuzațiile 
aduse, pentru a permite publicului să aprecieze justețea lor, astfel încât lipsa de 
atitudine a acestuia a condus la desfășurarea emisiunii în afara cadrului legal.  

Or, respectarea normelor legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate 
de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului 
publicului la informare corectă, întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că,  în cadrul emisiunii, în același context, 
invitatul s-a exprimat în termeni jignitori la adresa acelor persoane acuzate și ale căror 
nume le-a făcut publice: ”escroc și bețivan, moale ca o molie, un mincinos, un mafiot, 
cretin, niște nemernici.’’ 

În aceste condiții, Consiliul a constatat și încălcarea prevederilor 40 alin. (5) 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.   

În raport de aceste dispoziții legale și de modul în care s-a desfășurat emisiunea 
analizată, Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume această calitate 
şi să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu 
respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi 
responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale.  

De asemenea, Consiliul mai consideră că jignirea unor persoane nu constituie o 
formă de critică şi nici un  mod în care se poate  tranşa o dispută ori o polemică şi nu 
ajută dezbaterii publice, în condiţiile în care şi respectarea drepturilor fundamentale ale 
persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi libertatea de exprimare. Prin urmare, 
Consiliul a constatat că limbajul utilizat a fost injurios, de natură să depăşească limitele 
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libertăţii de exprimare şi să lezeze demnitatea umană şi imaginea persoanelor la adresa 
cărora a fost folosit. 

Pe de altă parte, prin raportare la aceste aspecte, Consiliul a mai reținut că 
modalitatea în care a fost analizat subiectul în cauză, nu a fost una imparțială, 
echilibrată, cu bună-credință, fără a fi asigurată o distincție clară între fapte și opinii, cu 
consecința afectării dreptului publicului de a primi informații obiective. Din această 
perspectivă, Consiliul a mai constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea 
principiilor de informare, așa cum sunt reglementate de art. 64 alin. (1) lit. a și b) din 
Codul audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, 
prin asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.  De aceea, Consiliul consideră că 
prezentarea de probe care să ateste veridicitatea informațiilor acuzatoare, precum și a 
punctelor de vedere al celor incriminați ar fi fost, în egală măsură, să asigure dreptul la 
imagine a persoanelor vizate, cât și informarea obiectivă a telespectatorilor pe marginea 
acestui subiect de interes public. 

În consecință, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o 
condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi 
impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul. 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 atenţia 
telespectatorilor. 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. 

Având în vedere aceste aspecte și 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 somaţie publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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 audiovizuală nr. 1656.1-
5/13.09.2011 eliberată la 14.10.2020  pentru postul RADIO ACCENT din localitatea Novaci) 
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 40 
alin. (1), (4) și (5) și 64 alin. (1), lit. a) și b) 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 (3) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
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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, următorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul  RADIO 

ACCENT, deoarece, în cadrul emisiunii “La obiect ”, din 22 decembrie 2020, au fost 
aduse acuzații mai multor persoane, nominalizate pe post, care nu au fost contactate și 
invitate pentru a-și exprima punctele de vedere, iar la adresa acestora s-a folosit un 
limbaj jignitor, situație în care moderatorul nu a solicitat interlocutorului dovezi, pentru ca 
publicul să poată evalua cât de justificate sunt acuzațiile, și a permis utilizarea unui limbaj 
injurios, fapte ce contravin prevederilor art. 40 din Codul audiovizualulului. ’’ 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că emisiunea a fost difuzată cu 
încălcarea principiilor de informare prevăzute de art. 64 din Codul audiovizualului 
potrivit cărora, radiodifuzorii trebuie să asigurare o distincţie clară între fapte şi opinii, 
iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


