
 
Decizia nr. 510 din 15.09.2022 

privind somarea a S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L 
Bucureşti, Bd. I. C. Brătianu nr. 29-33, spațiul 401A al Compl. Com. COCOR 

CUI 26605260         Tel: 0314256156  
e-mail: officenewsromania@gmail.com, radoi.remus@yahoo.com  

 
 

- pentru postul de televiziune NEWS ROMÂNIA  
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 4995/25.04.2022, cu privire la emisiunea ”România informată” difuzată în data de 
22.04.2022, de postul NEWS ROMÂNIA. 

Postul de televiziune NEWS ROMÂNIA aparţine S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L., care a deținut licenţa audiovizuală nr. TV-C 
925.1/22.02.2022 şi decizia de autorizare nr. 2304.0-1/22.02.2022. 

În urma analizării raportului de monitorizare și vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

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, în data de 22.04.2022, în intervalul orar 20:33-22:20, postul de 
televiziune NEWS ROMÂNIA a difuzat, în direct, emisiunea România informată, 
prezentată de Iosefina Pascal. 

 În cadrul acestei ediții, unul dintre subiecte l-a constituit rata de pozitivare cu 
virusul Covid-19 după statusul vaccinării, context în care, prezentatoarea, pornind 
de la difuzarea unei declarații a lui Barack  Obama, fostul președinte al S.U.A., a 
făcut un comentariu de natură a prejudicia dreptul la informare corectă a publicului. 

 Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
  S2 (rep.40:01-47:33, sel.22-21) 
Unul din subiectele prezentate în emisiune a făcut referire la rata de pozitivare 

cu virusul Covid-19 după statusul vaccinării. Redăm fragmentul din emisiune în care 
s-a discutat despre vaccinarea împotriva Covid-19: 

(…) Dar, hai să-l ascultăm pe Obama. Ne spune c-am fost parte a unui 
experiment și că-i ok, că e bine cu experimentele. 

A fost difuzată o scurtă înregistrare în limba engleză, cu subtitrare în limba 
română afișată pe ecran, în care fostul președinte al SUA, Barack Obama a făcut 
următoarele comentarii. 
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Barack Obama: Și totuși, în ciuda faptului că acum, în esență, a testat clinic 

vaccinul pe miliarde de oameni din întreaga lume. Aproximativ unul din cinci 
americani este însă dispus să se expună pe sine și pe familiile sale la riscuri decât 
să se vaccineze. Oamenii mor din cauza dezinformării. 

Iosefina Pascal: Hai să mai dăm o dată, ca să mai audă lumea încă o dată. 
A fost difuzată, din nou, înregistrarea cu Barack Obama. 
În continuare, în studio au fost făcute următoarele comentarii: 
(rep.04:56, S2) Iosefina Pascal: Bă, de acord, de acord cu Obama, oamenii 

mor din cauza manipulării, dezinformării, fake news-ului colportat de guverne. 
Da' mi-a plăcut aia, cum? Ce-a zis? Că deși în esență am testat clinic pe 
miliarde de oameni vaccinurile, oamenii tot nu vor să se mai vaccineze, băi, 
frate. Wow! Hai să vedem, totuși, uite, o idee de ce n-ar vrea să se vaccineze. 
Când văd astfel de statistici sau cunosc cazuri de oameni vaccinați care se 
infectează în continuare și în cazul fericit fac forme ușoare, în cazul nefericit 
nu. Deci 8,6%... deci, rata de pozitivare în funcție de statusul vaccinal. Adică, 
dacă ești vaccinat cu o doză, două, tei, peste trei sau dacă nu ești vaccinat 
deloc. 8,6% dintre cei cuprinși în acest grafic sunt nevaccinați, da? Deci, rata 
de pozitivare este cea mai mică în grupa nevaccinaților. Ce chestie, băi, frate! 
Mai departe: 13% - o doză, 15,8% - două doze, 12% - două doze, proaspăt 
vaccinați, 3 doze - 20%, 19,9%, 3 doze proaspăt vaccinați - 14,6%. Deci, cu alte 
cuvinte, majoritatea, clar, da, adică 92% cum ar veni, majoritatea celor care 
sunt pozitivați sunt vaccinați. Pozitivați - în sensul au Covid. Mhm, să vă aduc 
aminte că doamna de CDC, ca și Fauci, ca și Streinu Cercel, ca și Rafila, ca și 
Arafat, ca și Ministerul Sănătății, ca și Vlad Voiculescu, ne spuneau că dacă ne 
vaccinăm nu mai luăm, nu mai facem boala. Păi, uite, eu văd că cei mai puțin 
afectați de Covid sunt ăia nevaccinați. Cum vine asta? Cum vine asta? Băăăi, 
știți cum vine asta? Vă explic. Păi, vine exact cum a zis Fauci acum câțiva ani 
de zile. A spus clar, v-am dat și video atunci, că cei care se infectează și se 
imunizează natural, sunt mai bine protejați decât ăia care se vaccinează 
antigripal. Și împotriva a orice. Asta zicea Fauci acu' câțiva ani. Acu' s-a 
schimbat medicina, știți? Bă, da' statistica nu s-a schimbat. Nasol. Super tare 
graficul.  

Pe video-wall a fost afișat un grafic, cu text în limba engleză, denumit 
„Positivity Rate by Vaccination Status 04/10/2022 - 04/16/2022”. Nu a fost 
afișată pe ecran și nici nu a fost menționată sursa. 

Informațiile prezentate în cadrul graficului nu au fost lizibile din cauza 
dimensiunii reduse a acestora și a calității înregistrărilor deținute de CNA. 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 
au constatat că emisiunea ’’România informată’’ din 22 aprilie 2022 a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora  
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În cadrul acestei ediții, în contextul subiectului despre rata de pozitivare cu 
virusul COVID-19 după statusul vaccinării, a fost difuzată o scurtă înregistrare din 
declarația fostului președinte al S.U.A., Barack Obama, în care acesta susținea că, 
deși vaccinul a fost testat clinic pe miliarde de oameni, totuși unul din cinci americani 
refuză vaccinul, riscând să moară, fapt ce ar fi o consecință a dezinformării cu privire 
la vaccin. În acest context, pornind de la această afirmație despre dezinformare și 
de la prezentarea unui grafic  „Positivity Rate by Vaccination Status”, prezentatoarea 
a făcut un comentariu (redat mai sus) prin care a concluzionat că  ”majoritatea, clar, 
da, adică 92% cum ar veni, majoritatea celor care sunt pozitivați sunt vaccinați. 
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Pozitivați - în sensul au Covid’’, ceea ce, potrivit acesteia, ar presupune că 
persoanele vaccinate nu ar fi fost informate cu privire la efectele secundare ale 
vaccinului, asociind astfel în mod eronat declarația lui Barack Obama cu mesajul 
său antivaccinare. 

Astfel, Consiliul consideră că modul în care a fost tratat acest subiect nu a fost 
unul imparțial, echilibrat și cu bună-credință, cu consecința afectării dreptului 
publicului la informare corectă, ceea ce contravine dispozițiilor legale invocate. 

 În calitate de garant al interesului public, 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, iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod 
imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor.  

Faţă de aceste aspecte, 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 somație. 

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. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L., (care a 
deținut  licenţa audiovizuală nr. TV-C 925.1/22.02.2022 şi decizia de autorizare nr. 
2304.0-1/22.02. pentru postul NEWS ROMÂNIA) se sancţionează cu somație 
publică pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. 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. 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 
 
 


