
 
Decizia nr. 383/03.06.2020 

privind somarea  S.C.  RADIO  S.R.L. 
Brașov, Str. Olteț nr. 10-11, jud. Brașov 

CUI: 3331831 
Fax: 0268 423 292 

 
- pentru postul RADIO Brașov 

 
Întrunit în şedinţă publică în data de 3 iunie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamațiilor 
înregistrate sub nr. 4492/07.05.2020, 4501/07.05.2020, 4533/08.05.2020, și 
4562/11.05.2020 referitoare la emisiuni matinale difuzate de postul Radio Brașov în 
intervalul 7-11 mai 2020.  
 Postul RADIO BRAȘOV aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. R316.5/20.05.1999, decizia de autorizare nr. 346.1-4/15.03.2007. 

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare și 
audierea unor fragmente din înregistrare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RADIO S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 66 și 67  
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
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. 
     Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, 
de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi 
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte 
de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 
     Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în 
legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o 
separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în 
programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

 
În fapt, postul Radio Brașov a transmis în zilele de 7, 8 și 11 mai 2020, în intervalul 

orar 08:00-12.00, matinalul Radio Brașov, emisiuni cu privire la al căror conținut  au fost 
înregistrate mai multe reclamații.   

Redăm spre exemplificarea conținutului emisiunilor, fragmente din raportul de 
monitorizare: 
(…) 
Selecție 1 Radio Brașov 07.05.2020 intervalul 10.22_10.30  
Sebastian Grapă[00:00:00] Din nou pe 87 cu 8 FM, la matinalul Radio Brașov. O să dau de 
data asta curs unei informații publicitare. Compania Premium Porc Sibiu caută tractorist cu 
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experiență și muncitor necalificat pentru punctul de lucru din comuna Feldioara județul 
Brașov. Pe lângă salariul atractiv compania oferă bonusuri anuale în funcție de activitatea 
realizată. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0737 960670. Vă 
așteptăm cu drag în echipa noastră! Repet numărul de telefon pentru cei care vor să se 
angajeze la o companie Premium Porc, lângă Feldioara, 0737 960670.  
Sebastian Grapă [00:00:53] Ne întoarcem, acuma vreau să dau citire unui om care mie mi-
e pe gust. Este vorba despre Gheorghe Piperea, un foarte renumit avocat care vine și ne 
spune în felul următor, că libertățile cetățenilor nu pot fi restrânse decât prin lege și doar 
temporar. Piperea spune că Guvernul și președintele Klaus Johannis au avut o plăcere în a 
transforma o simplă răceală în război și că Ordonanțele Militare au dat undă verde multor 
fapte de corupție. Exercițiul drepturilor și libertăților cetățenești nu poate fi restrâns decât 
temporar, justificat și prin lege ca act juridic al Parlamentului. Scrie în Constituție la 
articolul 53, de fapt a mai invocat acest articol noi, în matinalul nostru, nu poate restrânge 
aceste drepturi și libertăți și mai ales nu o poate face fără justificare și pe termen indefinit 
sau nedefinit. Trebuia ca acest lucru evident să fie reamintit Guvernului. A făcut-o 
adevărată societate civilă adică noi, a făcut-o Avocatul Poporului și mai ales a făcut-o 
CCR, adică Curtea Constituțională din România. Multora nu ne plac decizii ale CCR dar 
acestea sunt obligatorii ca și legea neputând fi atacate și nici revizuite. Aici am vrut să 
ajung, mai citez totuși un singur paragraf. Doar că guvernul domnului președinte și 
domnului șef al DSU începuseră să le placă milităria, auto creația și transformarea unor 
simple răceli în motiv de război iar drepturile și libertățile cetățenești bâzâiau ca niște 
țânțari enervanți în jurul lor ,de aceea cineva trebuia să îi tragă de mânecă și să-i 
oprească.  
Sebastian Grapă [00:02:34] Bravo Curte Constituțională! Și acum mă întorc cu un personaj 
extrem de pestriț, colorat, blond la păr. Este vorba despre vicepremierul Raluca Turcan. N-
am mai văzut o public de foarte ,foarte multe timp, nu știu cu ce o călcat pe bec în relația 
pe care o are cu premierul Orban, cu trubadurul Orban, așa. iar după reacția domniei sale 
după decizia Curții este următoarea: Aceasta susține că decizia CCR de a anula amenzile 
date în timpul stării de urgență este de-a dreptul periculoasă, în ciuda faptului că mulți 
români jubilează după această decizie, Turcan consideră că românii vor sta în continuare 
la izolare și vor respecta ordonanțele militare. Oameni buni de ce vor ăștia, de ce vrea 
PNL-ul acesta, de ce vrea Guvernul ăsta galben bolnav de hepatită, să ne țină în casă în 
izolare, nu pricep care este scopul pentru care terorizează cu frică o națiune întreagă.  
Sebastian Grapă [00:03:40] Aceasta continuă… decizia CCR în privința amenzilor 
acordate în timpul stării de urgență este de-a dreptul periculoasă dar avem mare noroc cu 
românii, hai să vedem care este acest noroc pe care le are (sic!!! n.a.) ea cu românii, 
încerc să comentez cât se poate de puțin deciziile CCR dar suntem într-o situație cu totul 
și cu totul ieșită din comun, așa că nu pot să nu mă declar dezamăgită de hotărârea Curții. 
Are cineva o batistă pentru doamna, că poate îi dau lacrimile! Am încercat prin toate 
mijloacele posibile să împiedicăm răspândirea virusului, mai ales tu!  
Sebastian Grapă [00:04:13] Și da, măsurile restrictive și punitive au jucat un rol important 
,de aceea cred că decizia CCR aruncă în aer o bună parte din eforturile depuse de 
autorități și de români în această perioadă deopotrivă.  
….. 
Sebastian Grapă [0:06:32]E! Întrebarea este următoarea: Am spus și repet de câte ori am 
ocazia. Care este motivația pentru care acest ,acest guvern acești reprezentanți 
comunicatori defectuoși de altfel doresc cu tot dinadinsul să țină românii în casă, să ne 
țină în casă. Apelez la inteligența Oneliei Pescaru, o să încercăm să stabilim o legătură 
telefonică cu ea să încerce să ne mai deslușească din aceste taine greu de pătruns ale 
politicii din ziua de astăzi a Partidului Național Liberal.  
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Selecție 3 Radio Brașov 07.05.2020 intervalul 10.40_10.45  
Sebastian Grapă[00:00:00] Da,doamnelor si domnilor ne am întors în studioul Radio 
Brașov.O ultimă intervenție din această dimineață. Pentru că la final aș vrea să vă spun 
de, de ce este foarte foarte, foarte supărat președintele și premierul în exercițiu, pentru că 
citind cu foarte mare atenție dispozitivul publicat de Curtea Constituțională, aceasta 
declară următoarele: că măsurile pe care președintele le-a apreciat drept de primă urgență 
cu aplicabilitate directă și aici este vorba despre achiziționarea directă de bunuri de către 
autoritățile publice, suspendarea din funcția de conducere a unor funcționari publici, 
neînceperea cursului prescripției și termenelor de decădere, suspendarea prescripției la 
termen de decădere, suspendarea deplin drept a cauzelor civile și așa mai departe.  
Sebastian Grapă [00:01:01] Constituie în mod expres sau implicit, derogări de la legislația 
în vigoare la momentul instituirii stării de urgență. Președintele a dispus pe de o parte, 
suspendarea sau neaplicarea unor măsuri legale sau pe de altă parte, modificarea și 
completarea unor legi dispozițiile sale având impact asupra unor drepturi și libertăți 
fundamentale cum e cel la muncă libertatea economică acces liber la justiție. Curtea a 
observat că modul și acuma e important, modul în care președintele și-a exercitat atribuțiile 
legale cu depășirea cadrului legal, nu este consecința vreunui viciu de necontestat al 
actului normativ de reglementare primară în virtute și în limitele căruia autoritatea publică 
era abilitată să acționeze așa fiind, întrucât nicio dispoziție a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului numărul 1 nu îl îndrituiește pe președinte să acționeze dincolo de competențele 
sale constituționale, instanța constituțională nu poate sancționa în cadrul controlului de 
constituționalitate pe care le efectuează în procedura instituită în articolul 146 din 
Constituție,referitor la …nu se înțelege!!!.. de normele legale criticate. Cu alte cuvinte 
președintele Republicii are o mare problemă pentru că a creat o stare de urgență, fără să 
respecte dispozițiile legale în materie de legiferare. Problema lor cea mai mare în 
momentul de față este aceea că, trebuie să dea socoteală de achizițiile publice făcute, de 
concedierile făcute în alte medii unde nu le conveneau. Cu alte cuvinte în starea asta de 
urgență, n-a mai existat o măsură de contestație din partea celui care suferă. Dacă vreau 
să dau afară pe nu știu care, nici nu se pune problema de a contesta undeva măsura, 
zbang, e dat afară! Dacă vreau să închid un site,cum s a întâmplat cu Justițiarul de la 
Sibiu printr-o simplă hotărâre a unora, acel site a fost închis! Deci vorbim aici despre 
abuzuri! Pe de altă parte însă vă aduceți aminte că a existat o firmă care vindea țigări și 
alcool și care a primit un contract de 12 milioane de euro de lei pentru achiziționarea unor 
măști și așa mai departe. Astea sunt marile lor probleme din acest moment, suntem în 
legătură directă cu Onelia Pescaru, Bună Dimineața Onelia!  
Onelia Pescaru [00:03:15] Bună Dimineața Sebastian! Bună Dimineața dragi brașoveni!  
Sebastian Grapă [00:03:20]…mă bucur foarte mult că ești împreună cu noi. O să vorbesc 
puțin la distanță de microfon. Onelia ai văzut că decizia Curții le-a dat peste nas multora. 
Unii se întreabă în acest moment, da noi de ce am stat în casă atâta timp, noi de ce am 
fost amendați cu sume așa de mari, virgulă,de ce această situație a  venit peste noi ca un 
tăvălug, fără să fim atenționați, întrucât Curtea printr-o simplă decizie a explicat tuturor 
românilor… care au fost abuzurile create în această stare de urgență.  
[00:04:01] Bun! Abuzuri pe care fiecare dintre noi le-a simțit pe pielea proprie, foarte puțini 
sunt cei privilegiați, puțini dar au câștigat zdravăn în această perioadă,și cred eu că este 
doar o chestiune de timp ca...  
Selecție 4 Radio Brașov 07.05.2020 intervalul 10.45_10.55  
Onelia Pescaru [00:00:00] … întotdeauna adevărurile ies la lumina dar din păcate uneori 
se întâmplă prea târziu, rămâne această suferință dar sunt tot mai mulți, cei care se 
întreabă de ce oare am stat în casă? Când vedeam mai ales în mediul online materializate 
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aceste gânduri, pentru că în mass media se întâmplă mai puțin, mass-media tace 
frumușel, este în lesă deocamdată!. Dar nu va mai dura mult această stare,mai ales că să 
nu uităm România este în an electoral. Vor izbucni năprasnic toate aceste adevăruri!  
Onelia Pescaru [00:00:33] Partea proastă este că se va concretiza și un curent puternic, 
anti-Curtea Constituțională , deja asistăm la aceste manifestări, într-o anumită zonă a 
presei și tot în mediul on line, și probabil va confrunta tabăra care este pro Curtea 
Constituțională și pro știm noi cine,deci va exista această confruntare la orizont. De ce am 
stat acasă, sigur foarte mulți români vor răspunde de frică, de frica epidemiei.  
Onelia Pescaru [00:01:07] Pe bune, cunosc cazuri multe în jurul meu, de oameni chiar cu 
școală multă, extrem de speriați de virus. Deci încă frica domnește asupra multora și acești 
oameni stau convinși acasă și șeruiesc o frică,cumva sunt revoltați în momentul în care le 
spui că tu nu stai acasă, tu trebuie să lucrezi, viața merge înainte și e normal să meargă 
înainte. Nu! Ei au probabil și ceva rezerve își permit încă să facă acest lucru din punct de 
vedere economic. Deci unii stau din convingere, alții stau din frică, alții stau cu furie,alții 
stau, cam asta este oglinda societății românești Dar adevărurile vor ieși la lumină, este o 
chestiune de timp…….  
Sebastian Grapă[0:01:50] Vreau doar o simplă completare să fac, nu toată media tace 
pentru că noi nu tăcem…  
Onelia Pescaru [00:01:57]Noi nu tăcem! Și poate că ne facem auziți dar ia deschide tu 
marile, marile canale de știri și privește acolo!  
Sebastian Grapă[0:02:06] Da ne învață să ne spălăm pe mâini… Să stăm acasă!Da, 
obligatoriu stăm acasă și ne spălăm pe mâini de câte ori ieșim din cameră. Glumesc 
acuma! Vreau însă să îți mai spun , să te mai întreb o chestiune, nu îmi dau seama din ce 
în ce mai evidente atât Curtea cât și românașii constată abuzurile pe care le fac în 
momentul de față guvernanții. Eu pot să spun și președintele Republicii, că mi asum ceea 
ce spun dar nu văd nicio reacție din partea celui mediu #rezist. Care dacă era vorba de 
Partidul Social Democrat până acuma nu interesau,sunt convins că n-ar fi interesat dar nu 
văd nicio reacție publică dar niciuna, nu mai există sau nu sunt interesați?  
Onelia Pescaru[00:02:52] Există, și eu cred că își adună rândurile pentru că acum lupta lor 
se va da nu cu Pe Se De!!! Acolo are altcineva de încheiat socotelile deși Pe Se De în 
această perioadă a trecut, asta e și spaima celor care le invocă spiritul, mult mai mult și 
total nefundat în acest timp. Pentru că Pe Se De, ce să vezi nu mai este de mult timp la 
guvernare deci nu este vina lor pentru ceea ce se întâmplă, dar PSD trebuie să existe, 
trebuie să avem o fantomă, trebuie să avem un vinovat,deci PSD trebuie să fie, atunci pe 
cine aruncă vina, da, în această luptă electorală, guvernanții, asta este construcția!  
Onelia Pescaru[00:03:37] # Rezist se va îndrepta tot împotriva Pe Se De,în bună măsură 
din păcate,și pe firave voci la nivel local se întâmplă acest lucru,la nivel local sunt 
împotriva reprezentanților Guvernului în teritoriu,sunt împotriva conducerii Consiliului 
Județean și mai ales a conducerii Primăriei. Și aici la Brașov se aude vocea lor, dar mult, 
mult mai timidă decât când se întâmpla în urmă cu un an.  
Sebastian Grapă[0:04:09] Dacă acum două zile președintele începea un discurs cu Jó 
napot kívánok PSD! eu i-aș spune…  
Onelia Pescaru[00:04:16] Nu, Pee See Dee…  
Sebastian Grapă[0:04:18] exact…Eu i-aș spune acuma președintelui viszontlátásra ,lui 
Klaus Werner Johannis, pentru că a fost un eșec total. Un singur lucru mai vreau de la tine 
în dimineața asta. Mi-aduc aminte că la un moment dat într-o campanie a președintelui, 
acesta spunea că sunt niște cretinisme momentul în care ziariști , ziariștii l-au întrebat, 
domne faceți parte dintr-o minoritate, este posibil la un moment dat, ca cineva să depună 
un proiect, astfel încât Ardealul, cunoaștem și el a spus că acestea sunt niște creștinisme 
pe care domnia sa nu le comentează și totuși. și totuși…  
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Onelia Pescaru[00:04:56] 5 ani mai târziu nu mai erau cretinisme…da!  
Sebastian Grapă[0:04:59] Sau era un cretinism promovat de domnia sa,  
Onelia Pescaru[00:05:02] Tot cretinismul trecuse automat de altă parte, da, e minunat că 
aveam avem această memorie a peliculei, cum se spunea altădată. Avem această 
mărturie a faptului că același om în urmă cu câțiva ani,să nu uităm e de fapt și exponentul 
unei minorități, e absurd să auzi din gura unui minoritar până la urmă ca și etnie, era și 
exponentul unui curent european democratic da,era…  
Onelia Pescaru[00:05:36] …era, și poate oamenii nu se vor mai lăsa păcăliți pentru că nu 
uitați, așa cum este astăzi acest președinte a fost legitimat de votul la 66 la sută dintre 
români  
Sebastian Grapă[0:05:47] Da,dintre cei care s-au prezentat la vot…  
Onelia Pescaru[00:05:49] majoritatea hotărăște…  
Sebastian Grapă[0:05:50] da vreau să te întreb și cu asta basta,crezi că memoria colectivă 
e atât de scurtă încât oamenii să…  
Onelia Pescaru[00:05:49] e foarte scurtă, e foarte scurtă, și pe asta contează întotdeauna 
politicienii.  
Uităm extrem, extrem de repede, ca dovadă că am uitat toate cele zise, toate cele 
întâmplate dar vom avea grijă să scoatem la lumină, să reamintim oamenilor, să le dăm 
acel refresh,da, să gândească cu propriile minți pentru că acum sindromul creierului spălat 
este atât de evident, și atât de tristă această realitate, pentru cei care mai au puterea să 
vadă dincolo de aparențe și dincolo de frică.  
Sebastian Grapă[0:06:31] Spune-mi pe cine ai invitat azi la Mix Actual?  
Onelia Pescaru[00:06:34] Astăzi la Mix Actual vine doctorul Orțan, cardiolog intervenționist 
din Spitalul Județean. Un om care încearcă cu disperare să-i aducă pe oameni înapoi, 
spre spitale pentru că, iată cea mai tristă consecință a acestei stări de lucruri, stări de 
urgență constă în faptul că s-a murit oameni buni,s-a murit de multe alte afecțiuni în acest 
răstimp, de ce, pentru că oamenii s-au temut să mai meargă la spital, au stat acasă până 
când a fost prea târziu. De ce au stat acasă? Pentru că li s-a spus! Stați acasă!  
Sebastian Grapă[0:07:08] Poate cineva o să răspundă la un moment dat de toate aceste 
neajunsuri!  
Onelia Pescaru[00:07:12] Mai ales pentru asta ar trebui să răspundă, mai ales în această 
zonă a bolnavilor cronici. Îți dai seama ce a însemnat această teamă promovată până la 
exacerbare,acest #Stați acasă, vin, chiar mi-am petrecut dimineața la Spitalul de 
Oncologie din Brașov,și am văzut cu bucurie că lucrurile merg normal, că se fac 
tratamentele cu citotastice, ar fi tragic să nu se întâmple așa ceva! Dar Seba, fii atent în 
România se înregistra lunar, 6-7 mii de noi cazuri de cancer, de două luni acest lucru nu s-
a mai întâmplat  
Sebastian Grapă[0:07:52] Adică nu s-a mai înregistrat dar boala există în continuare! 
Oamenii ăia stau acasă!  
Onelia Pescaru[00:07:58] Exact! Boala s-a agravat în acest răstimp. Dacă zilnic am fi auzit 
la știri, astăzi încă 1.000 de cazuri de cancer în România și încă o mie și erau pe bune nu 
erau raportările acestea absolut halucinante, care se fac în cazul Covidului,cam ce ar simți 
oamenii , deci ia gândește-te, 7000 de români nu se îmbolnăvesc,constată, primesc 
diagnosticul, în fiecare lună primesc diagnosticul de cancer. Să ne uităm puțin pe 
statisticile Cardiologiei, că ne întâlnim astăzi cu doctorul Orțan, la Mix Actual, unde 
ajungem, Deci cred că e devastator studiul acesta.  
Sebastian Grapă[0:08:35] iar noi ne am speriat și am stat acasă pentru 86 virgulă patru de 
persoane care au decedat lunar de o gripă mai altfel.  
Onelia Pescaru[00:08:46] Da ceilalți, fiind cu co-morbidități…  
Sebastian Grapă[0:08:35] nu discutăm Onelia, însăși Ministerul Sănătății prin vocea 
secretarului de stat a spus foarte clar, 80%  
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Onelia Pescaru[00:08:54] Secretarul de stat Moldovan va fi schingiuit în piața publică 
pentru ce a spus.  
Sebastian Grapă[0:08:59] Pentru că a fost sincer, deci schingiuim un om pentru că a spus 
adevărul!  
Onelia Pescaru[00:09:54] Nu e momentul să fi sincer,sinceritatea este o boală grea în 
aceste momente și se numește trădare,să ști, înaltă trădare chiar.  
Sebastian Grapă[0:09:09] trădarea trădătorilor  
Onelia Pescaru[00:09:13] Da, să trădezi trădătorii înseamnă, înseamnă de fapt să fii cu 
adevărul și cu cei mulți,da…  
Sebastian Grapă[0:09:18] Ala este un român adevărat,sunt mulți români adevărați, și tu 
ești un român adevărat,crede-mă mulți sunt, din păcate însă la momentul în care vor reuși 
să-și învingă frica asta , așa , nativă, ancestrală, o să vedeți câte voci se ridică și atuncea, 
și atuncea…  
Onelia Pescaru[00:09:36] Sunt convinsă că acest lucru se va întâmpla și mulți nu vor mai 
recunoaște neam, că le-a fost frică acum, că s-au lăsat prostiți acum , că au tăcut acum 
sau că au stat în casă, iată să vezi tu câți mai recunosc am făcut asta.  
Sebastian Grapă[0:09:48] …mulțumesc încă o dată pentru o intervenție, de-abia aștept să 
te văd la ora cinci în emisiune cu doctorul Orțan, îți doresc o zi bună în continuare la 
terapii și la școală, bineînțeles.  
Onelia Pescaru [00:09:57] Da, da, noi suntem pe baricade , noi rămânem în linia întâi,noi 
nu ne-am permis să stăm acasă, nu ne-am dorit să stăm acasă,și până la urmă e bine că 
s-a întâmplat așa,și că foarte mulți oameni nu au stat acasă și și-au făcut datoria acolo 
unde era locul lor.  
Sebastian Grapă [00:10:13] Mulțumesc Onelia!  
 
Selecție 5 Radio Brasov 08.05.2020 intervalul 08.39_08.45  
Sebastian Grapă[00:00:15] Ne am întors.,doamnelor și domnilor. Pe 87 cu 8, FM la Matinal 
Radio Brașov pe frecvența care face diferența! Am fost întrebat ,să știți, pe pagina de 
Facebook a Radio Brașov. De ce? De cele mai multe ori când se intervine în direct se 
anunță frecvența de pe care se transmite și răspund pe calea asta curioșilor că, trăim în 
secolul XXI, un secol extrem de modern, cu descoperiri tehnologice deosebite și vedeți 
noastră, este o opțiune să asculți un post de radio și atunci în situația în care îmi place, îl 
caut, în situația în care nu îmi place, nu îl caut. O simplă apăsare de buton la scală, numai 
e aia mecanică, în care sucești…sunete care nu pot fi transcrise (n.a.) și ajunge, aici ai 
apăsat un buton și se mută electronic și ajungi în altă parte și pentru a ști, celor care ne 
caută ce ascultă,precizăm de fiecare dată frecvența 87 cu 8 FM, așa, ce vreau să spun cu 
asta, spuneam puțin mai devreme că aș vrea, să vă fac o mărturisire de ordin personal. 
Ieri,mă rog! Comunic de câte ori am ocazia și spun că tuturor celor care doresc să ne dea 
sugestii, să ne comunice anumite lucruri, pot să o facă atât la numărul de telefon citit mai 
devreme, adică 0368 408057, cât și pe pagina de facebook. Ieri bineînțeles când ne-am 
uitat pentru că, din când în când de cel puțin când suntem în emisie, ne mai uităm pagina 
de facebook, am văzut o serie de mesaje în care ni se adresau, mesajele eu nu le citesc, 
din partea unor cu ghilime deontologi, care au lucrat pe aici, pe la acest post de radio.  
Sebastian Grapă[00:01:38] Însă mi-a atras atenția și n-am cum să nu comentez pe tema 
asta. O afirmație, afirmație care mă acuză pe mine că, am devenit citez, instigator! Prima 
dată, vă rog să mă, așa, urmând niște virgule, niște alte propoziții și că se impune, se 
impune, o propoziție subiectivă, se impune o sesizare la CNA. Bun! Prima fază n-am dat 
curs acestui mesaj, oameni răi sunt și urâți, să știți că în general oamenii urâți, sunt răi. 
Din păcate nu știu să se disocieze, mă dacă a făcut natura urât, hai măcar să fiu bun și 
câștig cu ceva, dar când sunt și bun și rău, ăsta e un cocktail exploziv, vă rog să mă credeți 
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și câțiva sunt lângă noi, nu foarte mulți dar sunt, feriți-vă de combinația asta total 
nefericită! Așa și vă spun că m-am uitat bă,zic a instiga, asta e foarte grav și am DEX ul 
deschis în față, pe Google, bineînțeles și mă uit la ce înseamnă a instiga adică, să 
îndemni, a incita, a provoca, în paranteză la acțiuni dușmănoase violente, a întărâta, a 
incita, a monta la acțiuni dușmănoase violente, a ațâța, a îndemna, toate au legătură cu 
acțiuni dușmănoase, bun, am închis acum.  
Sebastian Grapă[00:02:55] Oameni buni!Eu fac o analiză și vă spun că departe de mine 
gândul, de a ațâța la acțiuni dușmănoase, rolul meu aicea nu este acela de a instiga, însă 
eu fac parte din categoria oamenilor care gândesc cu mintea lui. Eu nu mă uit la o știre și o 
coment(așa a spus!!!n.a.) și o trimit mai departe. Coroborez acea știre cu încă altele pe 
tema asta, și de aicea reiese, asta spuneam că ăsta e un guvern al oamenilor care nu știu 
să comunice sau care comună(așa a spus!!!n.a.) , care comunică defectuos și asta fac eu 
acum. Nota bene în discuție, vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați găsi în propria ogradă 
un hot și când spun propria ogradă, nu mă refer aicea la familie, la casă, o ogradă mai 
mare, un univers concentrațional (așa a spus!!!n.a.) în care vă desfășurați activitatea. 
Repet, dacă ați găsi în acel areal un hoț, ce ați face cu el? Care este atitudinea care ați 
avut(așa a spus!!!n.a.) ,care ați avea-o față de acel sau acei hoți? Câteva secunde pauză, 
vă spun eu, e clar că ați îndepărta răul prin diverse motive.  
Sebastian Grapă[00:04:02] Dacă ar fi la mine în ogradă fizic l-aș bate și l-aș arunca peste 
gard , poate aș chema și poliția și așa mai departe, pentru că sunt niște reacții absolut 
normale, la hoție, se răspunde cu această duritate. E! Au existat câțiva hoți aici, pe care i-
am demascat și pe care i-am dat afară! Reacția, fiind prieten, prietene, cu ghilimele 
deontologi, să se apucă(așa a spus!!!n.a.) , să se apuce să scrie pe facebook, că rolul meu 
la acest microfon acela de a instiga și aș face fel de fel de lucruri de genul acesta.  
Sebastian Grapă[00:04:36] Atuncea m-am simțit obligat să spun în această dimineață, că 
departe de mine gândul de a instiga, pe de altă parte însă, recunosc că există neajunsuri 
în ceea ce privește și comunicarea mea cu dumneavoastră, pentru că eu am un 
caracter,mai nărăvaș, mai cum vreți dvs. să-i spuneți! Câteodată ridic tonul, pentru că sunt 
extrem de patetic atunci când vreau să transmit o informație de suflet, câteodată, altfel, 
mă rog nu, nu ăsta e subiectul discuției de astăzi ci tocmai faptul că, oameni buni dacă 
sunteți urâți din cauze naturale, e o chestiune care e corectabilă. Dar când ești urât și ești 
și rău și ești și hoț ,credeți-mă este cea mai nocivă combinație și nu vă doresc decât să vă 
deie Dumnezeu tot bine(așa a spus!!!n.a.) din lume!Și asta spuneam că orice astfel de 
comentarii, pe care le consideră răutăcioase, le citesc, le șterg și trec mai departe! Că se 
creează, că nu se creează un curent, unii erau atât de deontologi încât public spuneau, voi 
schimba frecvența! Așa este, că de-aia este frecvența care face diferența, când decideți 
să mergeți pe alta, asta este diferența între noi și ei, este o opțiune personală. Bun tuturor 
,celor care s-au găsit în acea..  
Selectie 6 Radio Brasov 08.05.2020 intervalul 08.45_08.46  
Sebastian Grapă[00:00:00] …combinație nocivă. Adică și urâți, urâte, urâte și rele și, și 
hoațe! Dați-mi voie să le dedic din tot sufletul o piesă pe care am găsit o pe Youtube, în 
premieră la Radio Brașov ,pentru că este un tip de muzică mai puțin difuzat dar uite mi-
asum asta sper, să mă descurc cu butoanele, pentru că recunosc că a fost și o problemă și 
modalitatea și momentul în care m-am acomodat cu, cu butoanele.  
Selecție 7 Radio Brașov 08.05.2020 08.45_08.50 Aurel Tămaș – Plina-i Lumea De Urât  
S-a difuzat în data de 08.05.2020, repere orare 08.45-08.50, în contextul celor discutate 
de moderator despre urâți, răi și hoți, în Selecțiile 5 și 6, melodia Plină-i lumea de urât! 
melodie interpretată de Aurel Tămaș.  
 
Selectia 8 Radio Brasov 11.05.2020 intervalul 10.07_10.15  
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Sebastian Grapă[00:00:00] Invitatul meu de astăzi este Roxana Mânzatu, fost ministru 
deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună dimineața din nou Roxana!Am trecut 
în revistă trei elemente esențiale, trei stâlpi ale încrederii în situații de criză, instituțiile 
statului,școala și biserica. Hai să le luăm pe rând, să vedem gradul de încredere care 
putem să le avem în aceste instituții. Raportându-ne la ceea ce au făcut și cum au 
comunicat cu noi în această perioadă, de pildă instituțiile statului și aici mă refer la 
Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății.  
Roxana Mânzatu, deputat PSD[00:00:35] Bună dimineața din nou tuturor celor care ne 
ascultă din Brașov și nu numai! Cred că au fost atât de multe bâlbe pe care le am sesizat 
cu toții, încât cel puțin în instituțiile acestea ale statului, că vorbim de acel grup de 
comunicare strategică, că vorbim de diverși miniștri care s-au contrazis între ei, contrazis 
cu premierul, contrazis cu președintele țării, au fost, au fost incoerențe de la cap la coadă, 
au gestionat situația clar, de pe o zi pe alta, văzând și făcând. Avem și acum de altfel 
aceasta necunoscută legată de reguli foarte clare după, după 15 mai și 15 mai este 
acum,mâine, poimâine ne apropiem de aceste perioade relaxare.  
Sebastian Grapă[00:01:20] Am fost informați că în această săptămână o să primim toate 
informațiile.  
Roxana Mânzatu, deputat PSD[00:01:24] Trăim în aceasta, în această stare de 
suspendare veți primi, se va întâmpla, vom face, vom drege, până în momentul în care 
deja suntem în acea situația în care am avea nevoie să știm foarte bine regulile,oricum e 
clar că orice regulă va, va implica și excepții dar ceea ce este destul de grav, este că noi 
nu avem o fundamentare pe statistici, pe studii a măsurilor de relaxare sau de restricție pe 
care le luăm. Dacă păstrăm școlile închise pentru anumite clase de ce, de ce o facem în 
baza căror studii, în baza căror riscuri epidemiologice, dacă permitem anumitor tipuri de 
activități economice să se redeschidă și altora nu. Nu avem explicațiile riscului 
epidemiologic, nu avem studiile, nu avem testările din spate și atunci evident că este totul 
în regimul acesta al incertitudinii. Aveți voie să ieșiți din localitate oricum dar nu oricum cu 
declarație dar totuși fără declarație, pentru mai multe scopuri decât ați putut ieși până 
acum dar totuși limitate, e puțin, puțin așa din gama Radio Erevan…  
Roxana Mânzatu, deputat PSD[00:02:30] …ceea ce se întâmplă și cred că n-ar fi cazul, 
cum spuneam mai devreme în România nu avem zone cu o densitate atât de mare a 
populației și cu afectare atât de mare încât să se impună restricții care să blocheze atât de 
mult activitățile economice, ar trebui să fim raționali, ar trebui să investim foarte mult în 
această capacitate de testare și să lăsăm pe cât posibil activitățile economice și sociale să 
continue, cu un sigur un grad de protecție dar să continue blocaje din acestea sau a 
închide oamenii în case, ai opri de a merge la activități profesionale sau mă rog de alt tip, 
fără explicații, reprezintă o soluție brutală ca să spun așa și care își dovedi daunele cu vârf 
și îndesat.  
Sebastian Grapă[00:03:16] Ministerul Sănătății, domnul ministru al Sănătății domnul Tătar, 
fostul meu coleg domnul Tătaru, vine și ne spune o chestiune, însă secretarul lui de stat mi 
se pare un om extraordinar. Vine și ne spune altceva și anume, că din toți cei care au fost 
diagnosticați cu acest Covid, 80 la sută oameni buni, este incredibil ce vă spun, de aia o și 
repet și în prezența Roxanei, 80 la sută dintre cei infestați cu acest Covid,oricum ar fi 
murit, pentru că aveau fel de fel de comorbidități, și cancer și așa mai departe. Deci doar 
20 la sută din decese sunt puse pe seama bolii și făceam un calcul la nivelul săptămânii 
trecute și mi-au ieșit în două luni de zile că 85 de persoane au murit din cauza acestei 
gripe mai ciudate. Ce părere ai despre un astfel de mesaj?  
Roxana Mânzatu, deputat PSD[00:04:14] Da, acum eu nu sunt medic și cred că sunt zone 
și zone, focare unde medicii chiar se luptă cu un volum mai mare de pacienți și cu situații 
dificile și zone în care chiar nu avem probleme de acest tip. În toată, nu numai în România, 
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m-am uitat și la ce se întâmplă în Germania și în alte țări, există o discuție pe care nu 
putem să o ignorăm, legată de maniera în care raportăm acest aceste decese, care în 
general nu apar la persoane fără alte afecțiuni medicale, întotdeauna sunt și alte, sunt și 
alte afecțiuni și alte comorbidități și de aici cred că va rezulta și o mare neîncredere a 
populației, nu doar în România, în maniera în care a fost transmis, comunicată această 
pandemie și măsurile. Pentru că oamenii simt că nu li se spun toate datele, că nu sunt 
informați realmente la parametri corecți. Cert este că eu nu aș spune medicilor din, eu știu, 
din zone cum ar fi Suceava sau au mai fost focare unde probabil că au fost solicitați peste 
puteri la secția de terapie intensivă și chiar oamenii aceia au depus eforturi foarte mari ca 
să gestioneze, să ofere servicii medicale. Nu le-aș spune că ceea ce fac ei nu se bazează 
pe o boală reală sau nu vine dintr-o situație extrem de gravă dar a vinde politic, electoral 
cu PR, această, aceste, statistici ale pandemiei în România, este, este o eroare, oamenii 
vor își vor da seama, încă o dată spun, putem să ne uităm la cifrele, ca idee, haideți să 
analizăm statistic cifrele deceselor din anii trecuți comparativ, cu ce cifre vom avea pentru 
2020 și vom putea atunci trage concluziile necesare legate de, de cât a însemnat în plus 
mortalitatea cauzată de acest virus de Covid.  
Sebastian Grapă[00:06:10] Am înțeles. Pe o scară de la 1 la 5, 1 fiind cea mai mică cotă 
de încredere și 5 cota maximă de încredere, te rog frumos să mi spui care este nota pe 
care o dai acestor instituții ale statului, de care povesteam mai devreme. 1 cea mai mică, 
5 cea mai mare! Te rog frumos Roxana!.  
Roxana Mânzatu, deputat PSD[00:06:32] Oricum o să dau o notă mai mare 
comunicatorilor din zona medicală. Chiar și ministrului Nelu Tătaru, deși acolo sunt alte 
probleme, hai să zicem un 3!  
Sebastian Grapă[00:06:43] O cifră 3, bun, mulțumesc! Ne întoarcem,școală! Haideți să 
vedem încrederea pe care trebuie să o avem în școală, pentru că ministru deasupra 
tuturor, adică această doamnă Anisie, parcă se numește, pentru mine este fascinantă 
femeia asta, în afara faptului că de câte ori iese public vorbește agramat și reprezintă o 
instituție care trebuie să fie etalon pentru felul în care se exprimă, mesajul pe care îl 
transmite.  
Selectia 10 Radio Brasov 11.05.2020 intervalul 10.42_10.45  
Sebastian Grapă [00:00:01] Ne am întors, doamnelor și domnilor în studioul Radio Brașov 
pe 87 cu 8 la matinal, unde invitatul meu este Roxana Mânzatu, ministru al Fondurilor 
Europene și deputat PSD, pentru că demnitatea de ministru o veți avea de acum încolo 
toată viața. Înainte de a vă întreba despre proiectele dumneavoastră de viitor politice mă 
refer, aș vrea să mi spuneți ce înțelegeți din următoarea știre, cum că ministrul Sănătății 
domnul Nelu Tătaru,a anunțat duminică la un post de radio că în România va începe un 
studiu de sero-prevalență la nivel național, după 1 iunie, în cadrul căreia populația va fi 
testată pentru a-i fi evaluată starea de imunizare la noul coronavirus, testarea națională ar 
urma să se facă în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății iar campania va lua în 
calcul focarele epidemice. Pe onoarea mea dacă înțeleg ce înseamnă populația României 
testată, suntem 18 milioane cred, de ceva de genul ăsta. Noi constatăm că pe măsură ce 
facem rost de alte teste descoperim alți îmbolnăviți. Avem 18 milioane de teste sau 
mergem doar în anumite zone în care există focare, cum ne dăm seama atuncea de 
starea de sănătate…  
Roxana Mânzatu [00:01:12] Nu știm nici măcar focarele, nu avem o listă foarte clară a 
acestora așa cum este situația dinamică.  
Roxana Mânzatu [00:01:17]Nimic concret, nu putem desprinde de aici care va fi 
eșantionul. Măcar numărul de subiecți, ca să spunem așa, oricum pentru omul simplu cu 
siguranță această știre nu înseamnă nimic. Cum vă spuneam, suntem așa într-un registru 
al incertitudinii cu acest guvern, tot felul de anunțuri extrem de vagi. vom face, vom 
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acționa dar concret cine, când, cum, nu avem astfel de, de comunicare din partea lor de 
niciun fel, e nevoie de un astfel de studiu. Sunt state chiar din Europa Centrală și de Est, 
cred că Slovenia a făcut ,a terminat deja un astfel de studiu care arată cumva procentul 
din populație care a fost deja afectată de coronavirus deci inclusiv asimptomatice sau cu 
simptome ușoare și sigur a ieșit întotdeauna o diferență între cazurile confirmate pe,pe 
îmbolnăviri și acest studiu. În România știți bine deja de acum o lună jumătate se 
propusese acest studiu în București care a fost foarte hulit.  
Roxana Mânzatu [00:02:15] Ca abordare,era o abordare corectă și timpurie pentru a 
vedea exact procentul de populație afectat.  
Sebastian Grapă [00:02:21] Dar nu cumva ministrul dinaintea ministrului ăstuia a fost 
remaniat tocmai pentru că vroia la un moment dat să să testeze toți bucureștenii.  
Roxana Mânzatu [00:02:31] Așa s ar înțelege, nu toți bucureștenii dar cred că era un 
eșantion și evident că nu, nu cred că există o țară care să aibă resursele pentru a testa 
toată populația și evident, acest studiu din câte înțeleg se face pe detectarea anticorpilor 
sau mă rog pentru a vedea.  
Selectia 13 Radio Brasov 11.05.2020 intervalul 10.45_10.57par 2  
Roxana Mânzatu [00:00:00] Pentru părinții pe perioada cât școlile sunt închise, am 
amendat-o ,în sensul în care am permis părinților să stea acasă să ceară zile libere și 
după ce se încheie starea de urgență până la încheierea anului școlar. Deci cumva din 
partea Parlamentului, chiar dacă este demonizat, a existat o mână întinsă și a existat 
dorința de colaborare instituțională. Acum dincolo că Parlamentul a investit un guvern, în 
condiții de carantină, adică am mers acolo știți bine cum am mers, am votat cele două 
decrete pentru starea de urgență. Am încercat să avem o colaborare instituțională cu 
guvernul, pentru că e situația de așa natură și când au venit ordonanțele am păstrat 
prevederile pe care Guvernul le adapta și care erau în regulă, dar de obicei ne-au fost 
foarte, foarte limitate și am venit cu completările în care noi am considerat că acoperim și 
alte categorii de beneficiari. Din partea guvernării ,ca să zic așa, și a PNL nu ne am întâlnit 
cu aceeași atitudine deschisă, legile le atacă la CCR pentru a nu ajunge să fie puse în 
aplicare, e un mecanism care este abuzat. Și vreau să spun că am așa și un sentiment a 
zădărniciei actului de legiferare în Parlament, pentru că votăm săptămână de săptămână 
legislație, adoptăm legi dar ele nu ajung să ajute pe om până nu sunt promulgate de 
președinte și trec prin aceste perioade de sesizare la CCR, sunt luni de zile uneori și vine 
tocmai din lipsa asta de colaborare sau nu nu știu cum să-i spun între, între Parlament și 
Guvern, ceea ce este total anormal, că până la urmă așa cum am și cerut Guvernului, 
trebuie să raporteze Parlamentului, este învestit de Parlament sau poate fi demis de 
Parlament.  
Roxana Mânzatu [00:01:41] Nu putem lucra separat și nici nu ne putem concura în măsuri, 
cert este că, ce ordonanțe au dat, a dat guvernul Orban și au venit în Parlament, au fost 
adoptate cu proiecte de lege dar și completate cu măsurile care, care nu au fost incluse de 
către ei.  
Sebastian Grapă[00:01:55] Deci cu alte cuvinte într-o situație delicată Guvern…  
Roxana Mânzatu [00:01:58] Niciodată, să spună ei că dacă am pus, am auzit pe 
președintele Johannis și am rămas siderată, ca exemplu de toxicitatea Parlamentului, 
faptul că am promulgat această lege privind amânarea ratelor bancare, vă spuneam cu 
niște condiții suplimentare față de ce au prevăzut ei și anume incluzând acolo și contracte 
de leasing și beneficiarii care aveau plată restante de maxim trei luni la data intrării în 
vigoare a stării de urgență. Dacă el poate să dea un astfel de exemplu, o astfel de lege, 
…ca să arate că Parlamentul este o instituție toxică. Eu nu știu ce să mai spun! Cred că e 
de la sine cumva se deconspiră în acest atac furibund asupra acestei instituții și oricum e 
greșit să ataci instituția Parlamentului, pentru ca e o vendetă cu un anumit partid. 
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Parlamentul reprezintă prin excelență o emanație a votului popular, nu un președinte și 
nu un guvern și a discredita această instituții este o greșeală care duce spre dictatură și eu 
nu cred că românii în 30 de ani își doresc să elimine această instituție din jocul democratic 
și să revină la putere absolută.  
Roxana Mânzatu [00:03:09] în fine eu nu, deci noi am dat foarte multe semne de, nu de 
bunăvoință că nu e cazul de asta, de colaborare instituțională guvernului Orban. 
Recunosc că nu am votat eu personal toate legile, de exemplu în decembrie că și atunci 
au fost votate anumite legi, nu am votat legea prin care se elimina suprataxarea băncilor, 
mi s a părut o greșeală dar per ansamblu partidele politice, inclusiv cel pe care îl 
reprezint,au votat proiectul de ordonanță propus de Guvernul Orban, deci nu a existat un 
blocaj dar nici nu se poate aservi Parlamentul Guvernului, în sensul de a nu adăuga sau 
modifica, noi prevederi la ordonanțele pe care Guvernul le adoptă, pentru că să vedem 
,care a fost,așa cum a fost raportul dintre Parlament și Guvern este stabilit de Constituție. 
Este parlamentul ales de oameni, care mai departe investește sau demite un guvern. Nu 
putem schimba această realitate, nu Guvernul este cel votat, nu el răspunde, din patru în 
patru ani sau când vin alegerile ci noi deputații și senatorii,și atunci trebuie să ne asumăm 
niște măsuri dacă e cazul în plus față de ceea ce Guvernul nu reușește să reglementeze.  
Sebastian Grapă[00:04:15] dar ne apropiem vertiginos de știrile de la 11, după care vom 
avea o ultimă intervenție cu ministrul și deputatul.  
Selectia 15 Radio Brasov 11.05.2020 intervalul 11.30_11.31  
Roxana Mânzatu[00:00:00] Să dea greș pentru că sunt obosiți, sunt suprasolicitați, și nu 
este acesta modul de a face management de organizație.  
Sebastian Grapă[00:00:09] Da. Ne apropiem de finalul matinalului, de fapt de la 11 trebuia 
să îl finalizăm, interesantă discuția. Îți mulțumesc pentru prezența în studio. Eu cu mare 
drag te invit ori de câte ori este nevoie, este necesar pentru a comenta ce se mai 
întâmplă. (…) 
  

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
emisiunile matinale transmise de postul Radio Brașov în zilele de 7,8 și 11 mai 2020 au 
avut un conținut de natură să contravină exigențelor privind asigurarea informării corecte și 
a pluralismului în cadrul programelor audiovizuale.  
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul comentariilor, moderatorul 
emisiunii nu a făcut o distincție clară între fapte și opinii referitor la unele informații aduse 
în atenția publicului, situație de natură să afecteze dreptul la o informare corectă al 
publicului cu privire la subiectele, faptele sau evenimentele prezentate, informarea fiind 
una părtinitoare, lipsită de obiectivitate, de natură să contravină dispozițiilor art. 64 din 
Codul audiovizualului.   

În acest sens, Consiliul a reținut, de exemplu, că moderatorul emisiunii a dezbătut și 
comentat subiectele de interes general aduse în atenția publicului cu o altă jurnalistă, 
moderatoare de emisiuni ale radiodifuzorului, care, așa cum rezultă din raport, a avut opinii 
și argumente convergente celor emise de moderator.  

Mai mult, din raport rezultă că, în situația în care publicul a remarcat lipsa de 
obiectivitate și imparțialitate a discuțiilor, moderatorul a înțeles să-și justifice și să-și apere 
opiniile, cu ignorarea principiilor imparțialității și bunei-credințe impuse de dispozițiile 
legale din domeniul audiovizualului în cazul comunicărilor publice.  

Raportat la acest aspect, având în vedere modul de desfășurare al emisiunilor 
analizate, Consiliul a constatat și încălcarea prevederilor legale potrivit cărora, în 
exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu 
subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară 
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a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un 
mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.  
     Mai mult, avându-se în vedere subiectele ori temele abordate în cadrul celor trei 
ediții ale emisiunilor analizate, radiodifuzorul era obligat să asigure și respectarea 
dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, dispoziții conform cărora, în programele de 
ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie  să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera 
formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în 
perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.  
 Or, așa cum rezultă din raportul analizat, deși în respectivele ediții ale emisiunii sunt 
abordate teme de interes public, în special cu referire la măsurile dispuse de autorități 
pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19, aceste aspecte sunt comentate de 
persoane care nu reprezintă poziții oficiale ale autorităților și care converg în sensul opiniei 
moderatorului, situație de natură să afecteze imparțialitatea și echilibrul informării, cu 
consecința afectării posibilității publicului de a-și forma în mod liber propria opinie cu 
privire la acestea.    
     Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 
din aceeaşi lege, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
 Art. 1 Radiodifuzorul S.C. RADIO S.R.L. titularul licenţei audiovizuale nr. 
R316.5/20.05.1999, decizia de autorizare nr. 346.1-4/15.03.2007 pentru postul RADIO 
BRAȘOV se sancționează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 66 și 67  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 
 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 nr. 504/2002, cu 
modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RADIO S.R.L. obligaţia de a transmite pe postul 
RADIO BRAȘOV  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 postul RADIO Brașov cu somaţie 

publică, deoarece edițiile din 7,8 și 11 mai 2020 ale emisiunii matinale, în care au fost 
abordate și comentate subiecte de interes public general privind unele măsuri luate de 
autorități pentru combaterea și limitarea efectelor pandemiei Covid-19, au fost difuzate cu 
încălcarea dispozițiilor art. 64, 66 și 67 din Codul audiovizualului care obligă radiodifuzorii 
la asigurarea informării corecte și a pluralismului în cadrul programelor audiovizuale. 

Astfel, pentru aplicarea sancțiunii, Consiliul a reținut că moderatorul emisiunii 
matinale nu a asigurat imparțialitatea și obiectivitatea informațiilor aduse la cunoștința 
publicului, întrucât, în exercitarea dreptului de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în 
legătură cu subiectele prezentate, nu a asigurat o separare clară a opiniilor de fapte, iar 
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lipsa pluralismului punctelor de vedere exprimate în emisiuni a fost de natură să 
afecteze echilibrul informării și posibilitatea publicului de a-și forma în mod liber propria 
opinie în legătură cu subiectele de interes public general prezentate.” 
  

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

PREȘEDINTE 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  

și Relații Europene          
Șef serviciu Ciobanu Dumitru   

   


