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Decizia nr. 264 din 14.09.2021 

 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat adresa nr. 7839/31.08.2021 primită de la S.C. ANGUS RESOURCES 
S.R.L., prin care se solicită revocarea în tot a Deciziei CNA nr. 220/26.08.2021, motivat de 
faptul că emisiunea analizată şi sancţionată de Consiliu, „Ce-i în guşă şi-n căpuşă” nu este o 
emisiune informativă, cum greşit a încadrat-o CNA, ci una de opinie, în care libertatea de 
exprimare este garantată de Constituţia României. De asemenea, în apărarea sa, societatea 
susţine că realizatorul şi invitatul său au analizat şi diseminat afirmaţii ale autorului cărţii 
„Diplomaţia lui Kissinger...” şi că în cazul Deciziei nr. 220/26.08.2021 nu sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de Decizia CCR nr. 298/06.05.2021, în sensul că aceasta este lipsită de claritate, 
precizie şi previzibilitate. 

Analizând argumentele expuse pentru care se solicită revocarea în tot a Deciziei                     
nr. 220/26.08.2021 privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. ANGUS RESOURCES 
S.R.L., membrii Consiliului au apreciat, pe de o parte, că aceasta nu mai poate fi revocată, 
întrucât, a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice.  

Potrivit art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ „Autoritatea publică 
emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea 
acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil 
şi a produs efecte juridice.” 

Pe de altă parte, argumentele radiodifuzorului nu sunt fondate pentru a admite 
contestaţia formulată, având în vedere că, potrivit raportului de monitorizare analizat de 
membrii Consiliului în şedinţa publică din 26 august 2021, emisiunea „Ce-i în guşă şi-n căpuşă” 
este o emisiune de dezbatere a subiectelor zilei cu personalitati publice, ce l-a avut ca 
moderator pe dl Cosmin Gușă. Sub acest aspect, afirmaţia radiodifuzorului potrivit căreia CNA 
a încadrat emisiunea menţionată în una informativă nu este reală.  

Membrii Consiliului şi-au argumentat decizia luată ţinând contde faptul că, sancţiunea nu a 
fost aplicată pentru difuzarea unor opinii, cum greşit susţine radiodifuzorul, ci pentru că 
informațiile prezentate au vizat acuzații factuale aduse în atenția publicului şi care nu au fost 
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susținute cu dovezi clare, evidente, care să asigure respectarea dispozițiilor legale, respectiv, 
o distincție între fapte și opinii, astfel cum obligă norma prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. a) din 
Codul audiovizualului. De asemenea,  opiniile d-lui Cosmin Guşă au fost lipsite de obiectivitate 
fiind prezentate publicului și susținute ca o stare de fapt, o concluzie a unei analize,  cu valoare 
de  informație certă, fapt de natură să contravină dispozițiilor legale și să afecteze dreptul 
publicului la informare corectă, prin lipsa de imparțialitate și de bună credință prevăzute la lit. b) 
al aceluiaşi articol. 

În ce priveşte Decizia Curţii Constituţionale nr. 298/06.05.2021, Consiliul a apreciat că nu 
este incidentă speţei, întrucât, aceasta se referă la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispozițiilor art. 21 alin.(5) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în 
Monitorul Oficial nr.669 din 07.07.2021,decizie care nu are legătură cu actele normative cu 
putere de lege şi actele administrative cu caracter normativ prin care se stabilesc şi se 
sancţionează contravenţii, cum greşit invocă radiodifuzorul în apărarea sa.  

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat  că motivele invocate de 
radiodifuzor prin adresa menţionată nu sunt fondate pentru a admite plângerea formulată, şi, în 
consecinţă, au decis respingerea solicitării de revocare în tot a respectivei decizii. 

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului                       
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
respinge contestaţia ca fiind nefondată. 
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