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Decizia nr. 294 din 09.06.2022 

privind somarea S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. 
cu sediul în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, spațiul 401A al Complexului Comercial 

COCOR, etaj 4, sector 3 
CUI 26605260 

 
 

- pentru postul de televiziune NEWS ROMANIA 
 
 

Întrunit în şedinţa publică din 09 iunie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizării nr. 3078/16.03.2022 cu 
privire la emisiunile difuzate de postul NEWS ROMÂNIA, în zilele de 15 și 16 martie 2022, 
după ce, în ședința publică din 08 iunie 2022 membrii Consiliului au vizionat selecții din 
înregistrarea acestei emisiuni.  

Postul de televiziune NEWS ROMÂNIA aparţine S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 2304.0/22.02.2022).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din 
înregistrarea emisiunii România Unită din 19 martie 2022, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 78 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual.  

 Potrivit dispoziţiilor invocate, la difuzarea în reluare a programelor se va face 
menţiunea "Reluare" pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor 
cinematografice. 

În fapt, Ca urmare a sesizării nr. 3078/18.03.2022, a fost monitorizat postul de 
televiziune News România, în zilele de 15 martie, intervalul orar 07:00-00:00 și 16 martie, 
intervalul orar 00:00-12:00. 

Au fost identificate următoarele: 
15.03.2022, STAREA DE VEGHE, ora 09:01 

 
Postul de televiziune News România a difuzat în data de 15.03.2022, în intervalul orar 

09:01 – 11:01, fără mențiune DIRECT/RELUARE, o ediție a emisiunii de dezbatere Starea de 
veghe, moderată de Adriana Bahmuțeanu.  

Invitați: Remus Rădoi, manager News România (în platoul emisiunii; în intervalul orar 09:01 
– 09:14), Iulian Capsali, jurnalist și scriitor (în platoul emisiunii; în intervalul orar 09:14 – 11:01), 
Cezar Stancu, consilier local sector 3, PSD (prin telefon, în intervalul orar 10:00 - 10:37) 

Teme: sentința definitivă prin care Curtea de Apel București spune că CNA a luat o decizie 
abuzivă și ilegală de ridicare a licenței News România; amenda de 50.000 de lei primită de postul 
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de televiziune în ședința CNA; conflictul armat Rusia – Ucraina; pandemia covid-19 și vaccinare; 
criza alimentară, psihoza de a face stocuri de alimente și soluțiile guvernanților; sistarea 
exporturilor de grâne; plafonarea/compensarea prețurilor la energie, gaze, combustibil; 
creșterea capacităților de producție, redeschiderea centralelor pe cărbune, continuarea 
dezvoltării hidrocentralelor; naționalizarea resurselor în situații excepționale; măsuri luate de 
Guvern; reintroducerea serviciului militar obligatoriu; investiții în dotarea armatei; impozitarea 
pensiilor speciale; posibilitatea venirii la putere a unui curent naționalist; înlocuirea lui Raed 
Arafat din funcția administrativă pe care o deține; viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale 

Titluri: RAED ARAFAT: ”AR TREBUI SĂ AVEM ÎN CASĂ PROVIZII PENTRU DEZASTRE 
NATURALE”; MINISTRUL AGRICULTURII, ADRIAN CHESNOIU: ”NU EXISTĂ NICI UN RISC 
DE CRIZĂ ALIMENTARĂ. PRODUCEM SUFICIENTĂ HRANĂ”; LOVITURĂ PENTRU CNA, 
VICTORIE PENTRU NEWS ROMÂNIA; A CÂȘTIGAT DEFINITIV ÎN INSTANȚĂ UN PROCES 
IMPORTANT!!! 

Moderatoarea Adriana Bahmuțeanu a făcut referire la faptul că postul de televiziune News 
România a câștigat definitiv, în instanță, un proces important cu Consiliul Național al 
Audiovizualului. Da, ați auzit bine! Acel for, acea instituție care dă amenzi pe bandă 
rulantă presei libere, iată că a fost învinsă în instanță de postul nostru de televiziune. 

(rep. 00.45 S1) Adriana Bahmuțeanu: Cum a fost posibilă minunea, ca să zic așa? 
Remus Rădoi a relatat că acționariatul News România ”s-a lovit” de o ședință CNA, la 

aproximativ două săptămâni după preluarea postului, ședință în care s-a decis ridicarea licenței 
pe motiv că, în urmă cu 4 ani, nu a fost plătită la timp o amendă de către vechiul acționar. A 
vorbit despre faptul că firma era în insolvență, fapt pentru care avea un plan de reorganizare. 

(rep. 02.02 S1) Remus Rădoi: Ei bine, CNA-ul pare-se că nu cunoștea deloc legea sau 
a avut alte interese ilegale pentru că o să vedeți că sentința spune că CNA-ul a făcut ceva 
ilegal și abuziv. A purces a ridica licența pe motiv că nu s-a plătit acea amendă la timp, 
deși firma, fiind în insolvență, nu avea datoria să plătească în integralitate, ci în rate, deși 
se schimbase acționariatul și încă ceva… la momentul schimbării acționariatului s-au 
plătit toate datoriile. Adică motivul acela nu mai exista, se stinsese datoria. Cu toate 
acestea, onor CNA-ul a decis să ridice licența. Noi, noul acționariat a decis să conteste. 
Aveam deja, la momentul la care discutam cu dumneavoastră, în plină pandemie, aveam deja 
o sentință în favoarea noastră, însă ne-am abținut să facem discuția așteptând definitiva. Era 
evident că o să vină și definitiva în favoarea noastră, dar având în vedere ceea ce în România 
am mai văzut, adică că se pot da și… ne-am ferit s-o dăm. Deci, cu alte cuvinte, dragi 
telespectatori, astăzi avem o sentință definitivă… 

Adriana Bahmuțeanu: Felicitări!  
Remus Rădoi: … da?... prin care Curtea de Apel București spune că CNA-ul a luat o 

decizie abuzivă și ilegală de ridicare a licența acestei televiziuni unde noi discutăm astăzi.  
Iulian Capsali: Eu spun ceea ce spun specialiștii că, până la urmă, Ucraina va 

capitula. Nu are încotro. Nu poate rezista, mai ales că nu e Afganistan unde se ascundeau 
prin grote, prin munți. Aicea e o câmpie cât vezi cu ochii și e foarte greu să reziști unui 
asalt de o asemenea manieră, mai ales că Rusia nu și-a valorificat tot potențialul, am 
înțeles că doar o mică parte din potențial este… pentru că, na!, trebuie să-și păstreze 
forța, dar și-au aruncat… mă rog, ei așa fac, în general, în războaie… în prima parte pun 
și oameni care nu sunt… adică recruți, nu neapărat profesioniști… dar ăsta e sistemul 
lor, nu că ar fi minunat, dar așa au gândit ei războiul dintotdeauna… când în Al Doilea 
Război Mondial mergeau fără puști, fără pistoale ca să demineze câmpurile din față, adică 
vă dați seama… e un alt mod de a gândi războiul. Va fi imposibil să reziste… asta o spun 
specialiștii, nu că sunt eu putinist… nu, o spun experții… 

Adriana Bahmuțeanu: Domne, da sunteți sau nu sunteți, că nu m-ați lămurit? 
Iulian Capsali: Sunt românist, dacă vreți. 
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Titluri: LOVITURĂ PENTRU CNA, VICTORIE PENTRU NEWS ROMÂNIA; A CÂȘTIGAT 
DEFINITIV ÎN INSTANȚĂ UN PROCES IMPORTANT!!!; LIBERTATEA PRESEI ESTE 
GARANTATĂ DE CONSTITUȚIE!!! DUPĂ PANDEME ȘI RĂZBOI VINE FOAMETEA!!!; RAED 
ARAFAT: ”AR TREBUI SĂ AVEM ÎN CASĂ PROVIZII PENTRU DEZASTRE NATURALE”; 
MINISTRUL AGRICULTURII, ADRIAN CHESNOIU: ”NU EXISTĂ NICI UN RISC DE CRIZĂ 
ALIMENTARĂ. PRODUCEM SUFICIENTĂ HRANĂ”; MINISTRUL MUNCII, MARIUS BUDĂI 
ANUNȚĂ SCHEME DE AJUTOR PENTRU COMPANIILE ROMÂNEȘTI CARE VOR AVEA DE 
SUFERIT ÎN URMA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA; RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI A 
ÎNCEPUT ASTĂZI ÎN ROMÂNIA. TOȚI CEI CARE PARTICIPĂ ONLINE LA ACEST PROCES 
POT AVEA O ZI LIBERĂ 

Moderatoarea a făcut precizarea că o clinică medicală suspendă gratuitatea pentru refugiații 
ucraineni pentru că, după spusele patronilor clinicii, cei care au venit la analize erau numai 
șmecheri, cu mașini scumpe, îmbrăcați la patru ace, deci nu aveau nevoie de gratuitate 
neapărat. 

Iulian Capsali: Păi ce să le dai ăstora? Ei ar putea să cumpere unii clinica. (râsete) Adică 
ce să le dai gratis? Da, trebuie să ne oprim puțin… asta spun… Bun, inimă mare… nu știu ce… 
da trebuie să ne oprim puțin și să luăm niște decizii care să treacă din acest… 

Iulian Capsali: Nu știu asta… mi-e greu să spun, că nu am date… dar mă uitam… 
unu… că în China acum pentru că ei și-au luat niște măsuri aberante, zic eu… deci nu poți 
ține virusul în frâu prin lockdown-uri. E o prostie. Și ei asta au făcut. Ori acuma înțeleg… 
creșterile sunt uriașe în China cu acest virus, mai ales în China și în Coreea de Sud unde, 
culmea!, acolo sunt 80% vaccinați. Însă revenind la subiectul nostru cu ceea ce privește 
aceste laboratoare, asta e o chestie extrem de dură, adică mie mi se pare… a fost o 
bombă… practic, a explodat o bombă mediatică… e cumplit să știi că există astfel de 
laboratoare unde agenți patogeni deosebit de periculoși… vorbim de ciumă, de botox, 
deci sunt chestii care depășesc imaginația, adică coronavirusul ar fi la capitolul răceală… 
deci chestia asta să știi că există și sunt dovedite… am văzut… mă rog, sunt site-uri unde 
a apărut acest fapt că sunt bani americani în joc, inclusiv de la Departamentul Apărării… 
chestia asta e destul de gravă. Adică ce voiau să facă cu acești agenți patogeni rămâne 
de văzut… adică acolo trebuie ori distruse ori făcut ceva ca să fie anihilate pentru că este 
extrem de periculos să te joci cu așa ceva și s-a văzut că inclusiv la Wuhan… au fost bani 
americani… 

Adriana Bahmuțeanu: Da! 
Iulian Capsali: N-am inventat, nu e o știre pe care… nu e un fake-news acolo… au 

fost bani americani pentru că pe teritoriul lor… cum a fost la noi cu centrele de detenție 
atunci în timpul războiului din Irak și, ulterior, așa-zis război contra terorismului… 
neputând face pe teritoriul american aceste centre le făceau în afara Americii, inclusiv în 
România. Nu s-a intrat în subiect foarte serios pentru că am pus batista pe țambal. Dar, 
la fel, în Statele Unite neavând voie să facă astfel de studii și de mutați între viruși, chestia 
asta o fac în altă parte și e un fel de joc cu moartea… te joci de-a Dumnezeu… și când te 
joci de-a Dumnezeu e posibil să… lucrul acesta să fie extrem de periculos. 

Adriana Bahmuțeanu: Da să fie cumva acesta motivul pentru care a început acest 
conflict? Sau și acesta să fie motivul? 

Iulian Capsali: Nu știu exact. Poate fi. Eu cred că principalul motiv este acela pe care 
l-am spus deja. Faptul că pentru Rusia intrarea în NATO a Ucrainei ar fi însemnat sfârșitul 
lui ca stat. N-ar mai ființat ei ca stat. Dar și asta poate fi… nu știm… s-a vorbit… ei au 
spus de mult timp… rușii… am crezut că e o joacă… adică nu o joacă… un fel de război 
al declarațiilor… De ani de zile spun chestia asta că există astfel de laboratoare în Ucraina, 
da am zis că… ce să spun?... fac presiuni și aruncă pisica în curtea ucrainenilor, însă 
acum am văzut-o și pe Victoria Nuland care a spus clar că există… adică sub jurământ… 
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adică sigur că ea a spus că sunt niște centre unde se făceau experimente bune, fericite, 
dar… 

Adriana Bahmuțeanu: Pe care nu le vom afla niciodată… 
Iulian Capsali: Nu le vom ști. 
Adriana Bahmuțeanu: Dați-mi voie să vă citesc postarea domnului Adrian Papahagi, 

pentru că domnul Papahagi face referire la dumneavoastră și aș vrea să comentăm și, de 
asemenea, îl rog pe domnul Papahagi, căruia i-am mai trimis mesaje, dacă dorește și are 
bunăvoința, să intre online sau să participe la emisiunea noastră. Zice așa domnul 
Papahagi că pe mine nu m-ați lămurit, domne, deci eu cred… am început să cred, la fel cum 
cred mulți în țara asta, că cine-a fost antivaccinist este pro-putinist, cum ați zis și dumneavoastră, 
da? Eu nu cred! Trebuie să mă lămuriți cine sunteți, de fapt? Glumesc acum, ca să înțeleagă 
toată lumea, da? Am început săptămâna bine, cu vești bune, cu câștigatul procesului cu CNA-
ul… 

Iulian Capsali: Păi ce să combați? Dacă-mi spune unul că sunt pedofil, ce poți să-i  
Adriana Bahmuțeanu: Da vreau să vă întreb apropo de criza asta alimentară… Domnul 

Raed Arafat, astăzi, dă o declarație și spune că ar fi bine, da?, să avem un stoc de alimente… 
cum zice?... în caz de dezastre naturale. Păi mai rău bagă panica în populație, domnul Arafat, 
că în toată pandemia asta n-a ieșit domnul Arafat să ne zică să ne facem stocuri de alimente, 
acum ne anunță că n-ar fi rău, totuși, să avem cămara plină că nu se știe ce urmează. Cam așa 
sună mesajul.  

Iulian Capsali: Păi nu știu, puterea politică ar trebui să-l oprească. 
Adriana Bahmuțeanu: Păi nu-l oprește, domne, nimeni! E ministrul adevărului, stați un pic! 

Cine să-l oprească? 
Iulian Capsali: Da, da… Eu nu înțeleg de ce i se permite în continuare acestui om care a 

condus catastrofal, a fost… nu-i așa?... comandantul acțiunii în acești doi ani, i se permite în 
continuare să ia decizii când este total pe dinafară… nu că total… el ia decizii… 

Adriana Bahmuțeanu: Păi nu vă dați seama că toată pandemia asta trebuie (neinteligibil)? 
Iulian Capsali: Ia decizii contrare interesului oamenilor. 
Titluri: LIBERTATEA PRESEI ESTE GARANTATĂ DE CONSTITUȚIE!!! DUPĂ PANDEME 

ȘI RĂZBOI VINE FOAMETEA!!!; RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI A ÎNCEPUT ASTĂZI ÎN 
ROMÂNIA. TOȚI CEI CARE PARTICIPĂ ONLINE LA ACEST PROCES POT AVEA O ZI 
LIBERĂ; NICOLEA CIUCĂ: ”VOM INTERVENI PRIN MĂSURI DE COMPENSARE ȘI 
PLAFONARE A PREȚULUI LA ENERGIE PENTRU UN AN, ÎNCEPÂND DE LA 1 APRILIE”; 
RAED ARAFAT: ”AR TREBUI SĂ AVEM ÎN CASĂ PROVIZII PENTRU DEZASTRE 
NATURALE”; MINISTRUL AGRICULTURII, ADRIAN CHESNOIU: ”NU EXISTĂ NICI UN RISC 
DE CRIZĂ ALIMENTARĂ. PRODUCEM SUFICIENTĂ HRANĂ”; MINISTRUL MUNCII, MARIUS 
BUDĂI ANUNȚĂ SCHEME DE AJUTOR PENTRU COMPANIILE ROMÂNEȘTI CARE VOR 
AVEA DE SUFERIT ÎN URMA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA; LOVITURĂ PENTRU CNA, 
VICTORIE PENTRU NEWS ROMÂNIA; A CÂȘTIGAT DEFINITIV ÎN INSTANȚĂ UN PROCES 
IMPORTANT!!! 

Iulian Capsali: Părerea mea este că… faptul că România nu a intrat… n-a achiesat la 
acest război… vorbesc de faptul că nu a intrat în acest joc al războiului și noi nu am trimis 
spre Ucraina, n-am acceptat să trimitem, până la ora asta și sper că și de-acum încolo, să 
trimitem armament sau oameni se datorează și rugăciunilor tuturor românilor care și-au 
dat seama de pericolul prin care trece țara pentru că e foarte simplu, dacă lucrurile astea 
se vor întâmpla, conflictul se mondializează în secunda doi. Adică România va fi țintă. Și 
să ne rugăm la Dumnezeu să nu fim ținta unor răspunsuri militare care să ducă la 
distrugeri pe teritoriul țării noastre.  

Adriana Bahmuțeanu: Doamne-ferește!  
Iulian Capsali: Ferească Dumnezeu! 
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NOTĂ: 
Emisiunea ”Starea de veghe” a mai fost difuzată în datele de: 
14.03.2022 - interval orar 18:02 – 20:02 – DIRECT; 
15.03.2022 - interval orar 00:00 – 02:00 – Fără mențiune Direct/Reluare. 
de veghe, moderată de Adriana Bahmuțeanu.  
Pe ecran apare sigla postului News România. Nu există mențiunea RELUARE, deși 

emisiunea este o reluare a ediției Starea de veghe, difuzată în data de 15.03.2022, în 
intervalul orar 18:00 – 20:00, monitorizată în cadrul aceluiași raport.   

16.03.2022, STAREA DE VEGHE, ora: 00:00 
 
Postul de televiziune News România a difuzat în data de 16.03.2022, în intervalul orar 

00:00-02:00, o ediție a emisiunii de dezbatere, Starea de veghe, moderată de Adriana 
Bahmuțeanu.  

Pe ecran apare sigla postului News România. Nu există mențiunea RELUARE, deși 
emisiunea este o reluare a ediției Starea de veghe, difuzată în data de 15.03.2022, în 
intervalul orar 18:00 – 20:00, monitorizată în cadrul aceluiași raport.   

16.03.2022, STAREA DE VEGHE, ora: 09:00 
 
Postul de televiziune News România a difuzat în data de 16.03.2022, în intervalul orar 

09:00-11:00, o ediție a emisiunii de dezbatere, Starea de veghe, moderată de Adriana 
Bahmuțeanu.  

Pe ecran apare sigla postului News România. Nu există mențiunea RELUARE, deși 
emisiunea este o reluare a ediției Starea de veghe, difuzată în data de 15.03.2022, în 
intervalul orar 18:00 – 20:00, monitorizată în cadrul aceluiași raport.” 

 
Analizând raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei menţionate, membrii 

Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat informarea corectă a publicului, în 
cadrul ediţiilor emisiunii “Strarea de veghe”, difuzate în ziua de 16.03.2022, întrucât a 
redifuzat aceste ediţii fără ca să afişeze pe ecran, pe întreaga durată a difuzării, menţiunea 
“Reluare”. 

Dispoziţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului stabilesc în sarcina 
radiodifuzorilor obligaţia asigurării unei informări corecte a publicului telespectator, prin afişarea 
pe ecran a menţiunii „reluare”, în situaţia în care un program cu acelaşi conţinut a mai fost difuzat 
anterior. 

 Consiliul consideră că pentru o corectă informare a publicului, radiodifuzorii trebuie să 
anunţe publicul cu privire la caracterul transmisiei programului, respectiv, dacă aceasta este 
în direct, în reluare, sau dacă sunt prezentate imagini de arhivă, tocmai pentru a înţelege că 
acestea nu prezintă o stare de fapt actuală, imediată.  

 Or, aşa cum rezultă din conţinutul raportului de monitorizare, radiodifuzorul nu a făcut 
aceste menţiuni la redifuzarea emisiunilor ce au făcut obiectul reclamaţiei  menţionate, fapt 
de natură a induce în eroare publicul telespectator cu privire la caracterul transmisiei acestor 
programe. 

 Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute 
la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile 
şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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În temeiul prevederilor 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. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L, titularul 
licenţei audiovizuale TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de autorizare  
nr. 2304.0/22.02.2022 pentru postul de televiziune NEWS ROMÂNIA, se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 78  
alin. (3) din Decizia 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 prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.   

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de 
ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, pe postul NEWS ROMÂNIA, 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 somaţie publică postul  NEWS 

ROMÂNIA, deoarece pe durata difuzării ediţiilor emisiunii “Starea de veghe”, din ziua de 
16.03.2022, nu a fost afişată menţiunea “Reluare”  în condiţiile în care acestea au mai fost 
difuzate anterior, încălcându-se prevederile art. 78 alin. (3) din Codul 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 
 
 


