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Decizia nr. 123 din 26.01.2023 

privind somarea S.C. RTV HD S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A,   

Construcţia C1, et. 2, ap. 8, jud. Prahova   CUI: 47245597           
Fax: 0378.603.160      e-mail: office@rtv.net 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter, sector 2 
 
 
 

Întrunit în şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat mai multe rapoarte întocmite de Direcția Monitorizare, în 
baza sesizărilor primite la C.N.A.,  cu privire la emisiunile informative și de dezbateri 
difuzate pe parcursul lunii octombrie 2022, de postul ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RTV HD 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.7/09.06.2011 eliberată la 12.01.2023 şi 
decizia de autorizare nr. 1779.2/26.01.2023). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare 
și vizionarea unor selecții din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. RTV HD S.R.L. a încălcat prevederile art. 65 lit. b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în emisiunile de ştiri şi 
dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: 

    b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o 
conexiune reală; 

Analizând rapoartele de monitorizare ale emisiunilor difuzate în luna octombrie 
2022, în cadrul cărora  a fost abordat subiectul referitor la accidentul rutier în care au 
fost implicate Monica Macovei și un motociclist, membrii Consiliului au constatat că 
între acest subiect și imaginile, comentariile sau titlurile afișate pe ecran nu a existat 
o conexiune reală, fiind făcute publice informații cu privire la aspecte legate de viața 
privată a acesteia, situație ce contravine regulilor de informare corectă astfel cum 
sunt reglementate de dispozițiile anterior invocate. Astfel, printre titlurile afișate s-au 
regăsit: : „Monica Macovei, scandal și aroganță, înregistrări uluitoare” / „Vecinele 
Monicăi Macovei rup tăcerea, mărturii uluitoare” / „Se îmbată Monica Macovei ? 
Propagandista cu care chefuiește”. 

 De exemplu, sub acest aspect, redăm din sinteza rapoartelor de monitorizare 
având ca obiect emisiunile:  

- România exclusiv, România te vede, Știrile România TV, Breaking news, 
difuzate 22-23.10.2022, cu privire la care a fost primită sesizarea nr. 
10833/27.10.2022 
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  Sinteza constatării 

 

România exclusiv – 22.10.2022, ora 20:00-21:00 - dezbatere  
Cu mențiunea URMEAZĂ, pe banda inferioară au alternat textele:  

- 20:02 (rep.01.42/20),     20:04 (rep.04.13/20),     20:07 (rep.06.44/20),     20:09 (rep.09.15/20),     
20:24 (rep.23.35/20),  
  20:26 (rep.26.05/20),     20:31 (rep.31.08/20),    20:34 (rep.33.39/20),     20:36 (rep.36.10/20),   
20:38 (rep.38.41/20), 
  20:41 (rep.41.12/20);   20:21 (rep.21.14/20);    20:44 (rep.43.43/20) 

(...) / BATJOCURA BĂRBATULUI NENOROCIT DE MONICA MACOVEI / (...) / SE 
ÎMBĂTA MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE / (...) / ULTIMA 
ORĂ: DEZVĂLUIRI DESPRE CE ÎI FACE KOVESI LUI IOHANNIS / LICHIDAREA LUI 
IOHANNIS, CE UNELTESC KOVESI ȘI HOARDELE REZIST / CUM VREA SĂ DISTRUGĂ 
KOVESI PROBELE ARESTĂRII SALE / (...) / INTERVIUL CU OFIȚERUL CARE DEMASCĂ 
NOUA ORDINE MONDIALĂ / TRECEREA LA UN REGIM DICTATORIAL MAI RĂU CA ÎN 
COMUNISM / CENZURĂ, INCITARE LA URĂ, CONTROLUL INFORMAȚIILOR / 
DISTRUGEREA CREDINȚEI, CONTROLUL BIG PHARMA ȘI BIG TECH / ELIMINAREA 
CUVÂNTULUI „MAMĂ”, TERORIZAREA PĂRINȚILOR / (...) 
- 20:12 (rep.11.46/20) (...) / BATJOCURA BĂRBATULUI NENOROCIT DE MONICA MACOVEI 
/ (...) / SE ÎMBĂTA MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE / (...) / 
ULTIMA ORĂ: DEZVĂLUIRI DESPRE CE ÎI FACE KOVESI LUI IOHANNIS ; 
- 20:46 (rep.45.40/20) (...) / BATJOCURA BĂRBATULUI NENOROCIT DE MONICA MACOVEI 
/ (...) / SE ÎMBĂTA MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE / (...) / 
ULTIMA ORĂ: DEZVĂLUIRI DESPRE CE ÎI FACE KOVESI LUI IOHANNIS / LICHIDAREA LUI 
IOHANNIS, CE UNELTESC KOVESI ȘI HOARDELE REZIST / CUM VREA SĂ DISTRUGĂ 
KOVESI PROBELE ARESTĂRII SALE / (...) / INTERVIUL CU OFIȚERUL CARE DEMASCĂ 
NOUA ORDINE MONDIALĂ / TRECEREA LA UN REGIM DICTATORIAL MAI RĂU CA ÎN 
COMUNISM / CENZURĂ, INCITARE LA URĂ, CONTROLUL INFORMAȚIILOR.  

România te vede - 22.10.2022, ora 21:00-23:00 - dezbatere 
Moderator: Ioan Korpos. Invitați:  
- în platou: Alice Drăghici - avocat, Gelu Vișan - analist politic, Cătălin Harnagea - fost 

director SIE;  
- prin Skype: Cristian Troncotă – istoric, profesor, Daniel Savu – senator (așa cum a fost 

prezentat), Codruța Cerva – corespondent. 
I. Prima oră – 21:00-22:00 

Ioan Korpos a făcut următoarea introducere: 
20:00, S1-1, S1-2 Ioan Korpos: (...) Difuzăm filmul cutremurător cu Monica Macovei, 

batjocura bărbatului nenorocit de Monica Macovei. (...) Se-mbată Monica Macovei? 
Propagandista cu care chefuiește. (...) Ultimă oră, stimați telespectatori, dezvăluiri despre 
ce îi face Kovesi lui Iohannis. Lichidarea lui Iohannis. Ce uneltesc Kovesi și hoardele 
rezist. Cum vrea să distrugă Kovesi probele arestării sale. (...) Interviu cu ofițerul care 
demască noua ordine mondială. Trecerea la un regim dictatorial mai rău ca în comunism: 
cenzură, incitare la ură, controlul informațiilor, distrugerea credinței, controlul Big Pharma 
și Big Tech. eliminarea cuvântului „mamă”, terorizarea părinților, doamnelor și domnilor. 
(...)  

Titluri: (...) / IMEDIAT: BATJOCURA BĂRBATULUI NENOROCIT DE MONICA 
MACOVEI / (...) / IMEDIAT: SE ÎMBATĂ MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE 
CHEFUIEȘTE / (...) / IMEDIAT: DEZVĂLUIRI DESPRE CE ÎI FACE KOVESI LUI IOHANNIS / 
IMEDIAT: LICHIDAREA LUI IOHANNIS, CE UNELTESC KOVESI ȘI HOARDELE REZIST / 
IMEDIAT: CUM VREA SĂ DISTRUGĂ KOVESI PROBELE ARESTĂRII SALE / (...) / IMEDIAT:  
OFIȚERUL CARE DEMASCĂ NOUA ORDINE MONDIALĂ / IMEDIAT: TRECEREA LA UN 
REGIM DICTATORIAL MAI RĂU CA ÎN COMUNISM / IMEDIAT: CENZURĂ, INCITARE LA 
URĂ, CONTROLUL INFORMAȚIILOR / IMEDIAT:  DISTRUGEREA CREDINȚEI, CONTROLUL 
BIG PHARMA ȘI BIG TECH / IMEDIAT: ELIMINAREA CUVÂNTULUI „MAMĂ”, 
TERORIZAREA PĂRINȚILOR / (...) 

Aspecte reclamate: 
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- se începe cu deja clasica hărțuire a Monicăi Macovei prin toate modurile posibile: 
    * accidentul în care a fost implicată: 

- 21:02, S2 A fost difuzată știrea despre accident. 
 Ioan Korpos: Sunt împreună cu noi și vă spun această seară în fața unei lumi întregi 

totul despre probele batjocurii omului nenorocit de Monica Macovei. Doamnelor și 
domnilor, corespondenții speciali România TV Roxana Ciucă și Costin Soare au absolut toate 
informațiile. Sunt în direct cu noi, o să-i vedeți chiar acum în imagini, și, așa cum vă spuneam, 
vă prezintă toate aceste probe, cum a fost batjocorit omul care e nenorocit, e pe un pat de 
spital, a fost în stare foarte gravă, nenorocit de Monica Macovei.  

Costin Soare a relatat despre o minciună venită chiar de la Monica Macovei: aceasta a 
postat pe Facebook cum că motociclistul ar fi intrat pe contrasens unde s-a lovit de mașina ei. 

Corespondenții au mai vorbit: 
- despre probe care se mai găsesc la fața locului dar care nu ar trebui să stea acolo. 
- despre mușamalizare ca la Caracal; 
- despre faptul că de multe ori polițiștii spun „Bun, sunt probe care pe noi nu ne 
interesează”. 

Au mai relatat, din surse, că Monica Macovei a căutat victima, a luat legătura cu familia 
victimei, iar dosarul a rămas în continuare in rem  dar că ar putea să fie mutat de la Curtea 
de Apel Constanța la București. 

Titluri: PROBELE BATJOCURII OMULUI NENOROCIT DE MONICA MACOVEI / (...) / 
LUCRURILE VICTIMEI LUI MACOVEI, DESCOPERITE LA LOCUL TRAGEDIEI 

(rep.04.29/S8) Cătălin Harnagea:  
- (...) Eu cred că deja s-a pus baza unei înțelegeri. Înțelegeri între cel accidentat și 

doamna Macovei.  
- Acuma e foarte interesant cum se va putea mușamaliza accidentul chiar în cazul 

unei înțelegeri, fiindcă dacă oricum o persoană sau un individ încalcă legea și intră în 
zona penală, poliția n-are ce să facă, trebuie să... 

 
    * momente în care ar fi băut: 

- 21:02, S2 la știrea despre accident:  Roxana Ciucă: (...) dacă dai o simplă căutare pe 
internet găsești că acum câțiva ani de zile, la un congres al avocaților, a consumat acolo 
băuturi alcoolice, whiskey, vin. A început să spargă pahare. 

- 21:07, S3 A fost difuzat un material, care a fost transcris la „Constatări”, în care s-au 
prezentat interviuri cu vecinele Monicăi Macovei. 

Titluri: MONICA MACOVEI, SCANDAL ȘI AROGANȚĂ, ÎNREGISTRĂRI ULUITOARE / 
(...) / SE ÎMBATĂ MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE  

Ioan Korpos: (...) O să vedeți propagandista cu care chefuiește, vecinii inundați, 
înregistrări uluitoare cu Monica Macovei, fostul ministru rezist al Justiției. (...) 

Vecina 1: Ea m-a inundat. Asta fiind a treia oară. M-a inundat și curgea apă de acolo 
din tavan și prin lustră. Ea făcea baie și uita să închidă apa. Mă torturează fizic și psihic. 
Nu fizic. Psihic. 

Vecina 2: A inundat-o, o stresează. Nu recunoaște. 
(...) Vecina 2: Se... complace în ale distracției și ale paharului și ale așa, cu doamna 

Andreea Pora. Sunt foarte bune amice. Amândouă sunt bine dispuse. Asta urcă la volanul 
mașinii dânșii Suzuki, ailaltă are mașină, nu mă pricep ce, dar argintie, amândouă bine 
dispuse dar nu-i oprește niciodată cred că miliția. 

- 21:11, S4 Gelu Vișan a făcut următorul comentariu: 
Gelu Vișan: (...) M-am dus la un moment dat într-un loc, dacă o să fie un proces, 

Monica, o să spun la proces. Și mi-a zis cineva, vă dau cuvântul meu de onoare, deci, 
întâmplarea asta este reală, mi-a zis cineva, zice „Domn'e, dvs. o cunoașteți pe Monica 
Macovei?” În acel loc n-ar fi trebuit să știe cineva de Monica Macovei. Zic, „Da.” „Domn'e, 
a luat de la noi de aici niște sticle de vin cam multe și a zis că de probă și că ne trimite 
banii.” Și eu zic, „Domn'e, nu se poate. Poate greșiți. Doamna Macovei e în România...” 

Ioan Korpos: Așa v-au spus oamenii de acolo? 
Gelu Vișan: Nu, oamenii de acolo sunt oameni grei, serioși. Și-a luat multe, adică nu 

vorbiți de două sticle aici, a luat un portbagaj. „Domn'e, nu vrea, nu ne mai răspunde la 
telefon, nu... le-a luat de probă.” Zic „Domn'e, nu se poate.” Atunci am arătat poza. 

Titluri: (...) / SE ÎMBATĂ MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE 
CHEFUIEȘTE / (...) 
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- - Punctul culminant din 27.10.2022 (sesizarea  11058/03.11.2022 

 

 Sinteza constatării - Punctul culminat - 27.10.2022 – dezbatere 

 

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 27.10.2022, emisiunea de dezbatere 
Punctul Culminant în intervalul orar 21:00-22:47. Mențiuni direct și exclusiv.  

Moderator: Victor Ciutacu. 
Aspectele sesizate de petent s-au regăsit în a doua oră a emisiunii (intervalul 21:59-22:47). 
Invitați în a doua oră: 
- în platou: Bogdan Chirieac, Marius Pieleanu; Cristian Barbu – general; 
- prin Skype: Daniel Savu - fost senator PSD.  
În introducere, moderatorul a anunțat: 
S1-2 Victor Ciutacu: (...) Iar vecinii Macovei o demască, doamnelor și domnilor, și 

acuză abuzuri de chefuri și de alcool în casa fostei zeițe a anticorupției. Iar liderul 
propagandei macoveiste a fost prins cu droguri. (...) 

Titlu: (...) / IMEDIAT: VECINII MONICĂI MACOVEI O DEMASCĂ, CHEF ȘI ALCOOL / (...) 
 Cu privire la Monica Macovei  

S2 Victor Ciutacu: Doamnelor și domnilor, și pentru că tot trebuia să poarte un nume 
există o preoteasă a acestei justiții libere independente și care nu răspunde la niciun 
stimul, vă prezentăm în acest sens înregistrări uluitoare cu Monica Macovei, simpatia 
domnului Chirieac, fost ministru al Justiției, ...  

Bogdan Chirieac: Domn'e eu chiar o simpatizez, da. 
Victor Ciutacu: ... implicată între altele în accidentarea unui motociclist. 
Bogdan Chirieac: Se întâmplă. 
A fost difuzat materialul despre Monica Macovei așa cum a fost descris la Constatări. 
Titluri: MONICA MACOVEI, SCANDAL ȘI AROGANȚĂ, ÎNREGISTRĂRI ULUITOARE / 

VECINELE MONICĂI MACOVEI RUP TĂCEREA, MĂRTURII ULUITOARE / SE ÎMBATĂ 
MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE  

 
S-au făcut următoarele comentarii: 
S3 Victor Ciutacu: Domnul Chirieac, ce mi-a plăcut cel mai tare a fost aia, s-a dedat la 

patima paharului și a distracției cu doamna Pora. Închipuiți-vă secvența asta numa', 
deschisă de...  

Bogdan Chirieac: Ca să spun un cuvânt care a făcut istorie, răutăcisme. 
Titlu: SE ÎMBATĂ MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE  
S4 Victor Ciutacu: Domnul general, dvs. vi se pare (neinteligibil) de mândrie să te lauzi că tu 

ai făcut DNA-ul? Trecând peste faptul că nu l-a făcut ea. 
Bogdan Chirieac: Da. Da. Domnul general, da. (Se suprapune.) 
Cristian Barbu: (Se suprapune.) Depinde când l-a făcut, că asta voiam să spun. Depinde în 

ce moment l-a făcut. Că dacă te iei după ideea asta că tot românul mai bea câte un păhărel, ați 
văzut că avem și cântece, avem de toate... 

Cristian Barbu: Deci, e un român adevărat care se supune acestui obicei popular până la 
urmă, nu? 

Victor Ciutacu: Da' ce, e rău? 
Cristian Barbu: Și când era foarte sub impresia acestui obicei și a făcut DNA-ul, atunci a fost 

rău. Dacă era în afara acelui obicei înseamnă că a fost bine. 
(...) Bogdan Chirieac: Domn'e, dar deocamdată așa cum ți l-a făcut DNA-ul este și în ziua de 

astăzi cel mai puternic partid politic din România.  
Titlu: SE ÎMBATĂ MONICA MACOVEI? PROPAGANDISTA CU CARE CHEFUIEȘTE  

 Cu privire la Oreste Teodorescu 
S5 Victor Ciutacu: Oreste Teodorescu, fostul realizator de televiziune și fost apostol al 

faimoasei zicale „fără penali în funcții publice”, a devenit penal cu acte în regulă. Oreste 
a refuzat, înțeleg, să semneze un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, lucru 
care l-ar fi scutit de trimiterea în judecată într-un dosar de consum, trafic de droguri, 
ceva, mă rog, foarte urât, la DIICOT. Haideți să vedem povestea. 

Materialul despre Oreste Teodorescu a fost descris la Constatări. 
Titlu: LIDERUL PROPAGANDEI MACOVEISTE, PRINS CU DROGURI   
 
S-au făcut următoarele comentarii: 
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S6 Victor Ciutacu: Vezi, tu, Oreste, când sufli în muștiucul ăla și se aprinde ecranul ca 

la discotecă ideal e să nu mai strângi semnături pentru fără penali în funcții publice că nu 
știi niciodată când te lovește. Trist destin pe băiatul ăsta, domnule Chirieac. 

Bogdan Chirieac: De ce, domn'e? E un om minunat. Eu sper că justiția noastră 
independentă va face dreptate. 

Victor Ciutacu: Da' și eu îi doresc tot binele din lume lu' Oreste și sper ca judecătorii să aibă 
înțelepciunea necesară să aprecieze părțile lui bune. 

(...) Marius Pieleanu:  
- Tema este nu Oreste, ci consumul de droguri. 
- Îmi aduc aminte că, astăzi s-a dat știrea, Germania, proiect de lege să deții legal 

canabis în casă. 
(...) Bogdan Chirieac: Asta e lumea de mâine. Uite șansa lui Oreste. 
Titlu: LIDERUL PROPAGANDEI MACOVEISTE, PRINS CU DROGURI   

 
Vizionând imagini și analizând rapoartele de monitorizare ale emisiunilor 

difuzate în luna octombrie 2022 de postul de televiziune ROMÂNIA TV,  în cadrul 
cărora una dintre teme a fost cea despre accidentul rutier în care au fost implicate o 
persoană publică și un motociclist, membrii Consiliului au constatat că acestea au 
fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 65 lit. b) din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, în emisiunile de ştiri şi dezbateri radiodifuzorii trebuie 
respecte regula în sensul căreia între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc 
comentariul să existe o conexiune reală. 

Astfel, în cadrul unora dintre aceste emisiuni (cum au fost, de pildă, și cele din 
care am exemplificat mai sus), în contextul subiectului referitor la accidentul rutier în 
care au fost implicate doamna Monica Macovei și un motociclist, Consiliul a reținut 
că între acest subiect și imaginile ce însoțeau comentariile sau titlurile afișate pe 
ecran nu a existat o conexiune reală, fiind făcute publice informații cu privire la 
aspecte legate de viața privată a acesteia și care nu aveau legătură cu tema 
dezbătută.  

În aceste condiții, Consiliul a constatat că o asemenea abordare a contravenit 
regulii de informare corectă publicului, așa cum cum este reglementată de 
dispozițiile anterior invocate.  

De exemplu, în contextul informațiilor referitoare la evenimentul rutier relatat au 
fost făcute comentarii care nu aveau o conexiune clară, vădită, relevantă sau reală 
cu acestea, comentarii tendențioase ce priveau aspecte ce țin de viața privată a 
persoanei în cauză, fiind însoțite, de asemenea, de titluri jignitoare și care nu aveau 
legătură cu subiectul despre respectivul accident.  Printre titlurile afișate, unele 
dintre ele afișate în mod repetat, s-au regăsit: „Monica Macovei, scandal și aroganță, 
înregistrări uluitoare” / „Vecinele Monicăi Macovei rup tăcerea, mărturii uluitoare” / 
Vecinii Monicăi Macovei o demască, chef și alcool / Se îmbată Monica Macovei ? 
Propagandista cu care chefuiește. / Liderul propagandei macoveiste, prins cu 
droguri.”  

În consecință, față de modalitatea în care s-au desfășurat emisiunile analizate, 
precum cele exemplificate anterior, Consiliul a constatat că acestea au avut un 
conținut ce a contravenit dispozițiilor art. 65 lit.b) din Codul audiovizualului, în 
virtutea cărora radiodifuzorii trebuie respecte regula în sensul căreia între subiectul 
tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală.  

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.  
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Față de toate aceste considerente, constatând încălcarea prevederilor 

referitoare la respectarea dreptului la informare corectă, ţinând cont de criteriile de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație 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) și 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. RTV HD S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
281.7/09.06.2011 eliberată la 12.01.2023 şi decizia de autorizare nr. 
1779.2/26.01.2023 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu 
somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 65       
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. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului 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, 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 somație publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul unor emisiuni difuzate în luna octombrie 2022, nu 
a existat o conexiune reală între subiectul dezbătut și informațiile prezentate, ce 
priveau aspecte legate de viața privată a unei persoane, fiind încălcate astfel 
prevederile art. 65 din Codul audiovizualului.” 

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