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Decizia nr. 132 din 31.01.2023 

privind somarea  S.C. RTV S.R.L., 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, Construcţia C1, et. 2, ap. 8, jud. Prahova 

CUI: 47245597     Fax: 0378.603.160 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, parter, sector 2  

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31.01.2023, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr.  11078/04.11.2022; 
10877/31.10.2022; 11083/05.11.2022; 11031/03.11.2022; 10906/01.11.2022, referitoare la 
ediţiile din 30 și 31 octombrie ale emisiunilor: emisiunilor informative, „Știrile România TV”, 
„Breaking News” și „Newsline”, difuzate de postul ROMÂNIA TV. 

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

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a 
vizionării de înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV 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 (Codul 
audiovizualului), prevederi potrivit căror, 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. 

Postul de televiziune România TV, a difuzat în zilele de 30 și 31 octombrie 2022, edițiile 
informative ale emisiunilor Știrile România TV”, „Breaking News” și „Newsline”, în care au 
fost prezentate informații despre Elon Musk și Angelina Jolie. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
30.10.2022 

● Știrile România TV, ora 07.00 
Titluri: ELON MUSK ȘI PRIETENII LUI MILIARDARI PETERC LA BRAN   
Prezentatoarea: Elon Musk și prietenii lui miliardari vin în România să petreacă de 

Haloween la Castelul Bran. La eveniment este așteptată inclusiv actrița Angelina Jolie.   
Știrea a fost însoțită de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt 

Danzeisen și Peter Thiel coborând din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie 
în rolul personajului Maleficent. În timpul difuzării imaginilor pe ecran a fost afișată 
mențiunea: Media FLUX.ro. 

Voce din off: Cel mai bogat om al planetei împreună cu miliardarii de pe Wall Street 
dar și cu staruri de cinema vor petrece noaptea de Haloween pe pământ românesc. 
Elon Musk a închiriat tot Castelul Bran și și-a chemat toți prietenii magnați la 
petrecere. Organizatorii din România primesc doar niște nume de cod ale bogaților pe 
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care urmează să-i găzduiască. Invitații lui Musk aterizează la București din două în 
două ore cu avioane private urmând să plece de pe aeroportul Băneasa cu 
elicopterele. Majoritatea miliardarilor vor sta cazați la o stână din Brașov, spun sursele 
și vor mânca preparate tradiționale românești. Primii invitați au ajuns deja în România. 
Vorbim despre Peter Thiel fondatorul PayPal care este unul dintre prietenii buni ai lui 
Elon Musk. Thiel este însoțit de partenerul său de viață miliardarul Matt Danzeisen. 

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul ediției informative Știrile România 
Tv ora 08.00. 

● Știrile România TV, ora 09.00 
Titluri: ELON MUSK ȘI PRIETENII LUI MILIARDARI AU PETRECUT  LA STÂNĂ   
Prezentatoarea: Cel mai bogat om al planetei Elon Musk împreună cu miliardarii 

de pe Wall Street dar și cu staruri de cinema precum Angelina Jolie  vor petrece 
noaptea de Haloween pe pământ românesc. Elon Musk a închiriat tot Castelul Bran 
pentru petrecerea grandioasă de astăzi. Aseară însă Musk a petrecut alături de 
prietenii lui magnați la o stână din Poiana Brașov unde oaspeții au fost primiți cu pâine 
și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabără și dansuri românești. Cu mai multe detalii  
despre petrecerea bogaților lumii din România vine colega mea Iuliana Damian. Iuliana bun 
găsit. 

Iuliana Damian, reporter România Tv: Bun găsit, Elon Musk a ales România pentru 
aceste zile iar miliardarul a invitat în România toți prietenii săi miliardari din lume dar 
și vedete de la Hollywood.  

Știrea a fost însoțită de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt 
Danzeisen și Peter Thiel coborând din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie 
în rolul personajului Maleficent. În timpul difuzării imaginilor pe ecran a fost afișată 
mențiunea: Media FLUX.ro. 

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul ediției informative Știrile România 
Tv ora 10.00. 

● Știrile România TV, ora 11.00 
Titluri: ELON MUSK ȘI PRIETENII MILIARDARI AU PETRECUT  LA STÂNĂ ; DE CE 

A ADUS ELON MUSK MILIONARI ȘI ACTORI ÎN ROMÂNIA; PETERCEREA 
MILARDARILOR LUMII LA BRAN   

Prezentatoarea: Doamnelor și domnilor cel mai bogat om al planetei Elon Musk 
împreună cu miliardarii de pe Wall Street dar și cu staruri de cinema precum Angelina 
Jolie  vor petrece noaptea de Haloween pe pământ românesc. Elon Musk a închiriat 
tot Castelul Bran pentru petrecerea grandioasă de astăzi. Iar aseară Musk a petrecut 
alături de prietenii lui magnați la o stână din Poiana Brașov unde oaspeții au fost 
primiți cu pâine și sare.  

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bun găsit Laura, 
bun găsit doamnelor și domnilor, da milionarii lumii au ajuns în România la invitația 
lui Elon Musk ca să petreacă sărbătoarea Haloween-ului aici la noi în țară. Au ajuns 
încă de ieri pe Aeroportul Otopeni și nu vă gândiți că au stat în trafic pe DN 1 cu 
elicopterul au sosit aici în Bran. Petrecerea a început încă de aseară la o stână din 
Poiana Brașov unde au avut parte de bucate tradiționale semn că îi plac foarte mult 
celui mai bogat om de pe planetă asta pentru că a postat pe o rețea de socializare 
mesajul că printre bucuriile vieții se numără pâinea proaspăt coaptă dar și produsele 
de patiserie. Acea petrecere s-a terminat undeva în jurul orei trei dimineață după care 
toți cei invitați au plecat la vilele luxoase pe care le-au închiriat în Poiana Brașov.  

Știrea a fost însoțită de imagini cu: Castelul Bran,  Elon Musk aflat la un eveniment; Matt 
Danzeisen și Peter Thiel coborând din diferite autoturisme; scurte secvențe cu Angelina Jolie 
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în rolul personajului Maleficent. În timpul difuzării imaginilor pe ecran a fost afișată 
mențiunea: Media FLUX.ro. 

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul edițiilor informative Știrile România 
Tv ora 12.00 și 14.00. 

Informațiile și imaginile mai sus prezentate au fost reluate și în cadrul emisiunilor de 
dezbatere: Știrile România Tv de la ora 13.00, Breaking News, ora 15.00, România te 
Vede ora 16.00, Breaking News, ora 19.00.         

● Breaking News, ora 23 .00 
Titluri: PROTEST ÎN FAȚA CASTELULUI BRAN, S-AU DAT ȘI AMENZI; 

MILIARDARII CARE CONDUC LUMEA PETREC LA CASTELUL BRAN; NUMAI AVEREA 
LUI ELON MUSK ESTE CÂT PIB-UL ROMÂNIEI; ELON MUSK ȘI PRIETENII 
MILIARDARI FAC PE VAMPIRII LA BRAN  

Prezentatorul: Denisa ai recunoscut pe cineva acolo, ce se întâmplă acum? 
Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bună seara Marius, 

bună seara doamnelor și domnilor chiar în aceste momente vedeți mașinile cu invitații 
lui Elon Musk care sosesc aici la Castelul Bran. Primul popas pe care l-au făcut în 
această seară a fost la un restaurant din Bran, acolo unde au sosit după ora 18.00, au 
luat cina și iată că acum sunt aduși de șoferi în mașini pe care le vedeți chiar în aceste 
momente în imagini. Se întinde o coloană  de astfel de mașini. Am văzut câteva vedete 
costumate. Am văzut-o pe DJ-ița lui Elon Musk, doamna blondă. Și de asemenea vreau 
să vă spun că unele persoane care au ales să vină aici la petrecerea lui Elon Musk au venit 
costumate cu specificul acestei sărbători. Uitați în continuare vin mașini. Vreau să vă arăt 
această coadă pentru că sunt și foarte multe persoane care au venit aici încă de la ora 
16.00, așteaptă oamenii să-l întâlnească pe Elon Musk doamnelor și domnilor sau pe 
Angelina Jolie. Vă dați seama că acest lucru este aproape imposibil pentru că ați văzut 
sunt foarte mulți polițiști aici, sunt agenți de pază atât de la o firmă din România dar 
sunt și agenți de pază care au venit din Statele Unite ale Americii pentru a-i proteja 
practic pe cei 140 de invitați ai lui Elon Musk. Vă arătam și vă spuneam sunt cozi cu 
mașinile în care se află miliardarii planetei, vedete importante de la Hollywood. Vedeți sunt 
oameni care se apropie de geamurile mașinilor, vă spuneam sunt polițiști care împiedică 
acest lucru. Dar oamenii vă dați seama sunt curioși având în vedere că este un eveniment 
grandios care se petrece la noi în țară.  

31.10.2022 
● Știrile România TV, ora 07.00 
Titluri: CEI MAI BOGAȚI OAMENI AI LUMII AU PETRECUT LA CASTELUL BRAN;   
Prezentatorul: Cei mai bogați oameni ai lumii printre care și Elon Musk au petrecut 

la Castelul Bran alături de ei au venit și actori de la Hollywood. Mulți au apărut 
costumați în vampiri pentru distracția de Haloween.  

Voce din off: Cei ai bogați oameni ai planetei și actorii de la Hollywood au ajuns la 
Bran încă de sâmbătă. Au mers la o stână din Poiana Brașov unde au fost primiți cu 
țuică și slănină. De la eveniment nu aveau cum să lipsească lăutarii. Au urmat 
dansurile iar vedetele de peste ocean au făcut spectacol. În afară de Elon Musk, la 
Bran au mai ajuns Peter Thiel fondatorul PayPal, Sergey Brin, întemeietorul Google 
dar și actrița Julia Sandstrom care a fost și DJ la petrecere. Înainte să înceapă 
petrecerea de Haloween de la  Castel miliardarii au luat masa la un restaurant tot din 
Bran unde au apărut îmbrăcați ca în filmele cu Dracula. Printre invitați se numără și 
celebra actriță Angelina Jolie. Elon Musk are o afinitate mai veche pentru ea iar prea a 
susținut că între cei doi ar fi fost și o idilă în anul 2017. Mulți turiști s-au îngrămădit în fața 
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Castelului Bran în speranța că îi vor zări măcar pentru o clipă pe Elon Musk și Angelina Jolie 
dar nu au avut noroc.     

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul ediției informative Știrile România 
TV ora 08.00 

Titluri: BOGAȚII LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN; 
MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN; PROTEST LA 
POARTA CASTELULUI ÎN TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR       

Prezentatorul: Elon Musk cel mai bogat om de pe planetă a petrecut Haloween-ul 
la Castelul Bran alături de miliardari din lumea întreagă și vedete de la Hollywood. 
Petrecăreții au avut parte de o atmosferă desprinsă din filme cu sunete, efecte 
speciale dar și ritualuri satanice. De toate aceste  detalii s-au ocupat sute de oameni 
pentru ca experiența Dracula să fie unică așa cum a cerut Musk. Colega mea Denisa 
Gelatu se află în continuare acolo la Bran, vine cu toate informațiile de ultim moment. În 
direct Denisa. Bună dimineața te ascultăm.       

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bună dimineața 
Marian, bună dimineața doamnelor și domnilor cu siguranță cel mai discutat loc din lume la 
ora actuală este Castelul Bran pe care-l vedeți în spatele meu. Azi noapte a avut loc aici 
o petrecere exclusivistă, Castelul a fost închiriat pentru o noapte, duminică spre luni, 
de către Elon Musk și a avut 140 de invitați numai unul și unul. I-am văzut când au 
ajuns aici la Castelul Bran, în jurul orei 23.00 au venit cu mașinile. Erau costumați, 
erau deghizați cei mai mulți în Dracula, în vampiri. Înțeleg că în interiorul Castelului s-
a pus în scenă un film de groază, au încercat să-l imite pe Dracula, au încercat să imite 
legendele Dracula. S-au filmat, s-au postat pe rețelele de socializare și au ținut cont 
de ritualurile satanice. De exemplu, s-au filmat cum încercau să își sugă sângele. Pe 
de altă parte, am văzut aici sute de oameni în fața Castelului care încercau să îl prindă 
pe Elon Musk, să discute cu acesta, sau pe Angelina Jolie. Oamenii credeau că pot 
face măcar un selfie, măcar o fotografie să le rămână o amintire. Vă dați seama că 
acest lucru a fost imposibil pentru că Elon Musk și-a adus o echipă de agenți de pază 
din Statele Unite ale Americii. Au fost, de asemenea, mobilizate și foarte multe forțe 
de ordine de aici din România. Sunt sigură că vă întrebați și cât a costat să închirieze 
Elon Musk Castelul Bran, ei bine a scos din buzunar 75.000 de euro. Nu a venit direct 
aici Elon Musk și nici invitații săi. Prima oprire a fost la un restaurant faimos de aici 
din Comuna Bran. A închiriat practic și acel restaurant unde au mers să ia cina, am 
fost și acolo. În jurul restaurantului au fost montate garduri pentru a nu depăși un 
anumit teren. Nu voiau organizatorii să le fie invadat spațiul personal. A fost o 
petrecere exclusivistă v-am spus doamnelor și domnilor iar în continuare Elon Musk 
și invitații se află în România sunt cazați la vile de lux din Poiana Brașov.                         

Știrea cu același conținut a fost difuzată și în cadrul emisiunilor informative Știrile 
România TV ora 10.00 și Breaking News ora 11.00. 

● Știrile România TV, ora 12.00 
Titluri: MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN; 

CUM S-A DISTRAT PRIMARUL DIN BRAN LA PETRECEREA LUI MUSK  
Prezentatoarea: Unii dintre cei mai bogați oameni de pe planetă au petrecut 

Haloween-ul la castelul Bran alături de vedete de la Hollywood.       
Prezentatorul: Ei bine petrecăreții au avut parte și de o atmosferă desprinsă din filme 

cu efecte speciale și cu ritualuri neobișnuite. 
Prezentatoarea: De toate aceste detalii s-au ocupat sute de oameni pentru ca 

experiența Dracula să fie unică, așa cum anunțase Elon Musk. 
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Prezentatorul: Vedem și noi ce se întâmplă acolo. În direct cu noi este Denisa Gelatu 
care se află în continuare la Bran, Denisa. 

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bine v-am găsit, 
Radu și Flaviana bine v-am găsit, doamnelor și domnilor în acest moment este liniște 
aici la Castelul Bran. În jurul orei cinci s-a sfârșit petrecerea lui Elon Musk. Au ajuns 
invitații aseară la ora 22.00, petrecerea a început la ora 23.00. A fost o petrecere 
fastuoasă, o petrecere grandioasă la care s-a lucrat din luna august. A fost practic un 
proiect, am văzut ieri aici venind tehnicieni cu lumini, ingineri de sunet, foarte mulți 
oameni, așa cum ați spus și voi sute de persoane, au venit chiar și regizori pentru a 
le oferi invitaților lui Elon Musk o experiență unică și de neuitat. S-au pus în scenă 
practic și ritualuri satanice din filmele cu Dracula și din legendele pe care le-am auzit 
cu toții.  

Aceste informații și imagini au fost prezentate și în cadrul emisiunilor: Breaking News 
ora 13.00 (emisiune de dezbatere) și Știrile România Tv ora 14.00 (emisiune 
infirmativă).                               

● Newsline, ora 15.00 (sesizarea nr. 11078/04.22.2022) 
Titluri: DAN NEGRU INTERVINE ÎN SCANDALUL "ELON MUSK", PROTEST LA 

POARTA CASTELULUI ÎN TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR, MILIARDARII LUMII, 
PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN       

Moderatoare: Cristina Șincai 
Invitați: Ciprian Purice- jurnalist, Dorina Barcari- reprezentant al pensionarilor; Tudor 

Ciuhodaru- medic, europarlamentar; Gigi Becali- om de afaceri.     
Prezentatoarea: Dan Negru intervine în scandalul Elon Musk. Prezentatorul spune 

că în agenda lui Musk suntem trecuți lângă rinocerii din Africa de Sud pe care-i 
vânează în vacanțele de iarnă. La Bran petrecăreții au avut parte de o atmosferă 
desprinsă din filmele cu sunete, efecte dar și cu ritualuri satanice. Denisa Gelatu este 
acolo și a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat azi noapte Denisa. Te ascultăm.      

Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Bun găsit Cristina, 
bun găsit doamnelor și domnilor, 140 de invitați au venit aici să petreacă Haloween-ul. Au 
ajuns în jurul orei 22.00 la Castelul Bran iar petrecere a început undeva după ora 23.00. O 
petrecere fastuoasă cum nu s-a mai văzut în România, asta îmi spunea și primarul de aici 
din Comuna Bran. Însă important de menționat este că cel mai bogat om al lumii dar și 
Angelina Jolie nu au fost prezenți aici deși sute de persoane i-au așteptat de pe zi, de 
la ora 16 de când Castelul practic a fost ieri închis pentru vizitatori ca să se organizeze 
pentru petrecerea grandioasă care a avut loc azi noapte. Oamenii l-au așteptat pe Elon 
Musk, voiau să facă o poză cu acesta, voiau să schimbe câteva cuvinte însă nu a venit. 
Deși, potrivit unor surse, ar fi trebuit să apară aici. Castelul Bran a fost închiriat 
noaptea trecută de miliardari din întreaga lume care au venit aici să petreacă această 
sărbătoare, Haloween-ul practic.  

● Știrile România Tv ora 16.00 
Titluri: DAN NEGRU INTERVINE ÎN SCANDALUL "ELON MUSK", PROTEST LA 

POARTA CASTELULUI ÎN TIMPUL PETRECERII BOGAȚILOR, MILIARDARII LUMII, 
PETRECERE CU RITUALURI SATANICE LA BRAN       

Prezentatoarea: Dan Negru intervine în scandalul Elon Musk. Prezentatorul spune 
că în agenda lui Musk suntem trecuți lângă rinocerii din Africa de Sud pe care-i 
vânează în vacanțele de iarnă. La Bran petrecăreții au avut parte de o atmosferă 
desprinsă din filmele cu sunete, efecte dar și  ritualuri satanice. Denisa Gelatu, colega 
mea,  se află în continuare acolo la Bran și vine cu mai multe detalii despre această mega 
petrecere. Te ascultăm Denisa. 
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Denisa Gelatu, reporter România TV în direct de la Castelul Bran: Binte te-am găsit 
Cristina, bine v-am găsit doamnelor și domnilor, petrecerea a început în jurul orei 23.00. La 
ora 22.00 am văzut mașinile care intrau în curtea exterioară a Castelului Bran. Au fost 140 
de persoane, costumate, deghizate. Cei mau mulți au ales să se transforme în vampiri, să-l 
imite pe Dracula. Au făcut scene din filmele de groază și din legendele pe care le-au citit cu 
Dracula. Evenimentul a purtat numele, de experiența Dracula. Însă, un aspect important 
de menționat este că deși Elon Musk ar fi trebuit să sosească aici nu a mai venit, la 
fel s-a întâmplat și cu Angelina Jolie. Sute de persoane i-au așteptat pe aceștia aici în 
fața Castelului Bran încă de la ora 16.00 de ieri atunci când s-a închis castelul pentru vizitator 
și organizatorii s-au ocupat de decorațiunile de aici din interior și din exterior.  

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că, în cadrul știrilor difuzate pe parcursul zilei de 30 octombrie 2022, au fost  prezentate 
informații nereale și neverificate în legătură cu participarea unor anumite personalități la un 
eveniment, fiind încălcate astfel prevederile art. 64 alin. (1) lit b) din Codul audiovizualului. 

În concret, postul ROMÂNIA TV a difuzat mai multe știri cu privirea la participarea 
miliardarului Elon Musk și a actriței Angelina Jolie la petrecerea organizată cu ocazia 
sărbătorii Halloween, la Castelul Bran din România.  

Astfel, Consiliul a reținut că informațiile în legătură cu acest subiect au fost prezentate 
ca fiind unele exacte, reale, fără niciun dubiu, așa cum reiese din modul de redactare și din 
conținutul știrilor analizate (De exemplu, titluri: "MILIARDARII LUMII, PETRECERE CU 
RITUALURI SATANICE LA BRAN”, „Elon Musk și prietenii lui miliardari vin în România să 
petreacă de Haloween la Castelul Bran. La eveniment este așteptată inclusiv actrița 
Angelina Jolie”, „ELON MUSK ȘI PRIETENII LUI MILIARDARI AU PETRECUT  LA STÂNĂ.” 

Însă acest fapt a fost infirmat ulterior, chiar radiodifuzorul prezentând, în ziua următoare, 
știrea ca nefiind una sigură, iar în ediția de la ora 16.00, precizând următoarele: „Însă, un 
aspect important de menționat este că deși Elon Musk ar fi trebuit să sosească aici nu a mai 
venit, la fel s-a întâmplat și cu Angelina Jolie.” 

 În aceste condiții, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a înțeles să difuzeze, cu 
insistență, pe parcursul zilei de 30 octombrie, o informație, care prin natura subiectului 
suscita un interes general din partea telespectatorilor, făra ca informația să fi fost verificată 
sau confirmată de surse oficiale sau autorizate și, mai mult decât atât, care, ulterior, s-a 
dovedit a fi nereală.  

Față de o asemenea abordare, membrii Consiliului au concluzionat că radiodifuzorul nu 
și-a îndeplinit obligația legală prevăzută de norma legală invocată, ceea ce a condus la 
prejudicierea dreptului publicului de a primi informații corecte și verificate pe marginea 
subiectului prezentat. 

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.  

Pentru 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 de intrarea în legalitate. 

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, 
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DECIZIE: 
 
Art. 1 Radiodifuzorul S.C. RTV S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.7/09.06.2011 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. 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. 

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 știrilor difuzate pe parcursul zilei de 30 octombrie 2022, au fost  
prezentate informații nereale și neverificate în legătură cu participarea unor anumite 
personalități la un eveniment, fiind încălcate astfel prevederile art. 64 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”  
 

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

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


