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MOTTO:
”Libertatea nu este un instinct. Nu este un instinct fiindcă instinctul 
e sălbatic, dezordonat şi mai ales anarhic. Libertatea este o 
disciplină, în regimul politic democratic. La baza libertăţii este 
legea şi nu putem concepe în viaţa politică o altă libertate decât 
o libertate legală. … libertatea e semnul de nobleţe al omului, dar, 
ca orice nobleţe, ea implică responsabilităţi. Exerciţiul libertăţii fără 
sentimentul responsabilităţii, înseamnă condamnarea ei.”

Hurmuz Aznavorian “Excelenţa legii”1 

„Alegerile democratice libere desfăşurate pe bază de sufragiu 
universal, în condiţiile în care electoratul este în deplină cunoştinţă 
de cauză, datorată unei reale libertăţi de informare şi exprimare 
reprezintă cazul ideal şi cel mai important mecanism primar de 
autoreglare a relaţiilor de putere care stau la baza unui regim social. 
Ele oferă posibilitatea ca, la anumite intervale de timp, o guvernare 
aleasă de o majoritate să fie confirmată sau infirmată în funcţie 
de percepţia realizărilor sale, iar pe timpul guvernării constituie 
premisa limitării puterii celor care guvernează şi a corectării 
deciziilor acestora de către partidele politice aflate în opoziţie.”

Dorin Suciu „Cum să câştigăm alegerile 
– ghid practic de campanie electorală”2

1  Hurmuz Aznavorian “Excelenţa legii”, Ed. Semne 2007, p. 68
2  Suciu Dorin „Cum să câştigăm alegerile – ghid practic de campanie 
electorală”, Ed comunicare.ro, Bucureşti, 2004, p.12



Comunicarea politică trebuie înţeleasă ca o formă de  
distribuire a unui flux continuu de informaţii dinspre structurile 
politice spre public. Comunicarea politică reprezintă ansamblul 
mijloacelor prin care se urmărește atragerea sau menţinerea 
fidelităţii publicului alegător faţă de un „simbol” politic. 
Întreaga masă a cetăţenilor cu drept de vot este vizată, dar și 
toţi reprezentanţii politici de unde rezultă că această formă de 
comunicare are cel mai larg public dintre formele similare de 
comunicare.3

Se poate analiza comunicarea politică ţinând cont de  „trei 
dimensiuni care pot fi acceptate ca fundamentale: dimensiunea 
pragmatică, dimensiunea simbolică, si dimensiunea structurală.” 

Dimensiunea pragmatică este determinată de strategia 
de discurs, care instituie un mod de acţiune și relaţiile  între 
participanţii la comunicarea politică.

Dimensiunea simbolică este oferită de exprimarea vizuală 
și audio, componente nonverbale cum ar fi gesturi, mimică, 
vestimentaţie, dar și de consens și metafore.

Dimensiunea structurală este dată de modul în care se 
pune în aplicare strategia de discurs prin simbolistică, precum 
mass-media, tehnologie și organizaţii media.

Un act de comunicare politică se produce dacă sunt 

3  Ilie Rad-coordonator, ”Forme ale manipulării opiniei publice”, Cluj-
Napoca,Tribuna, 2008, p.141

Importanţa discursului politic 
şi impactul acestuia
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definite următoarele: un emiţător  - condiţiile în care un actor 
politic poate să producă un enunţ politic; un receptor - condiţiile 
în care un actor este vizat și influenţat de un enunţ politic; un 
spaţiu public - modalităţile în care indivizii se constituie într-un 
receptor colectiv, ţinând seama că ne interesează modul în care 
comunicarea devine politică. Comunicarea prin  mai multe canale 
media înseamnă selectarea uneia sau a mai multor modalităţi 
prin care enunţul este transmis în mod pertinent în funcţie de 
efectul pe care îl așteptăm”. 

Camelia Beciu4 propune o clasificare riguroasă a actorilor 
implicaţi în procesul de comunicare desfășurat pe scena politică 
„(…) mult mai diversificată, reflectând caracterul structural 
și strategic al comunicării politice (…)” astfel: actorii politici 
(instituţiile guvernamentale, partidele, politicienii, administraţia 
locală), grupurile (grupurile de presiune, lobby-urile, acţiunile 
sindicale, mișcările sociale), mediatorii reprezentați de societatea 
civilă, experţii sau liderii de opinie și mass-media.

Discursul reprezintă un termen complex care poate fi 
definit ca ansamblu de enunţuri ale unui emiţător, ce se referă 
la un subiect unic.  Acesta reprezintă o enunţare ce presupune 
un locutor și un auditor, și intenţia locutorului de a-l influenţa pe 
celălalt.

Discursul electoral constituie principala modalitate prin 
care actorul politic poate să-și construiască imaginea în faţa 
votanţilor și de a se adapta cerinţelor mediului electoral. De 
asemenea, acesta  poate genera evenimente într-o campanie 
electorală . 

”Orice sistem electoral funcționează pe baza a trei 
tipuri de procese de comunicare socială: primul, între membrii 
comunităților, al doilea, comunicarea persuasivă cu rol de suport 
al votului (discursul electoral) și în al treilea rând, procese de 
comunicare determinate chiar de actul votului.”5 Votul poate fi 
privit și ca un proces în care se colectează și se transmit informații, 
4  Camelia Beciu, ”Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică”, 
Bucureşti, Comunicare.ro, 2009,p. 126-127
5  Alfred Bulai, ”Analiza electorală şi marketingul electoral”, suport de curs, p 
6
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care prin mediatizarea lor produc schimbări importante asupra 
votanților. Sistemul electoral funcționează eficient cu cât 
comunicarea socială este mai importantă în comunitate. 

Alegerile reprezintă cel mai important ritual de 
legitimizare, votul având un rol emblematic. Contextul de 
puternică ritualizare reiese și din tematica standard a discursurilor 
electorale care este determinată de situaţiile convenţionale care 
alcătuiesc evenimentul electoral. Lansarea platformei electorale, 
turneul electoral, dezbaterile televizate, publicitatea electorală 
obligă candidatul să își formeze un stil de comunicare propriu și 
o identitate electorală.

Comunicarea electorală este în esenţă tot o comunicare 
politică dacă are loc în timpul unei campanii electorale și cuprinde 
toate informaţiile și mesajele elaborate prin diferite metode care 
urmăresc să convingă oamenii să sprijine și în final, să voteze un 
partid și candidaţii acestuia.6

Discursul electoral se desfășoară în cadrul campaniei 
electorale care reprezintă ”acţiunea prin care se promovează 
un partid sau candidat desfășurată pe un timp limitat într-o 
atmosferă de concurenţă, prin tehnici de comunicare politică, pe 
baza unuei strategii formate de cele mai multe ori de specialiști 
având ca scop final obţinerea voturilor.”7

Potrivit legislației în vigoare, prin campanie electorală  
se înțelege ”perioada în care competitorii electorali desfășoară 
activități de propagandă cu scopul de a-i determina pe alegători 
să-și exprime voturile în favoarea lor.”8 Campania electorală 
începe cu 30 de zile înainte de ziua votării și se încheie cu 24 de 

6  Andrei Stoiciu „Comunicarea politică”, Humanitas, Bucureşti, 2000 p.14
7  Marius Ghilezan, ”Cum să reuşeşti în viaţa politică - Manual de campanie 
electorală”, Editura Active Vision, Bucureşti, 2000, p. 79-80
8  art 2. alin 13 din Legea nr 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu completările şi 
modificările ulterioare. 
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ore înainte de momentul începerii votării.9

În campania electorală, candidaţii, partidele politice, 
alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, cât și cetăţenii cu drept de 
vot au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio 
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, 
radioului, presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte 
mijloace de informare în masă.10

Campania electorală reprezintă cadrul în care omul 
politic se adresează populaţiei, electoratului, receptorului. De 
asemenea, este atmosfera în care se propagă mesajul politic către 
electorat și contextul în care politicienii încearcă să persuadeze 
opinia publică. 

Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta 
desfășurare a campaniei electorale în circumscripţia electorală 
în care funcţionează, soluţionând plângerile ce le sunt adresate 
cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei alianţe 
politice, unei alianţe electorale sau unei organizaţii a cetăţenilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri 
conform prevederilor legale ori a unui candidat independent de 
a-și desfășura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege  
și cu respectarea deontologiei electorale. Dacă biroul electoral 
de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că 
este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea 
unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile 
competente.

Mijloacele folosite în campania electorală nu pot 
contraveni ordinii de drept.

9  Art. 7 alin. (2) din Legea nr 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu completările şi 
modificările ulterioare.
10  Art 37 alin (1) din Legea nr 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu completările şi 
modificările ulterioare. 
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 Radiodifuzorii publici și privaţi sunt obligaţi să asigure, în 
cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei 
campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toate 
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum și pentru toţi 
candidaţii.

9

Potrivit legislației în vigoare, campania electorală 
prin serviciile de programe audiovizuale, publice 
şi private, trebuie să servească următoarelor 
interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, 
astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;

b) ale partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor, 
de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta 
platformele, programele politice şi ofertele 
electorale;

c) ale radiodifuziunilor, de a-şi exercita drepturile 
şi responsabilităţile care decurg din profesiunea 
de jurnalist.



     
Posturile private de radio și televiziune, inclusiv de televiziune 

prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, 
emisiuni de tipul celor menționate mai sus. Aceste emisiuni nu pot fi 
considerate publicitate electorală.

Dicţionarul de sociologie11 ne spune despre discursul 
electoral ca formă de comunicare politică că reprezintă eforturile 
unui candidat/partid de a câștiga voturi în perioada preelectorală 
liberă în care să existe efectiv libertatea cuvîntului, a organizării, 
dreptul efectiv la campanie.

Discursul electoral este mesajul prin care emiţătorul, omul 
politic, reprezentantul unui partid sau omul care ţintește la câștigarea 
unei funcţii ajunge la receptor - electoratul, populaţia care trebuie 
11  Vlăsceanu Lazăr, Zamfir Cătălin coordonatori, ”Dicţionar de sociologie”, 
Editura Babel, Bucureşti, 1998

10

În timpul campaniei electorale, informaţiile 
privind sistemul electoral, tehnica votării, 
calendarul campaniei electorale, programele 
politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral 
trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele 
tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate 
informaţii privind sistemul electoral, tehnica 
votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; 
în acest scop durata programată a emisiunii 
informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;

b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot 
prezenta programele politice şi activităţile de 
campanie electorală;

c) dezbateri electorale - în care candidaţii, 
jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie 
programele electorale şi temele de interes public.



să voteze.  Acesta trebuie să răspundă la următoarele întrebări: de 
ce?, cui vă adresaţi?, ce veţi spune?, cât timp veţi vorbi?, unde veţi 
vorbi?,cum veţi vorbi?.

Constantin Sălăvăstru12 propune o listă a trăsăturilor 
determinante ale discursului politic. În primul rând discursul 
comportă ambiguitate intenţionată deoarece sunt folosiţi termeni 
cu mai multe sensuri iar cetăţeanul este derutat de acest limbaj 
ambiguu.

Discursul politic găsește în ambiguitate un intrument benefic 
pentru persuadare, instrument pe care îl utilizează din plin și cu folos 
în acţiunea asupra auditoriului și în interesul grupului politic. Aria de 
acoperire a unui discurs politic bazat pe o retorică a ambiguităţii se 
amplifică în mod considerabil și sporește șansele ca tot mai mulţi 
dintre receptori să adere la ideile expuse.

Discursul politic mai prezintă și o altă particularitate în 
comparaţie cu celelalte forme discursive. Are un caracter disimulat, 
urmărește să fie înţeles nu în litera lui ci mai degrabă în spiritul lui. 
Acest caracter disimulat este determinat de relaţia sa specială cu 
auditoriul.  Discursul politic trebuie adaptat în fucţie de auditoriu și 
acest lucru uneori poate duce la disimulare.

Discursul politic este imperativ, trebuie să treacă de la „a 
spune” la „a face”.

În fine, ultimul aspect pus în evidenţă în discursul politic 
îl reprezintă caracterul polemic. Acest caracter este generat 
de concurenţa acerbă de pe scena politică, de faptul că fiecare 
actor politic tinde să se definească mai ales prin raportare la 
contracandidaţii săi. În consecinţă, oricât s-ar vorbi de campanii 
pozitive, prin care sunt promovate iniţiativele proprii, discursurile 
politice au întotdeauna un substrat polemic mai mult sau mai puţin 
consistent. 

Prin discursul lor candidaţii trebuie să atragă atenţia 
auditoriului asupra intenţiilor lor informative și acest lucru se 
realizează pe baza stimulilor ostensivi iar ascultătorii se așteaptă 

12  C-tin Sălăvăstru, ”Discursul puterii”, Iasi, Institutul European, 1999,p.21-22.

11



ca aceștia să comunice numai informaţii relevante. Ascultătorii se 
așteaptă ca procesarea mesajelor să implice un nivel scăzut de 
efort și să ducă la modificări importante ale mediului lor cognitiv, 
adică se fie relevante. Candidaţii își folosesc discursurile ca stimuli 
ostensivi și astfel comunicarea devine ostensiv-inferenţială. Atât 
vorbitorii, cât și ascultătorii vor să obţină o comunicare reală; este 
adevărat că politicienii încearcă să persuadeze, dar asta se leagă 
de modul în care își structurează discursurile, nu de intenţiile lor 
informative; candidaţii nu vor să-și informeze ascultătorii că încearcă 
să le schimbe opţiunile politice; persuasiunea poate fi considerată 
o intenţie ascunsă, care totuși este cunoscută în mod reciproc. 
De obicei, alegătorii îi votează pe acei candidaţi care prezintă în 
discursurile și în campaniile lor o informaţie relevantă. În campaniile 
electorale, mesajele relevante sunt în primul rând acelea care conţin 
informaţii ce fac ascultătorii să se încreadă într-un anumit candidat, 
mesaje care oferă soluţii la problemele curente, soluţii care vor 
aduce schimbări și îmbunătăţiri în vieţile lor.

12



Dreptul la libertatea de expresie, la libertatea de gândire, 
conștiință și religie, precum și interzicerea generală a discriminării 
și promovarea principiului toleranței și respectul pentru demnitatea 
egală a tuturor ființelor umane sunt drepturi fundamentale 
considerate elemente de temelie în orice societate democratică. 
Reglementarea discursului instigator la ură se înscrie în nevoia 
societăților democratice „de a preveni şi sancționa toate formele 
de expresie care răspândesc, instigă, promovează sau justifică ura 
bazată pe intoleranță”, definirea sa fiind astfel indisolubil legată 
de combaterea generală a discriminării, sub toate formele sale de 
manifestare.

Discursul instigator la ură este o manifestare asociată 
unor fenomene conexe precum: intoleranţa, discriminarea, 
excluziunea socială a unor persoane aparținând unor grupuri sau 
chiar asupra grupurilor, folosirea unor stereotipuri sau prejudecăţi. 
El se manifestă, de regulă, prin: incitarea la excludere sau violență 
asupra unor persoane sau grupuri de persoane, propagarea unor 
stereotipuri negative la adresa acestora.

Prin discursul  instigator la ură se încalcă dreptul 
la demnitatea personală. Constituie contravenţie orice 
comportament manifestat în public, având caracter de propagandă 
naţionalist-sovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel 
comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori 
crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare 
sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de 
persoane sau unei comunităţi și legat de apartenenţa acestora la o 
anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o 

13
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categorie defavorizată ori legat de convingerile politice ale acesteia/
acestora.

În contextul în care nu există o definiţie unanim 
acceptată a discursului instigator la ură13, enumerăm 
câteva dintre cele mai citate:

Discursul instigator la ură este un tip de discurs care 
atacă o persoană sau un grup pe baza unor criterii de 
rasă, religie, sex, handicap sau orientare sexuală. 
“Toate formele de exprimare care diseminează, incită, 
promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, anti-
semitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, 
inclusiv: intoleranța exprimată de naționalismul agresiv 
sau etnocentrism, discriminare și ostilitate împotriva 
minorităților, imigranților și descendenților imigranților”. 
[Recomandarea 97 a Consiliului Miniştrilor].

“Orice îndemn la ură naţională, rasială sau religioasă, 
care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate 
sau la violenţă este interzis prin lege.”  [Pactul 
Internațional cu privire la drepturile civile şi 
politice al Națiunilor Unite, 1966].

“Discursul instigator la ură denigrează indivizii pe baza 
originii lor rasiale sau a originii etnice, religiei, genului, 
vârstei, condiţiei fizice, dizabilităţilor, orientării sexuale.” 
[Cortese]

Discursul instigator la ură desemnează un “limbaj 
inflamator, adesea insultător şi umilitor, care are ca ţintă 

13 http://fondong.fdsc.ro/upload/Daniela%20Carmen_Discurs%20
instigator%20la%20ura.pdf
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un individ sau un grup şi care poate să includă sau nu un 
apel la violenţă.” [United States Holocaust Museum]

Principalele caracteristici ale discursului instigator 
la ură, care îl deosebesc de alte forme de exprimare 
ofensatoare, sunt: 
“vizează un individ sau un grup de indivizi pe baza 
anumitor caracteristici”;

 “stigmatizează victima prin aceea că îi atribuie un set 
de trăsături constitutive care sunt văzute în general ca 
profund indezirabile”;

este o formă de exprimare în care “grupul vizat este 
proiectat în afara limitelor normale ale relațiilor sociale” 
[Bikhu Parekh].

Tipuri de discriminare

Discriminarea directă apare atunci când o persoană 
este tratată mai puţin favorabil decât o altă persoană în situaţii 
comparabile din cauza originii etnice sau rasiale, a religiei ori 
credinţelor, vârstei, orientării sexuale sau dizabilităţii.

Hărțuirea înseamnă orice comportament pe criteriu de rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 
orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, 
handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce 
la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

Discriminarea indirectă se produce atunci când un anumit 
criteriu sau procedură, practică aparent neutră ar putea dezavantaja 
persoane în funcţie de rasă sau etnie, vârstă, orientare sexuală, 
religie sau dizabilitate și nu poate fi justificată în mod obiectiv.
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Încălcarea dreptului la demnitate personală reprezintă 
orice comportament manifestat în public, având caracter de 
propagandă naţionalist-șovină, de instigare la ură rasială sau 
naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează 
atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei 
persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi și legat de 
apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, 
sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

Exemple de declarații politice care se 
încadrează în categoria discursului 

instigator la ură și deciziile C.N.C.D. 

În urma analizei declaraţiilor făcute de politicieni în perioada 
2006-2012, cele mai multe afirmații ofensatoare făcute de aceștia 
au avut ca ţintă romii, femeile, homosexualii și evreii. Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminării s-a pronunțat într-o parte 
semnificativă a acestora. Vă prezentăm mai jos o selecție a acestora, 
cu titlul exemplificativ:

 
Declarații discriminatorii pe criteriul de gen

George Becali: „singurul motiv pentru care Dumnezeu îţi dă voie să 
te desparţi de o femeie, numai dacă este curvă, adică dacă înşală. 
Da? Iar dacă bărbatul înşală, Dumnezeu nu dă voie femeii ca să se 
despartă de bărbat. Deci... Dumnezeu spune că bărbatul e bărbat şi 
femeia curvă. Da?” (Declarație 2011)
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*În acest caz C.N.C.D. s-a autosesizat în 2011 și a hotǎrȃt14 cǎ 
declarația constituie discriminare în conformitate cu prevederile 
O.G. 137/2000.

Ludovic Orban: În 2006, Orban a recomandat membrelor PNL 
(nominalizând negativ și câteva persoane politice de sex feminin) 
“să aleagă un alt traseu pentru promovare politică decât varianta de 
a trece prin paturile şefilor.”

*C.N.C.D. s-a autosesizat și a decis15 cu majoritate de voturi că 
aceste afirmații au caracter discriminatoriu, deoarece sunt transmise 
prejudecăți cu privire la femeile de pe scena politică românească și 
a aplicat sancțiuni contravenționale cu avertisment.

Declarații discriminatorii pe criteriul de aspect fizic și gen

În anul 2012, Ziarul de investigații Gorjnews a publicat, pe pagina 
sa de internet, comentarii care includeau apelativele și formulări 
precum: „toată ziua îşi plimbă gabaritul pe la televiziune”; „cocotă 
găunoasă”, „grasă”, „CioloCOI”, „specific cartierelor de la periferia 
oraşului” și altele asemănătoare.
C.N.C.D. a decis în Hotărârea nr. 38 din 30.01.2013 “că acele 
comentarii care fac referire la aspectul fizic sau genul petentei 
[…] nu contribuie la nici o formă de dezbatere publică capabilă 
de a duce la un progres al relațiilor umane, ci crează o stare ostilă, 
de intimidare. Această formă de expresie diseminează, incită, 
promovează intoleranța de gen și intoleranța față de persoanele 
care nu au un aspect fizic agreat, prin urmare trebuie sancționată. 
Faptul că petenta este persoană publică nu are relevanță” Prin 
urmare, Consiliul a decis că fapta constituie discriminare, în baza 
art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15 al O.G. nr. 137/2000, aplicând 
sancțiunea de avertisment față de ziarul în cauză.

14  Hotărârea nr. 261/29.06.2011 a Colegiului director al C.N.C.D. 
15  Hotărârea nr.216/11.04.2006 a Colegiului director C.N.C.D.
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Declarații discriminatorii pe criteriu de naționalitate

Dan Gavrilescu (fotbalist de la echipa Olimpia Satu Mare) a postat 
următorul comentariu adresat cetățenilor de etnie maghiară, în data 
de 05.04.2013, pe pagina primarului din Satu Mare:
“Roata să ți-o dea Vlad Țepes, dacă ar fi acuma printre noi, ar trage 
prin ea vreo 40.000 de sătmăreni!”.
 “Nu mai stau acuma să polemizez aiurea în tramvai! Cert e faptul 
că mereu, bulangii ăştia cu filet pe stânga se trezesc să-l critice pe 
primar...e şi normal lua-i-ar mama dracului, că îi țin apărarea lu’ 
panarama aia de Ilyes! Mă dezgustați şi să vă fie ruşine. V-aş gaza pe 
toți si v-aş pune în lagăre! Nu v-a ajuns cât ne-ați ținut în jug atâția 
ani...? În continuare tot dați în noi? Aveți în mama dracu răbdare, că 
omu’ e de 7 luni în primărie. Celălalt a stat o grămadă de ani si n-a 
făcut nimic...dar l-ați ținut în brațe că doar era cu filetu’ unguresc în 
cur! Vorba unui interlocutor de mai sus: mergeți şi faceți sesizări la 
Primărie sau contactați-l personal pe primar, nu aruncați cu noroi pe 
site-uri de socializare! Nu stau acuma să mă cert cu toți inapții...mai 
ales că suntem pe pagina unui om deosebit şi la o poză care ar trebui 
să facă cinste oraşului şi primarului, nu să dăm şansa acestor mizerii, 
să-şi arate antipatia din spatele unei tastaturi. Pace tuturor!”
*C.N.C.D. a decis16 cu unanimitate de voturi că afirmațiile incită la 
discriminare asupra comunității maghiare, și a dispus „sancționarea 
părții reclamate cu amendă contravențională în cuantum de 600 
lei”

George Becali: „Am fost scârbit când am văzut că mii de români 
au ieşit în stradă ca să ia apărarea unui arab împotriva preşedintelui 
Traian Băsescu. Chiar dacă ar fi greşit Băsescu, n-ai voie să iei 
apărarea unui arab! M-am uitat cu scârbă la televizor! Mi-e scârbă de 
românii care au ieşit în stradă! Arafat să se ducă la el în ţară, la arabi, 
acolo! Cum să ţin cu un arab împotriva preşedintelui ţării mele? Să nu 
pună ministru arab în viaţa lor.” (Declarație din data de 15.01.2012, 
la postul GSP TV:)
* În acest caz C.N.C.D. s-a autosesizat cu privire la afirmaţiile 
domnului Becali, iar în data de 29.02.2012, prin Hotărârea nr. 

18



78, Colegiul a decis cu unanimitate de voturi că afirmaţiile sunt 
discriminatorii în baza O.G. nr. 137/2000.

Declarații discriminatorii pe criteriul de etnie

Ludovic Orban:“Eu aş rezuma aşa: cine votează cu Băsescu, alcoolici, 
ţiganii (…) prostituatele, probabil, deşi mă îndoiesc că prostituatele 
vor vota cu Băsescu, având în vedere cum arată.” (Declarație din 
2009)
*C.N.C.D. a constatat16 că declaraţiile au un caracter ofensiv la 
adresa romilor și a altor categorii sociale din România.
 
Călin Popescu-Tăriceanu: „Este vorba despre numărul de români, 
de cetăţeni români, atenţie, de cetăţeni români de etnie rromă 
care constituie un grup de multe ori cu caracteristici infracţionale 
deosebit de periculoase care se înmulţeşte la Roma […] Pentru că 
vreau sa înţelegeţi foarte bine, dacă Italia s-a făcut remarcată în anii 
20 din cauza Mafiei, nu vreau ca România să-şi afecteze, să-şi strice 
imaginea din cauza acestor grupuri care comit toate infracţiunile 
posibile începând de la tâlhării, prostituţie, trafic de droguri, pedofilie 
şi se poate continua”. (Declarație din 30 mai 2007, a lui Călin Popescu 
Tăriceanu, atunci Prim ministru al României)
*C.N.C.D. a decis17 că această declarație nu i-a discriminat pe 
membrii minorității Rome din România.   Decizia a fost luată cu 5 
voturi la două.
 
Teodor Anatol Baconschi: “Avem nişte probleme fiziologice, 
naturale, de infracționalitate în sȃnul unora dintre comunitǎțile 
romȃneşti, în special în rȃndul comunitǎților cetǎțenilor romȃni 
de etnie rromǎ”. (Declarație din februarie 2010, în cadrul unei 
întrevederi cu Secretarul de stat francez pentru afaceri europene 
Pierre Lellouche, a lui Teodor Baconschi, pe atunci ministru român 
de Externe).

16  Hotărârea nr. 381/12.06.2013.
17  Prin Hotărârile 457/21.12.2010 şi 458/21.12.2010.
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În data de 23 noiembrie 2010, C.N.C.D. a decis18 cu majoritate de 
voturi că: “1. Declaraţiile domnului Teodor Baconschi au caracter 
discriminatoriu conform O.G 137/2000 privind prevenirea și 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 2. Întrucât nu s-a 
putut reține intenția reclamatului de a discrimina s-a decis să se 
adopte o recomandare ca pe viitor acesta să manifeste o atenţie 
sporită cu privire la aspectele ce țin de egalitate și interzicerea 
discriminării”.

 
Declarații discriminatorii pe criteriul de orientare sexualǎ

George Becali: „Nici dacă se desfiinţează (…) nu iau un homosexual 
la echipă. Decât cu un gay, mai bine jucăm cu un jucător de la juniori”. 
„Păi, dacă a scris pe prima pagină că este gay? Păi, chiar dacă nu este 
gay şi îmi spune Dumnezeu 100% la noapte (…) băi, 100% nu e (…) 
dacă a scris pe prima pagină aşa ceva (…) şi la Sport Total FM m-au 
sunat de pe acolo (…) că e gay (…)  la revedere (…) nu-l mai iau şi 
dacă mi-l dă gratis.” (Declarație 2010)
*Prin Hotărârea nr. 276 din 13.10.2010 C.N.C.D. a decis cǎ aceste 
afirmaţii au fost de natură a aduce atingere demnităţii persoanelor 
care fac parte din această comunitate și constituie hărţuire potrivit 
O.G. nr. 137/2000.

Puiu Hașotti: Întrebat despre inițiativa deputatului Remus Cernea, 
privind reglementarea parteneriatului civil între persoane de 
același sex, Puiu Hașotti a declarat, pe 13 aprilie 2013, pentru 
Știrile ProTV, că “Domnul deputat Remus Cernea se dovedeşte un 
extravagant, ca să folosesc un cuvânt liniştit. Eu nu am absolut nimic 
să le reproşez homosexualilor, îi consider doar nişte oameni bolnavi. 
Homosexualitatea nu este o stare firească, nu este o relație naturală, 
motiv pentru care, după părerea mea, nu are absolut nicio şansă”.
*În Hotărârea Nr. 197 din 24.04.2013, C.N.C.D. a constatat că “nu 
există niciun element de incitare împotriva persoanelor aparținând 

18  Hotărârea  180/17.07.2007 a Colegiului director.
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comunității minorității sexuale, nu suntem în prezența unui “pericol 
evident și prezent”. Prin urmare a decis că “fapta sesizată nu 
constituie contravenție” potrivit prevederilor din O.G. 137/2000, și 
că în speță nu este necesară “o ingerință în libertatea de exprimare”, 
într-o societate democratică”, având în vedere “obiectivul urmărit 
de reclamat, conținutul declarației, contextul în care a avut loc, 
conținutul declarației, rolul în societate a persoanei.” 

 
Declarații discriminatorii pe criteriu de dizabilitate

Traian Băsescu. În cadrul emisiunii „Ultimul Cuvânt” de la postul de 
televiziune B1 TV, din data de 22.09.2011, Președintele României a 
făcut următoarea declarație, în contextul discutării posibilității de a 
fi reinstaurată monarhia: “80% din români sunt convinşi că vor să îşi 
aleagă şeful de stat. Bun, rău, dar ştiu că îl schimbă. Ce te faci cu 
unul care e pe viață si mai lasă şi moştenitori? Dacă iese vreunul cu 
dizabilități, ce te faci? Rămâi cu el şef de stat?” Astea sunt deficiențele 
monarhiilor.”,.
* În Hotărârea nr. 411 din 17.10.2011 C.N.C.D. a considerat această 
afirmație “a fi abuzivă şi flagrant discriminatorie, care anulează 
principiul egalității de şanse și a egalității în fața legii a tuturor 
cetățenilor, indiferent de dizabilitățile acestora. Deși Consiliul a 
“avut în vedere că afirmația în speță ar putea fi parțial justificată, 
în sensul în care, ipotetic, am avea în vedere […] persoanele cu […] 
dizabilități psihice” iar acestea “sunt, practic lipsite de capacitate 
de exercițiu, fapt ce ar veni în contradicție cu dispozițiile legale, 
cât și cu posibilitatea unei bune guvernării a statului, la un moment 
dat.” Totuși, Băsescu “nu face distincția mai sus menționată, iar 
prin folosirea expresiilor în cauză, induce publicului sentimentul 
că persoanele cu dizabilități, în general, nu au capacitatea de a 
conduce, guverna sau a ocupa o funcție ce implică decizii ca au 
în vedere interese de grup sau generale.” Prin urmare, C.N.C.D. 
i-a recomandat Președintelui “să manifeste exigență în raport cu 
modul în care se exercită dreptul la libertatea de exprimare din 
prisma reputației sau a drepturilor altora”.

21



George Becali: “Tu eşti handicapat!“
*C.N.C.D. a hotărât19 că această afirmație este de natură a crea 
un cadru discriminatoriu la adresa persoanelor cu dizabilităţi. 
Aspectele sesizate intră sub incidenţa dispoziţiilor O.G. 137/2000. 

19  Hotărârea nr. 366/24.11.2010 a Colegiului director al C.N.C.D.
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Canalele de exprimare

Discursul instigator la ură poate fi exprimat în spațiul public 
și de orice persoană aparținând oricărui partid, însă el este adesea 
preluat și amplificat de către mass-media, având astfel potențialul 
de a ajunge la un public extrem de larg. Alteori, acest tip de discurs 
este emis direct de către un canal al mass-media, fie că este vorba 
de „mass-media tradițională” (TV, radio, presă scrisă) sau de “noua 
mass-media” (bloguri, site-uri, rețele de socializare). Mai mult, 
pe un fond tradițional, în care societatea românească folosește 
stereotipuri, personalitățile se folosesc de prejudecăți pentru a 
crește simpatia electorilor. Din păcate, nu toate figurile politice sau 
ale scenei politice realizează rolul imens pe care îl au în formarea 
conștiinței generației noi și schimbarea percepției negative a 
societății în general. Este foarte important, ca pe scena publică și 
politică, în special, să se conștientizeze responsabilitatea pe care o 
dețin, în calitatea acestora de formatori ai opiniei publice.

O atențe sporită este acordată în acest moment propagării 
acestui tip de discurs prin intermediul internetului, având în vedere 
că acesta permite utilizatorilor un acces facil și rapid la o mulțime 
de platforme, cu bariere/filtre extrem de reduse20. Acest efect major 
de multiplicare și diseminare al internetului oferă posibilitate oricui 
de a influența opinia publică. Studiile au arătat însă că impactul 
discursului instigator la ură propagat în mediul on-line nu este deloc 

20  Hotărârea nr. 231/20.06.2011 a Colegiului director.
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uniform. La fel ca și în cazul canalelor tradiționale de comunicare, 
impactul pe care acest tip de discurs îl poate avea asupra utilzatorilor 
mediului virtual este influențat de legitimitatea pe care aceștia din 
urmă i-o atribuie21. 

Dreptul la liberă exprimare

Constituția României recunoaște ca inviolabil dreptul la liberă 
exprimare (articolul 30) „a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor 
şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin 
imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public”. 
Acest drept nu este însă absolut, astfel că în alin. 6-7 se prevede 
că exercitarea acestui drept “nu poate prejudicia demnitatea, 
onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 
imagine.” Mai mult, libertatea de expresie nu poate include si 
“defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, 
la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la 
discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, 
precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.”22

Aceste limite ale dreptului la liberă exprimare au fost 
transpuse și în Noul Col Civil23, care precizează că exprimarea 
oricăror opinii este protejată atâta timp cât acest lucru: “(1) Nu 
constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune 
atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele 
internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este 
parte. (2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu 
bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale 
la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor 
prevăzute în prezenta secţiune.”(Articolul 75)
21 http://www.onlinehatespeechconference.org/wp-content/
uploads/2013/10/ELSA-Norway-LRG-on-OHS-10-okt.-2013.pdf p. 9
22 http://www.onlinehatespeechconference.org/wp-content/
uploads/2013/10/ELSA-Norway-LRG-on-OHS-10-okt.-2013.pdf , p. 9.
23 Constituția României http://www.cdep.ro/pls/dic/site.
page?den=act2_1&par1=2#t2c2s0a30

24



De asemenea, limitarea dreptului la liberă exprimare a fost 
înscrisă și în Noul Cod Penal, care prin articolul 366 pedepește 
instigarea la ură. Aceasta se poate realiza, conform reglementării, 
prin orice mijloace și pe orice criterii.24

Principala reglementare în domeniul discriminării este 
Ordonanța Guvernului României nr. 137/2000, republicată, care 
sancționează „orice comportament manifestat în public, având 
caracter de propagandă naţionalist-șovină, de instigare la ură rasială 
sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează 
atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei 
persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi și legat de 
apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, 
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, 
sexul sau orientarea sexuală a acestuia.”. Pe de altă parte, articolul 
2 alin.(8) al O.G. nr. 137/2000, republicată, se specifică clar că 
“prevederile prezentei ordonanțe nu pot fi interpretate în sensul 
restrângerii dreptului la liberă exprimare, a dreptului la opinie și a 
dreptului la informație.”25

Prin mai multe decizii (în special 480/2004, 67/2005, 
293/2006) Curtea Constituțională a României a respins excepțiile 
de neconstituționalitate ridicate împotriva O.G. 31/2002 și a art. 
317 din vechiul Cod Penal care incrimina instigarea la discriminare 
(actualul articol 366). Curtea a susținut că discursul de instigare la 
ură și discriminare reprezintă o formă de negare fundamentală a 
drepturilor altora și că dreptul la libera exprimare nu poate include 
negarea drepturilor altora. 

Nu în ultimul rând, România este parte a Convenției 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care stipulează faptul 
că dreptul la liberă exprimare (Art. 10 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului) este limitat de drepturile și demnitatea altora 
(Articolul 10(2) și Articolul 17- Interzicerea abuzului de drept). De 
asemenea, Convenția prevede și interzicerea discriminării (Articolul 
14), acesta fiind un alt drept care poate fi interpretat în opoziție cu 
cel privind libertatea de exprimare.

24 Noul Cod Civil http://www.pontes.ro/ro/legislatie/noul-cod-civil.pdf
25 Noul Cod Penal, http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_36042/Noul-
Cod-penal-actualizat-2014-Descarca-l-de-aici.html#axzz30se4oNEJ

25



O speță ilustrativă pentru limitarea dreptului la liberă 
exprimare în contextul electoral este Féret v. Belgia26. În acest 
caz, reclamantul, membru al Parlamentului Belgian și președinte 
al Partidului Frontul Național, a distribuit în cadrul campaniei 
electorale pliante care conțineau sloganuri precum “Ridică-te 
împotriva Islamizării Belgiei”, „Opriți falsa politică de integrare” și 
„Trimite-i acasă pe non-europenii care caută de lucru”.  Acesta a fost 
condamnat de către instanța națională la muncă în folosul comunității 
și i s-a aplicat interdicția de a mai deține funcții parlamentare timp 
de 10 ani, pentru incitare la discriminare rasială.

Féret s-a adresat CEDO considerând că i-a fost încălcat 
dreptul la libertatea de exprimare. Curtea a decis însă, în iulie 2009, 
că nu a existat o încălcare a articolului 10 (libertatea de exprimare) 
pentru că sloganele electorale promovate de reclamant“ au fost în 
mod evident de natură să trezească sentimente de neîncredere, 
respingere sau chiar ură față de străini”, în special având în vedere 
contextul electoral care a amplificat ecoul mesajului său. Prin urmare, 
CEDO a decis că condamnarea lui a fost justificată pentru a preveni 
potențiale acte de violență motivate de ură.

În ceea ce privește modul în care mass-media se raportează 
la afirmații sau alte tipuri de exprimare care incită la ură, jurisprudența 
CEDO face distincția între emitentul discursului și diseminatorul său, 
al doilea fiind evaluat în funcție de modul în care se poziționează. 
Libertatea de exprimarea a jurnaliștilor care au făcut ei înșiși remarci 
rasiste sau xenofobe nu a fost încadrată de Curte în categoria 
exprimării protejate de art. 10. Pe de altă parte, relatarea unui astfel 
de discurs, într-un mod obiectiv, cu scopul de a informa publicul 
larg, este protejată de dreptul la libertate de exprimare.

În cazul Jersild contra Danemarcei27, reclamantul fiind de 
profesie jurnalist, a realizat un documentar care conținea extrase 
dintr-un interviu televizat cu trei membri ai unui grup de tineri numit 
„the Greenjackets” (Jachetele Verzi). În cadrul interviului, tinerii au 
făcut remarci discriminatorii la adresa imigranților și unor minorități 
etnice din Danemarca. Reclamantul a fost condamnat de instanța 
națională pentru complicitate la promovarea afirmațiilor rasiste, însă 
s-a adresat CEDO invocând încălcarea dreptului său la libertatea de 
26 Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, republicată
27  http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf, p.2.
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exprimare. Curtea a făcut o distincție între membrii grupului care a 
făcut remarcile rasiste și jurnalistul care a realizat documentarul cu 
scopul de a expune, analiza și explica acest subiect, considerându-l 
de interes public. În consecință, Curtea a decis în septembrie 1994, 
că a existat o încălcare a articolului 10 referitor la libertatea de 
exprimare.

Pe de altă parte, în speța Pavel Ivanov contra Rusiei28, în care 
reclamantul scrisese și a publicase o serie de articole în care evreii 
erau portretizați ca fiind sursa tuturor relelor din Rusia și complotând 
împotriva acesteia, Curtea a decis în 2007 ca inadmisibilă cererea lui. 
El a fost condamnat pentru incitare la ură etnică, rasială și religioasă 
de către instanța națională și s-a adresat CEDO invocând încălcarea 
dreptului său la un recurs efectiv (articolul 13 din Convenție), 
condamnarea sa fiind bazată pe dovezi contradictorii. Mai mult, el 
a invocat articolul 14 (interzicerea discriminării), afirmând că a fost 
discriminat pe baza valorilor sale religioase. Curtea a constatat că 
reclamantul se plângea în esență de o încălcare a dreptului său la 
libertatea de exprimare în conformitate cu articolul 10. Cu toate 
acestea, a decis că reclamantul a incitat la ură față de poporul evreu 
și a incitat la violență împotriva acestuia, iar acest tip de exprimare 
nu este protejat de art. 10.

 
Tot la nivelul Consiliului Europei, a fost înființată 
Comisia Europeană împotriva rasismului 
și intoleranței (ECRI). Aceasta are ca scop 
armonizarea prevederilor în privința combaterii 
rasismului, xenofobiei și anti-semitismului în 
Europa. Comisia elaborează rapoarte asupra 
fenomenului discriminării în Europa și recomandări 
pentru prevenirea şi combaterea acestuia. O atenție 
deosebită a fost acordată mediului online, în special 
în țări precum Germania și Ungaria, unde rasismul și 
intoleranța sunt răspândite. 

28 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf, p.3. 
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La nivelul UE, înainte de 2009, se poate remarca Decizia-
cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei 
prin intermediul dreptului penal care cere statelor membre să 
pedepsească astfel de manifestări. Odată cu intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale 
a Drepturilor Omului în 2009, instituțiile Uniunii Europene au 
căpătat atribuții în domeniul combaterii discursului instigator la 
ură. Astfel, dreptul la liberă exprimare (articolul 11) este limitat 
de drepturile celorlalţi cetățeni. Discursul instigator la ură poate fi 
acum sancționat și de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 
În plus, din anul 2007, Uniunea Europeană a înființat o Agenție a 
Drepturilor Fundamentale29, însărcinată cu monitorizarea și analiza 
fenomenului.30 

29 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf, p.4
30  Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 
privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
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Sancțiuni administrative – 
contravenționale

Ordonanța Guvernului României nr. 137/2000, republicată,  
prevede posibilitatea sancționării administrative a comportamentului 
discriminatoriu de orice tip, inclusiv discursul instigator la ură. 
Conform art. 2 alin. (11) „comportamentul discriminatoriu […] 
atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, 
în condițiile legii.” Această ordonanță se aplică tuturor persoanelor 
fizice sau juridice, publice sau private, precum si instituțiilor publice 
cu atribuții în sfera serviciilor publice sau a altor domenii ale vieții 
publice și sociale.

Sancțiunile pe care Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării le poate aplica, în baza acestei legi (pentru diversele 
forme de discriminare) sunt: 
v	avertismentul;
v	amenda contravențională; 

Ø	de la 1 000 la 30 000 lei dacă discriminarea vizează o 
persoană fizică;

Ø	cu amenda de la 2 000 – 100 000 lei dacă discriminarea 
vizează un grup de persoane sau o comunitate.”31

 Sancțiunea de aplică și persoanelor juridice32.
31 Art. 26 (1) din Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, republicată.
32 Art. 26 (2) din Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, republicată.
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instigator la ură



C.N.C.D. sau, după caz, instanţa de judecată poate obliga 
partea care a săvârșit fapta de discriminare să publice, în mass-
media, un rezumat al hotărârii de constatare, respectiv al sentinţei 
judecătorești.

Consiliul Național al Audiovizualului poate sancționa o 
persoană juridică cu amendă contravențională sau cu „a) obligarea 
radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 
și 19,10, numai textul deciziei de sancţionare; b) obligarea 
radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 și 
21,00, numai textul deciziei de sancţionare;  c) reducerea cu până 
la jumătate a termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale, 
cumulată cu sancţiunea prevăzută la lit. a)”. De asemenea, în cazul 
în care un radiodifuzor săvârșește în mod repetat fapte precum 
incitarea la ură naţională, rasială sau religioasă; incitarea explicită 
la violență publică, incitarea la acțiuni care au drept scop disoluția 
autorității de stat sau incitarea la acţiuni teroriste, licența acestuia 
poate fi retrasă.33 

În cadrul fiecărei campanii electorală CNA emite o decizie 
prin care stabilește  regulile de desfășurare în audiovizual a acesteia.

Regulile generale sunt următoarele: 
v	Campania electorală pe posturile de televiziune și radio 

publice și private se încheie cu o zi înainte de desfășurarea 
alegerilor. 

v	Partidele politice, alianţele politice și alianţele electorale, 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri, precum și candidaţii independenţi, 
denumiţi în continuare competitori electorali, au acces la 
serviciile de radio și de televiziune, publice și private, numai 
în emisiunile cu caracter electoral.

v	Radiodifuzorii publici și privaţi sunt obligaţi să asigure, 
în cadrul emisiunilor cu caracter electoral reflectarea 
desfășurării campaniei electorale, cu respectarea 
următoarelor principii: a) echitate - competitorii electorali 
trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi 
electoratului;  b) echilibru - prezentarea competitorilor 

33  Legea Audiovizualului, http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_
audiovizualului.php 
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electorali proporţională cu importanţa evenimentelor 
electorale; c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a 
trata competitorii electorali obiectiv și echidistant. 
Radiodifuzorii publici și privaţii pot acorda acces 

competitorilor electorali numai prin:
a) emisiuni de promovare electorală - în care candidaţii sau 
reprezentanţii competitorilor electorali, precum și candidaţii 
independenți își promovează programele politice, activităţile 
de campanie electorala ori propria candidatură; 
b) emisiuni de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii 
pun în discuție programele electorale și temele de interes 
public legate de campania electorală, cu participarea 
candidaților, reprezentanților competitorilor electorali, 
jurnaliștilor, analiștilor și a altor invitați; 
c) spoturi electorale - în care competitorii electorali sau 
candidații, după caz, își promovează programele politice, 
activitățile de campanie electorală ori propria candidatură.
Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio 

și de televiziune, precum și la emisiunile electorale de dezbatere 
difuzate de posturile private de radio și de televiziune este gratuit. 

Emisiunile de promovare electorală vor fi identificate 
ca atare, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, semnalate prin 
marcajul „promovare electorala”, afișat în mod vizibil pe toata durata 
difuzării, în cazul posturilor de televiziune. 

Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul 
emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul 
spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia 
acestora de către competitorii electorali sunt respectate următoarele 
condiţii: 

a) nu incită la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, 
sex sau orientare sexuală; 
b) nu conţin afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii 
umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare 
bunelor moravuri; 
c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa 
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altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi însoţite de 
dovezi pertinente prezentate în mod explicit. 
Realizatorii, prezentatorii și moderatorii dezbaterilor 

electorale au următoarele obligatii: 
a) să fie imparţiali; 
b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind 
fiecărui participant la discuţii posibilitatea să își prezinte 
opiniile; 
c)  să asigure menţinerea dezbaterii în sfera tematicii 
electorale; 
d) să intervină atunci când invitaţii încalcă, prin comportament 
sau exprimare, regulile sau în cazul în care invitaţii nu 
se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide 
întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz. 
Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost 

lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor 
fapte neadevărate beneficiază de drept la replică. Persoanele ale 
căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în 
cadrul unui emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază 
de drept la rectificare.

Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la 
replică și la rectificare: 

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, 
în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate 
în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune 
difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie 
luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării; 
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. 
a), telefonic și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării 
dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate 
solicitantului și Consiliului Naţional al Audiovizualului; 
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului 
solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la 
primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face 
obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie 
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electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua 
votării; 
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Național al 
Audiovizualului dă căștig de cauză solicitantului, replica 
sau rectificarea în termenul și în condiţiile comunicate 
radiodifuzorului.
In preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în 

program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu 
de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare 
a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de 
campanie electorală. 

Sancțiuni juridice (civile sau penale)

La nivelul reglementărilor legale, discursul de instigare la la 
ură și discriminare este interzis prin mai multe acte normative. Pe 
lângă Ordonanța Guvernului 137/200 care a fost prezentată mai sus, 
O.G.31/2002 interzice negarea Holocaustului și utilizarea în public a 
unor simboluri fasciste prin articolul 4, iar Codul Penal, prin articolul 
366 pedepsește instigarea la discriminare.  

În materie de drept civil, pentru a solicita “acordarea de 
despăgubiri și restabilirea situației anterioare discriminării sau 
anularea situației create prin discriminare” persoanele care se 
consideră discriminate se pot adresa instanței de judecată, potrivit 
dreptului comun. Această posibilitate nu este condiționată de 
sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării”34.

34 Art. 27 din Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, republicată.
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“Sancțiuni” politice
 

Deși sancțiunile politice sunt mai greu de evaluat decât 
cele juridice sau administrative, au existat cazuri în care politicienii 
au resimțit astfel de sancțiuni, cumulate sau nu cu alte tipuri de 
sancţiuni. Un astfel de caz este cel al lui Daniel Barbu, care a făcut 
declarații discriminatorii, chiar dacă încadrarea acestora în categoria 
discursului instigator la ură este discutabilă. În decembrie 2013, 
Daniel Barbu a comparat bugetul acordat Ministerului Culturii pe 
care îl conducea la acea vreme, cu sumele acordate Programului 
Naţional de Prevenire și Control HIV/SIDA, afirmând:

 „La dezbaterile pe bugetul 2014, m-a frapat, m-a cutremurat 
cu adevărat următorul lucru. Credeţi-mă, nu vreau să par cinic în 
faţa dumneavoastră, cu tot respectul pentru respectiva categorie 
de concetăţeni ai noștri. Bugetul acordat Programului Naţional 
pentru Prevenirea și Tratarea HIV/SIDA este jumătate ca buget din 
toate programele Ministerului Culturii. Deci, al Ministerul Culturii și 
Programul Naţional de Combatere și Tratament HIV/SIDA. Jumătate. 
Unu la doi. După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt 
milioane de concetăţeni afectaţi de acest hidos flagel al epocii 
noastre.”35 

La scurt timp după, președintele PNL, Crin Antonescu, a 
declarat, că aceste afirmaţii sunt „de natură să genereze demisia din 
funcţia de ministru”, iar la scurt timp Barbu și-a cerut public scuze, 
a declarat că regretă afirmaţiile de mai sus, și și-a dat demisia din 
funcţia de ministru.
 Mai mult, C.N.C.D. s-a autosesizat în acest caz și a hotărât36 
că „declaraţiile lui Daniel Barbu sunt discriminatorii și creează o 
atmosferă ostilă, degradantă și umilitoare la adresa persoanelor 
infectate cu HIV/SIDA, de exemplu, persoanele care se droghează și 
care sunt beneficiarii unor programe de prevenție a transmiterilor de 
diferite boli.” Prin urmare, Cosiliul „a apreciat că se impune aplicarea 
sancţiunii contravenţionale a avertismentului” Decizia a fost luată în 
unanimitate.
35  Realitatea.net, “Crin Antonescu vrea demisia ministrului Daniel Barbu, 
după declaraţiile privind bugetul anti-HIV”, 11 Decembrie 2013 http://www.realitatea.
net/crin-antonescu-vrea-demisia-ministrului-daniel-barbu-dupa-declaratiile-privind-
bugetul-anti-hiv_1337422.html 
36  Hotărârea nr. 747/16.12.2013 a Colegiului director.
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Decizia nr. 387 din 22.05.2014

Privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1 

C.U.I. RO 27759259 pentru postul de televiziune B1 TV Bucureşti, 
Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării 
imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 13 lit. c) din Decizia 
CNA nr. 185 din 20 martie 2014, privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia să se 
asigure că, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum și 
în conţinutul spoturilor și al celorlalte materiale audiovizuale puse la 
dispoziţia acestora de către competitorii electorali, sunt respectate 
următoarele condiţii: 

c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa 
altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi 
pertinente prezentate în mod explicit.

În fapt, în ziua de 04.05.2014, postul B1 TV a difuzat o 
emisiune de „promovare electorală”, semnalată prin acest marcaj, în 
care a fost prezentat un material cu mesajele electorale ale domnilor 
Cristian Preda și Sigfried Mureșan, candidați pentru Parlamentul 
European din partea Partidului Mișcarea Populară (PMP).

Decizii ale Consiliului Național al 
Audiovizualului 
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  În cadrul materialului audiovizual, cei doi candidați au 
formulat acuzații cu incidență penală și morală la adresa unui 
competitor electoral. Redăm din raportul de monitorizare: Sigfried 
Mureșan: Suntem la Constanța astăzi, ne întâlnim cu oamenii pe plan 
local, oamenii ne pot spune cel mai bine care sunt problemele, care 
sunt grijile lor, dar cel mai bine adesea, prin contactul cu oamenii 
aflăm și soluția la problemele lor. Și de la toți auzim același lucru: 
Așteptăm de la voi, de la Partidul Mișcarea Populară să creați locuri 
stabile și bine plătite aici, în România pentru noi și pentru copiii 
noștri. Iar pentru asta, noi, Partidul Mișcarea Populară, credem că e 
nevoie de o economie competitivă, puternică, în care investitorii să 
aibă încredere, să atragă investiții străine, capabilă să creeze locuri 
de muncă. Un mediu de afaceri stabil și predictibil. Un stat în care 
regulile sunt respectate. Cristian Preda: Există o alternativă la Mazăre 
și Nicușor Constantinescu. Cu alte cuvinte există o alternativă la 
corupție, la servirea cetățenilor printr-un sistem de dependență 
economică, și asta înseamnă locuri de muncă pentru tineri, curate, 
care să crească economia și să aducă profit tuturor. Sigfried Mureșan: 
Dacă alegeți PSD-ul, alegeți taxe mai mari, impozite mai mari, ei fac, 
ei cheltuiesc banul public fără cumpătare și după aceea ne cer nouă 
să plătim datoriile înapoi prin taxe și impozite. mai mari. Cristian 
Preda: Există o alternativă, există o Românie corectă, o Românie 
egală pentru toți unde legea este respectată. Le cerem românilor 
să refuze mita, inclusiv mita electorală și să susțină statul de drept. 
Cel pe care Traian Băsescu l-a apărat din momentul în care a devenit 
Președinte. Sigfried Mureșan: Suntem un partid și ne adresăm în 
primul rând tinerilor dar și tuturor categoriilor sociale și vă cerem 
încredere pentru ca mâine să fie mai bine decât ieri și astăzi. Cristian 
Preda: Astăzi e nevoie mai mult decât oricând de fermitate în politica 
noastră externă. Politica de cedare pe care o practică PSD-ul în fața 
Rusiei, așa cum o fac toți socialiștii europeni, o politică proastă, e 
nevoie de decizie, trebuie să sancționăm Rusia pentru că în acest 
moment își permite să facă orice, să calce în picioare principii ale 
dreptului internațional și de asta cine vrea să voteze cu Putin, să 
voteze PSD. Cine vrea o Europă puternică în relația cu Statele Unite, 
să voteze Mișcarea Populară.

Consiliul a considerat că difuzarea unui mesaj negativ şi 
acuzator, nedovedit, cu caracter electoral la adresa unui competitor 
electoral, contravine dispoziţiilor art. 13 lit. c) din Decizia CNA nr. 
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185 din 20 martie 2014, întrucât în cadrul materialului materialului 
electoral difuzat de postul B1 TV, candidații PMP au formulat acuzații 
de natură penală şi morală la adresa contracandidaților acestei 
formațiuni politice.  Astfel, membrii Consiliului, au considerat mesajul 
electoral al domnului Cristian Preda, „le cerem românilor să refuze 
mita, inclusiv mita electorală”, cu referire la contracandidații săi, ca 
fiind un mesaj ce conține acuzații de natură penală.

 De asemenea, Consiliul a costatat că și mesajul domnului 
Cristian Preda, în care acesta se prezintă ca fiind o alternativă la 
corupția reprezentată de domnii Mazăre și Constantinescu, o 
încălcare a dispozițiior legale privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European. 

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile 
de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică.  „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat 
postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul 
emisiunii de promovare electorală difuzată în data de 4 mai 2014, 
candidatul unui partid la alegerile europarlamentare, a prezentat un 
mesaj electoral ce a conținut acuzații cu incidență penală la adresa 
unui alt competitor electoral, fapt ce contravine prevederilor art. 13 
lit. c) din Decizia CNA nr. 185 din 20 martie 2014, privind regulile de 
desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European.”

Decizia nr. 348 din 15.05.2014
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1  C.U.I. RO 

27759259 pentru postul de televiziune B1 TV  Bucureşti, Str. Ion 
Câmpineanu, nr. 20, sector 1

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării 
imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
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audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii programelor 

au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile 
acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a 
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Postul de televiziune B1 TV difuzează săptămânal, de luni 
până vineri, în intervalul 11.00 – 12.00 emisiunea de dezbateri 
„Evenimentul zilei”, moderată de Silviu Sergiu. Pe perioada campaniei 
electorale pentru alegerile europarlamentare 2014, emisiunea a fost 
declarată de post drept promovare + dezbatere electorală.

În fapt, în data de 01.05.2014, de la ora 11.00, postul B1 TV a 
difuzat emisiunea „Evenimentul zilei”, ediţie specială, având o durată 
de 90 de minute. Emisiunea a fost moderată de d-nul Silviu Sergiu, 
iar invitaţi au fost d-nul Traian Băsescu, președintele României, și 
domnii Mălin Bot, senior editor, respectiv Dan Andronic, director 
Evenimentul zilei.

Titluri afișate pe ecran pe parcursul emisiunii: TRAIAN 
BĂSESCU, DESPRE CAMPANIA NEGATIVĂ A PSD ÎMPOTRIVA SA; 
BĂSESCU: POPULAŢIA E ATACATĂ DE TRUSTUL INTACT; BĂSESCU: 
„GINERICĂ” SE DĂ CU BARCA ȘI PLAGIAZĂ; BĂSESCU: SISTEMUL 
SANITAR E CANGRENAT DE CORUPŢIE; ÎN MANDATUL MEU 
JUSTIŢIA A ÎNCEPUT SĂ MEARGĂ; BĂSESCU: JUSTIŢIA NU E 100% 
CURATĂ; BĂSESCU: NE TREBUIE O NOUĂ LEGE A SĂNĂTĂŢII; 
BĂSESCU: VOICULESCU A VRUT SĂ MĂ IMPRESIONEZE; BĂSESCU: 
PONTA ȘI ANTONESCU, OAMENI SLABI POLITIC; BĂSESCU: PSD-
UL, CA PARTID MARE, NU SE COMPORTĂ DEMOCRATIC; BĂSESCU: 
INSTITUŢIILE STATULUI SUNT TOT MAI EFICIENTE; BĂSESCU: 
NIMENI DINTRE CEI CARE FURĂ SĂ NU STEA LINIȘTIŢI.

Pe parcursul emisiunii, au fost dezbătute diverse subiecte, 
cum ar fi, de exemplu, „campania negativă a PSD împotriva sa” 
sau atitudinea diverselor trusturi de presă în decursul mandatelor 
de 10 ani, context în care au fost făcute comentarii acuzatoare la 
adresa premierului României sau la adresa autorităţii publice C.N.A., 
acuzaţii faţă de care moderatorul nu a avut nicio intervenţie și nu a 
solicitat invitatului care le-a formulat să prezinte dovezi în susţinerea 
acestora, așa cum avea obligaţia legală în virtutea legii. În acest sens, 
redăm din raportul de monitorizare:
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Traian Băsescu: „Acești 10 ani sunt cea mai bună perioadă 
pe care a avut-o România de la formarea statului unitar român, chiar 
dacă am trecut și printr-o criză economică. Nu mai vorbim de crizele 
politice. Iar dacă discutăm de „tata socru”, de Ilie Sârbu, trebuie să 
vă spun că el gândește la fel ca ginerele, ca „ginerică”, nu e nicio 
deosebire, ginerică când se dă cu barca, când plagiază, mă uitam 
și la clipurile lor electorale, din obișnuinţa de plagiator a lui Victor 
Ponta a reușit performanţa să pună pe clipul electoral al PSD-ului 
care spune că iubește România, imagini din Ucraina, legate de 
agricultură...

Silviu Sergiu: Și Belarus! 
Traian Băsescu: Și Belarus. De altfel, dacă vă uitaţi la poza 

cu care se mândrea plagiatorul Victor Ponta la Sochi, este poza în 
care apare cu Ianukovici și cu președintele Kazakstanului, nu-i nicio 
noutate aici, tata socru, ginerică... 

Mălin Bot: O să vă acuze că îl atacaţi pe zona de familie. 
Traian Băsescu: Știţi ceva dl. Bot? Chiar mă șochează că am 

făcut acest lucru, având în vedere că niciuna din fiicele mele nu-i 
atacată zilnic sau eu nu-s atacat pe probleme de familie zilnic. 

Mălin Bot: Strategia asta cu „hoţul care strigă hoţii” 
funcţionează. Președintele Traian Băsescu analizează și critică 
Partidul Social Democrat, făcând următoarele afirmaţii:  
Traian Băsescu: Domnu Andronic, marea problemă a PSD-ului, și 
discutăm imediat și de dreapta, este că el, ca partid mare, nu are un 
comportament democratic, pune tot, este exact mesajul pe care l-au 
dat și americanii, dar pe care îl găsiţi în Strategia de Apărare Naţională 
a României și anume controlul grupurilor nelegitime asupra deciziei 
guvernamentale, or asta se întâmplă în PSD. Acum marele barcagiu 
Ponta s-a dus la mare, ca să mănânce Mazăre, da, să-i dea portul, 
că e ultimul lucru pe care nu-l avea măscăriciul naţional pe litoral. 
Ori, nu e în regulă. La fel, apărarea oricărui baron care este adus 
în faţa procurorilor, poziţiile extrem de ferme ale lui Victor Ponta 
de a susţine acest baronet corupt sunt semnul că România riscă 
să intre sub controlul politic al unor grupări nelegitime, pentru că 
nu-i legitim ca președinţii de consilii judeţene să controleze decizia 
primului ministru, vreau să fim foarte clari, ci invers. 
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Mălin Bot: Deci, asta ne spune foarte clar că primul ministru 
este o marionetă trasă de sfori de baronii locali.

Traian Băsescu: Nu numai, nici măcar marionetă, că 
marioneta când nu te uiţi la ea mai dă și ea din mâini și dă aparenţa 
că ar fi independentă.Victor Ponta este un supus a două linii extrem 
de negative, baronetul corupt din teritoriu și trusturile media. Iar 
supunerea faţă de Voiculescu este catastrofală din punct de vedere 
al credibilităţii lui în rândul partenerilor noștri. 

Mălin Bot: De ce credeţi că e atât de apropiat de Voiculescu, 
numai pentru instrumentele de propagandă pe care le are Voiculescu 
la îndemână sau mai e si altceva? 

Traian Băsescu: În primul rând de asta, nu are alte motivaţii. 
Spaima lor și goana lor pentru imagine i-au făcut să sacrifice orice, 
pentru a avea trustul lui Voiculescu în spatele lor, Ponta și toată 
gruparea din jurul lui. 
Moderatorul nu intervine în discuţie, nu face 
nicio afirmaţie și trece la următorul subiect.  
Dan Andronic deschide un nou subiect, rolul CNA-ului: Avem o 
instituţie care poate reglementa, deci mass media de care vorbiţi 
dvs., tv, radio, este foarte bine reglementată, nu e ca internetul să 
zici că e undeva într-un nor care poate să facă ce vrea, nu e ca presa 
scrisă unde nu există decât zona de instanţe civile, există o instituţie, 
CNA-ul, pe care tot politicienii au făcut-o să nu funcţioneze..

Traian Băsescu: Așa este... 
Dan Andronic: Eu am fost acolo și am 

văzut cum e, este o experienţă de coșmar.  
Traian Băsescu: Așa este, niciodată CNA-ul n-a fost atât de aservit 
politic cum este acum, a devenit o cangrenă în rândul instituţiilor 
statului... 

Silviu Sergiu: Și vor să controleze și internetul, mai nou. 
Dan Andronic: Bun, sper să nu ajungă și nici nu cred că o să 

ajungă la prostia asta. 
Traian Băsescu: Cred că a spus-o doar așa ca să-și arate 

slugărnicia faţă de Victor Ponta, doamna președinte a spus „să 
controlăm și internetul, Victoraș, ca să nu spună nimeni, să nu-ţi mai 

40



spună de barcă, de plagiat, de corupţie, de nimic. Nu cred că se va 
ajunge aici în România, că mai sunt și alte instituţii care au un cuvânt 
de spus în asigurarea democraţiei, dar este clar că CNA-ul este o 
instituţie cangrenată politic, cum sunt și administraţiile locale, cum 
este și ANAF-ul, cum sunt... aici trebuie să lucrăm, să curăţăm aceste 
instituţii, să le depolitizăm, și am spus, este un eșec al mandatelor 
mele, n-am reușit nici măcar în timpul guvernelor Boc să conving 
la depolitizarea instituţiilor de inspecţie și control, fie că-i ANAF, 
fie că-i Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, fie că-i Agenţia 
Sanitar Veterinară și multe altele. La finalul emisiunii, Dan Andronic 
îl întreabă pe Traian Băsescu: Vă amendaţi afirmaţiile pe care le-aţi 
făcut la adresa lui Martin Shulz? 

Traian Băsescu: O, nu! 
Dan Andronic: Că aţi spus că poate aţi primit hârtiile greșite.  

Traian Băsescu: Nu, nu, le-a primit foarte bine, hârtiile și știu ce spun. 
Și aș vrea să le spun și românilor, uitaţi-vă că un fost premier german, 
Gerhard Schroeder se pupă pe gură cu Putin, în condiţiile în care 
Putin face ce face, iar Martin Shulz este din același partid cu Gerhard 
Schroeder și poziţia lui foarte relaxată, prietenoasă, legată de ce-a 
făcut Federaţia Rusă în Ucraina nu trebuie susţinută și riscul, orice 
vot dat PSD-ului înseamnă un vor dat lui Martin Schulz să devină 
Președintele Comisiei Europene, de aceea eu le cer românilor, dacă 
vreţi să aveţi un președinte de Comisie Europeană care să ţină cu 
România și nu cu ursul, nu votaţi pentru PSD, pentru că-i daţi votul lui 
Martin Schulz în Parlament.”

Membrii Consiliului au constatat că, în finalul emisiunii, în 
contextul referirii la adresa d-lui Martin Schulz, publicului i-a fost 
transmis un mesaj vădit electoral, cu conţinut acuzator, neprobat: „...
orice vot dat PSD-ului înseamnă un vot dat lui Martin Schulz să devină 
Preşedintele Comisiei Europene, de aceea eu le cer românilor, dacă 
vreţi să aveţi un preşedinte de Comisie Europeană care să ţină cu 
România şi nu cu ursul, nu votaţi pentru PSD, pentru că-i daţi votul lui 
Martin Schulz în Parlament.”

Consiliul consideră că difuzarea unui mesaj negativ şi 
acuzator, nedovedit, cu caracter electoral la adresa unui competitor 
electoral, contravine dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din Codul 
audiovizualului, întrucât moderatorul nu a cerut probarea unor 
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astfel de afirmaţii, iar pe de altă parte, deşi radiodifuzorul a declarat 
emisiunea pe perioada campaniei ca fiind una de promovare + 
dezbatere electorală, în această ediţie, nu a participat vreun candidat 
sau reprezentant din partea unei formaţiuni politice, participante la 
campania electorală. 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de 
televiziune B1 TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 
art. 40 din Codul audiovizualului, întrucât moderatorul emisiunii 
„Evenimentul zilei”, difuzate în 01 mai 2014, nu şi-a îndeplinit 
obligaţia de a solicita invitatului să prezinte dovezi în susţinerea 
acuzaţiilor formulate la adresa unor persoane, care deţin funcţii de 
demnitate publică, pentru a permite publicului să evalueze cât de 
justificate sunt acuzaţiile.”

 Decizia nr. 394 din 27.05.2014 
  privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. 

Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 
 

Au fost analizate rapoartele întocmite de Direcţia 
Monitorizare cu privire la unele ediţii ale emisiunilor „Dincolo de ştiri 
„, „Sevenţial”, „Subiectiv”, „Sinteza zilei”, „La ordinea zilei”, „Esenţial”, 
„100 de minute” şi „Ştiri” difuzate în lunile februarie, martie şi aprilie 
2014 de postul de televiziune ANTENA 3. 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea 
rapoartelor de monitorizare și a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a 
încălcat prevederile articolelor și 40 alin. (3), 67 și 70 din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
- art. 40 alin. (3) - „Moderatorii programelor au obligaţia să nu 
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folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios 
sau să instige la violenţă. 
- 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. 
- art. 70: În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează 
probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau 
sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora. 

Ca urmare a modificării Deciziei 220/2011, începând cu 
data de 04.05.2014, textul art. 40 alin. (3) are următorul cuprins: 2 

„Moderatorii, prezentatorii și realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească și să nu permită invitaţilor să folosească 
un limbaj injurios sau să instige la violenţă.” 

Analizând conţinutul emisiunilor menţionate prin prisma 
prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile legale 
cu privire la protecţia demnităţii umane și a dreptului la imagine a 
persoanei, întrucât pe parcursul acestor ediţii s-a folosit un limbaj 
jignitor și injurios, de natură a prejudicia drepturi fundamentale ale 
omului, protejate de prevederile art. 8 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului.  

Astfel, în cadrul emisiunii „Subiectiv”, ediţia din 12 februarie 
2014, moderatorul Răzvan Dumitrescu, împreună cu invitaţii emisiunii 
Mădălin Voicu (PSD), Mircea Roșca (PNL), Bogdan Chireac și Răzvan 
Savaliuc au discutat despre discursul politic al președintelui Traian 
Băsescu în emisiunea moderată de dl. Robert Turcescu difuzată în 
seara precedentă. 
 Comentând afirmaţia președintelui potrivit căreia Renault 
pleacă din România în Maroc, după ce a fost difuzat mesajul 
Companiei Renault prin care a anunţat că: „Renault nu are intenţia să 
părăsească România!”, invitaţii au făcut afirmaţii jignitoare la adresa 
președintelui Băsescu, fără ca moderatorul să aibă vreo reacţie prin 
care să stopeze folosirea unui astfel de limbaj. 
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 Cităm din raport: 
 „M. Voicu: Domnilor, Traian Băsescu de mult timp este un 
personaj degradat și este degradant pentru noi că trebuie să asistăm 
sau să comentăm tot timpul aberaţiile și… dar cred că cetăţenii au 
înţeles, mare parte dintre ei că domnul Traian Băsescu are un discurs 
paranoid. Deci eu nu vreau să acuz! Eu doar constat! (...) Ceea ce 
s-a întâmplat în ultimele două zile legat atât de Renault cât și de 
ameninţarea atât a BNR cât și a unui comportament, a unei atitudini 
de om nebun, să scoţi oameni în stradă, mie mi se pare clar că este 
caz psihiatric. Degeaba noi vorbim că e președintele României; este 
exact tipologia omului tra la la! N-am o formulă mai tehnică. Îl aprob 
pe Bogdan pentru că într-adevăr, noi nu trebuie să cădem în aceeași 
eroare și discurs cu al lui Traian Băsescu. 
 (...) 
 M. Voicu: Trebuie să avem grijă să nu luăm de bun sau de 
valoros tot ce debitează această nevertebrată! 
 Spre finalul emisiunii, moderatorul Răzvan Dumitrescu 
a afirmat despre dl. Băsescu că n-a respectat reţeta, sugerând 
telespectatorilor că președintele era beat în emisiunea difuzată cu o 
seară în urmă de postul B1 TV. 
 Cităm din raport: 
 “Răzvan Dumitrescu: Domnul Băsescu aseară a comis o 
imprudenţă incredibilă ceea ce pe mine mă face să cred că n-a 
respectat reţeta; or fi fost în loc de 4 cuburi 5 sau 3, nu știu! N-a 
respectat reţeta pentru că de fapt o să vedeţi că spune foarte clar 
care e miza STS și ne arată nouă de ce trage cu dinţii de STS. Din 
cauza CNP-urilor domnilor, ia priviţi!”. În continuare au fost difuzate 
imagini din emisiunea d-lui Robert Turcescu în care președintele a 
vorbit despre STS. 3 
 - În partea a - II- a a emisunii “Sinteza zilei”, ediţia din 
23.02.2014, invitata acesteia, d-na Oana Stancu a dezvăluit publicului 
motivul absenţei sale, timp de câteva luni de pe micile ecrane, 
“pentru a pune capăt speculaţiilor”. Astfel, d-na Stancu a susţinut că, 
de la descoperirea unei boli genetice foarte grave și până la bucuria 
aducerii pe lume a unui copil, a parcurs atât momente grele cât și 
altele marcate de sprijinul celor dragi. 
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 În acest context, invitata a afirmat că internetul este plin 
de urări pe care unele persoane le fac atunci când află că unul 
are probleme de sănătate, urându-i acestuia “... să-l mănânce 
cancerul!...”, cu referire explicită la persoana sa. 
 De asemenea, invitata a povestit că, într-o seară, la ieșirea din 
studio, o mașină tunată, fără faruri, fără număr, a alergat-o cu foarte 
mulţi km/oră prin București, pentru ca aceasta să se accidenteze. 
 După acest moment, moderatorul Mihai Gâdea i-a făcut 
legătura d-lui Mircea Badea, prezentatorul emisiunii „În gura presei”, 
care a vorbit despre cei ce ignoră problemele de sănătate ale 
semenilor lor, afirmând că se roagă pentru aceștia „... să capete 
cancer”, iar în legătură cu afirmaţiile colegei sale, Oana Stancu, a 
susţinut că „... dacă o mașină tunată cum spunea colega noastră 
mai devreme vine să mă determine prin manevre iscusite să fac un 
accident, bă, eu le promit că-l fac! În sensul că intru cu mașina în ei! 
Adică nu i-aș rata pentru nimic în lume...” . 
 Subiectele discutate în emisiunea „Sinteza zilei, ediţia din 06 
martie 2014 au vizat graţierea d-lui Gică Popescu și „răsturnările de 
situaţie” din politica românească. 
 În prima parte a emisiunii, moderatorul a prezentat invitaţilor 
și telespectatorilor (ca punct de pornire în dezbatere), două colaje, 
reprezentându-i pe Traian Băsescu și apoi pe Crin Antonescu în 
emisiuni televizate, fiecare făcând referire la persoana celuilalt. 
Modul în care cei doi politicieni și-au schimbat aprecierile unul la 
adresa celuilalt a părut “bizar”, cel puţin în ochii invitatului emisiunii, 
Mugur Ciuvică. 
 Deși fragmentele respective au fost înregistrate, fapt ce 
atestă că radiodifuzorul cunoștea conţinutul lor înainte de a le difuza, 
a înţeles totuși să le transmită, în contextul în care acestea conţineau 
un limbaj jignitor la adresa președintelui Traian Băsescu. 
 Redăm din raport: 
 “Crin Antonescu:. .... Domnul Traian Băsescu, ieri, cu o 
nerușinare fără margini, cu o atitudine de boschetar, nu de președinte 
al unei ţări, nu a dat mâna cu doi foști președinţi ai României, invitaţi 
acolo, cel puţin formal de el, între care unul, Emil Constantinescu 
era președintele Pieţei Universităţii. (...) Pe parcursul emisiunii au 
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avut loc discuţii și despre posibila graţiere a d-lui Gică Popescu, 
discuţii purtate împreună cu invitaţii din studiou (la un moment dat 
a apărut și Dumitru Graur), cât și prin telefon cu diverși sportivi, 
(Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș, Ilie Balaci, Ilie Năstase, Ilie 
Dumitrescu, Florin Prunea) susţinători ai demersului de graţiere care 
și-au exprimat sentimentele de compasiune pentru Gică Popescu și 
pentru familia acestuia, de mândrie că sunt compatrioţi cu acesta, 
dar și de solidaritate. A fost prezentat și un videoclip cu povestea 
vieţii lui Gică Popescu.
 Campania de susţinere a d-lui G. Popescu, prin adunare de 
semnături, a fost evidenţiată și prin participarea unor “politicieni de 
vârf” cum ar fi Victor Ponta, Crin Antonescu, Valeriu Zgonea. 
 Pe ecran au fost afișate următoarele titluri: “Sunteţi pentru 
sau împotriva graţierii lui Gică Popescu?; Generaţia de aur, sprijin 
pentru G. Popescu”. 
 În acest context, atât moderatorul, cât și invitaţii emisiunii și-
au exprimat opiniile în legătură cu condamnarea d-lui Gică Popescu 
la închisoare cu executare, nefăcând astfel o separare clară a faptelor 
de opinii, astfel cum prevăd dispoziţiile din Codul audiovizualului. 
 Astfel, deși invitaţii și moderatorul au discutat despre faptul 
că procurorii au cerut, în cazul d-lui Gică Popescu, pedeapsa cu 
suspendare, afirmând că dl. Gică Popescu și-a recunoscut vina și 
a plătit statului suma datorată, acesta a fost totuși condamnat la 
închisoare cu executare, fără ca judecătoarele care au pronunţat 
sentinţa să ţină cont de circumstanţa atenuantă, care ar fi trebuit să 
se aplice. 
 Cităm din raport: 
 „Răzvan Savaliuc: ... Gică Popescu nu trebuia să fie condamnat 
cu executare și am să arăt că sunt convins că Gică Popescu este 
victima războiului politico-judiciar declanșat de regimul Băsescu (...) 
 Răzvan Savaliuc: ... dl. Gică Popescu a fost singurul dintre 
acuzaţi care și-a recunoscut vina, a plătit prejudiciul și cu toate 
acestea el nu a avut parte de nicio circumstanţă atenuantă cum ar fi 
trebuit să se aplice. De exemplu Gică Popescu a luat 3 ani și o lună, 
în timp ce alţi 4 condamnaţi au luat 3 ani și 4 luni sau 3 ani și 8 luni, 
deci pedepse aproape similare, în condiţiile în care ceilalţi nu și-au 
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recunoscut vina și nu au reparat prejudiciul. Și atunci ne întrebăm ce 
rost mai are în justiţia penală românească ca tu să regreţi o faptă, să 
încerci să repari prejudiciul, să te căiești, dacă nu ţi se acordă nicio 
circumstanţă atenuantă. (...). Mă surprinde aici duritatea în privinţa 
lui pentru că chiar și procurorii au spus, au cerut cu suspendare! (...) 
 După explicaţiile d-lui Răzvan Savaliuc privind funcţionarea 
sistemului judiciar românesc și ceilalţi invitaţi și-au exprimat opiniile 
cu privire la modul în care judecătoarele i-au socotit pedeapsa 
pentru care Gică Popescu a fost condamnat, fără ca radiodifuzorul 
să separe aceste opinii de faptele pentru care dl. Gică Popescu a fost 
condamnat cu executare, ca urmare a aplicării sporului introdus în 
Noul Cod penal, context în care publicul nu și-a putut forma propria 
opinie în legătură cu aspectele discutate. 
 Redăm din raport: 
 „Mugur Ciuvică:… Da, este interesant ce ne-a spus domnul 
Savaliuc aicea și e foarte posibil ca raţionamentul lui să fie corect. 
Mie mi se pare corect. Problema mea e cum dracu au socotit ei 
pedeapsa, cum au ajuns să-i dea unui om...Gică Popescu a păgubit 
și Statul, pentru că trebuiau plătite impozite, pentru diferenţa aia de 
1.900.000. Înţeleg că le-a plătit!...Am două probleme: orice sentinţă 
judecătorească pe care eu pot s-o comentez că uite așa sunt eu mai 
vorbăreţ, cum bine spuneaţi nu mă duc să-l scot din pușcărie! În felul 
ăsta respect eu hotărârile instanţei. Dar de comentat le comentez 
mai ales dacă mi se par aberante. Eu le comentez mai ales pe alea 
politice. Aicea, singura legătură cu politica până acum e că în locul 
lui G.Popescu, președinte al FRF, îl avem pe un ţuţărel de-al lui 
Băsescu. Dar ţuţărel 5 mic, mic, mic! Cred că cu ăsta pe la Cotroceni 
nu vorbea nici portarul. Era un fel de consultant... 
 Mugur Ciuvică: ..Fără prejudiciu pentru nimeni! În afară de 
creierii celor de la DNA. Ce folos are societatea românească cu o 
astfel de condamnare? Asta mi-e mie imposibil să înţeleg, repet, fără 
să mă intereseze foarte mult subiectul. Nu l-am urmărit foarte tare; 
sunt convins că există probleme cu fotbal șamd. A doua întrebare 
poate mai puţin importantă, cum dracului au socotit judecătoarele 
alea de le-a ieșit la condamnare la Gică Popescu 3 ani, o lună și 10 
zile!”. 
 Faţă de aceste aspecte, Consiliul apreciază că radiodifuzorul 
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nu a asigurat o separare clară a opiniilor de fapte, ceea ce a afectat 
posibilitatea publicului de a-și forma propriul punct de vedere cu 
privire la motivele pentru care Gică Popescu a fost condamnat. 
 - Emisiunea „Sinteza zilei”, ediţia din 9 martie 2014 a debutat 
cu un citat din opera d-lui Octavian Paler: „ O ţară fără statui și fără 
trecut, nu are viitor”. 
 Titlurile afișate pe ecran au fost: „Cum răspunde Alexandru 
Arșinel „gunoaielor” care l-au acuzat”, „Interviu document: Mihai 
Gâdea - Gică Popescu”, „Oamenii din satul Vadu Roșca cer graţierea 
lui Gică Popescu”, „11 case construite de Gică Popescu pentru 
sinistraţii din jud. Vrancea”, „Peste 21 000 de români au semnat 
pentru graţierea lui Gică Popescu”, „ Mari sportivi au semnat pentru 
graţierea lui Gică Popescu”, „ Nadia Comăneci și Ilie Năstase susţin 
graţierea lui Gică Popescu”, „ Hagi: „ până la moarte cu Gică Popescu”. 
 În timpul emisiunii, moderatorul a prezentat trei poziţii 
publice împotriva graţierii d-lui Gică Popescu: un articol pe care 
Robert Turcescu „l-a șeruit” pe facebook, în care se susţinea că fostul 
fotbalist ar fi fost colaborator al Securităţii, un articol de pe Hot News 
(„Free Gică? Nu Free Politică”) în care se susţinea același lucru și un 
articol publicat de Evenimentul Zilei, semnat de Dan Andronic: „Gică 
Popescu - Fals tratat de clemenţă. Ziua în care politicienii trebuiau să 
tacă!”. 

Pornind de la unul din titlurile emisiunii „11 case construite 
de Gică Popescu pentru sinistraţii din jud. Vrancea”, și de la cele trei 
poziţii publice prezentate împotriva graţierii d-lui Gică Popescu, 
moderatorul, împreună cu realizatorul emisiunii „În gura presei”, dl. 
Mircea Badea, căruia i s-a dat legătura la un moment dat, au făcut 
afirmaţii jignitoare la adresa persoanelor care nu sunt de acord cu 
graţierea acestuia. 
 Redăm din raport: 
 „Mihai Gâdea: Imaginaţi-vă că vine și vă ia apa casa! Și vine 
cineva, și vă face o casă, da’ zice nu e suficient, fac două. Nici două 
nu sunt suficiente, nici trei, nici patru, nici cinci, nici șase... Nu! În 
mod simbolic pentru că un căpitan al echipei naţionale, rămâne 
căpitan, și când nu mai este căpitan, și face 11 case, cât Echipa 
Naţională. Și pentru fiecare casă, îi pune un nume, numele colegului 
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lui de generaţie, generaţia de aur, fiecare casă câte un nume! De 
asta, nenorociţilor nu vă aduceţi aminte! De lucrurile extraordinare 
pe care le-a făcut Gică Popescu, nu vă aduceţi aminte! Știţi voi, că a 
apărut pe undeva, că a turnat la securitate? (...) 

În „pasa” dintre „Sinteza Zilei” și Emisiunea „În gura presei”: 
 Mircea Badea: Ăștia, care o ard... așa, ăștia, intransigenţii 
ăștia, justiţiari! Nu? Oamenii duri, care... domne a greșit, să plătească! 
Știi, ăștia care spun cretinismul ăsta, ca și cum ar fi descoperit apa 
caldă, sau legea lui Arhimede... Ăștia nu spun de unde iau ei bani, 
știi, aicea e..... Nu spun de unde iau ei bani, că ei nu-i produc din 
piaţă, că nu le cumpără nici dracu ziaru’, nu au audienţă, deci ca atare 
nu încasează cine știe ce din Publicitate, în cazul în care o au alţii 
nici măcar n-o au. Da’ chiar și când o au, având în vedere audienţa 
modică, întrebarea legitimă rămâne: de unde luaţi bani? N-o să-ţi 
răspundă niciunul dintre deontologii ăștia, că altfel, ei... domne... 
au prejudiciat statul! Pe bune? Da’ tu de unde iei bani? Îcîcîc! N-o 
să-ţi răspundă niciun vierme de ăsta, nicio formă de viaţă denasta 
plină de deontologie, de intransigenţă și de justiţie. Nici Pora, n-o 
să-ţi răspundă nici Marean Mircea, Marean.... N-o să-ţi răspundă nici 
Schengen Turcescu! N-o să-ţi răspundă niciunul dintre ăștia! Ba încă 
la Shengen Turcescu e mai complicat, trebe să spună, dacă tot e 
intransigent și deontolog și Justiţiar, și dă - în fapt... să spună dacă 
el ia bani de la postul la care realizează mizeria aia de emisiune, sau 
nu! Că e o întrebare și asta! Foarte bună întrebare și asta! N-o să-ţi 
răspundă! Ei o să mestece aceleași băsisme, aceleași sinistroșenii, în 
speranţa că vor mai găsi trei proști, trei, că-ţi și spun cum îi cheamă 
pe ăia trei, dacă mă concentrez, să le ia în seamă lăturile.” 
 - În prima parte a emisiunii „La ordinea zilei”, ediţia din 
18 martie 2014, au avut loc discuţii despre criza din Ucraina, 
recunoașterea Crimeei de către Rusia și despre decizia Președintelui 
Vladimir Putin de a alipi Crimeea la Confederaţia Rusă. S-au luat în 
discuţie poziţiile exprimate de președintele american Barak Obama 
și de cancelarul german Angela Merkel, care consideră acţiunea 
liderului de la Kremlin o violare a normelor de Drept Internaţional. A 
fost evocată iniţiativa d-lui Barak Obama, care i-a invitat la Haga, pe 
liderii statelor G7 și UE pentru a discuta despre situaţia din Ucraina. 
 În acest context, la întrebarea lansată de d-na Dana Grecu 
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„În ce măsură poate afecta precedentul Putin, România?”, analistul 
politic Radu Tudor, în calitate de invitat permanent al emisiunii, a 
folosit un limbaj jignitor la adresa președintelui Vladimir Putin și a 
poporului rus, afirmând că este dezamăgit de compatrioţii săi care 
„... ar putea să aibă vreun dram de admiraţie pentru acest avorton al 
lui Stalin, numit Vladimir Putin...” și că există persoane care îl admiră 
pe Vladimir Putin, cel care „redă mândria beţivilor ruși care se trezesc 
de pe străzi și zic: ce bine, suntem patrioţi, suntem puternici! Și mie 
mi se pare un curent foarte periculos!” 

În cadrul emisiunii „La ordinea zilei” ediţia din 1 aprilie 2014, 
invitaţii Dragoș Frumosu, Oana Stănciulescu, Lucia Varga – PNL și 
Liviu Pop – PSD au comentat discursurile premierului Victor Ponta 
și președintelui Traian Băsescu, ţinute în Parlamentul României la 
aniversarea celor 10 ani de la aderarea României la NATO, însoţite 
de imagini. 
 În timpul emisiunii, la ora 19.30, de la Palatul Cotroceni, 
președintele Traian Băsescu a ţinut o declaraţie de presă. O parte 
din această declaraţie a fost transmisă în direct și la Antena 3. 
 După transmisia, în direct, de la Palatul Cotroceni, s-a 
revenit în studio, unde au avut loc comentarii cu privire la declaraţia 
președintelui Traian Băsescu și întrebările pe care reporterul 
acreditat, Andreea Dumitrache, i le-a adresat acestuia. 7 
 În acest context, d-na Dana Grecu a făcut afirmaţii acuzatoare, 
folosind un limbaj jignitor și defăimător la adresa președintelui 
României, de natură a-i prejudicia demnitatea și dreptul la imagine. 
 Redăm din raport: 
 “Dana Grecu: Este inadmisibil cum vorbește președintele 
Traian Băsescu! Este inadmisibil, inadmisibil, inadmisibil! Felul în 
care se poartă cu reporterii Antenei 3 este mizerabil! Iertaţi-mă că 
spun dar este o limită peste care orice om zdravăn la cap nu poate 
să treacă. Este o problemă că această clasă politică din România 
tolerează un asemenea președinte. Eu așa ceva n-am mai văzut 
niciodată. Dacă domnului președinte Traian Băsescu i se pare că 
eu, când s-au tăiat salariile puteam să fac glume despre asta, când 
milioane de oameni în ţara asta suportau tăieri de 25% din salarii 
oricum mizerabile și mă face fătucă pentru chestiunea asta îi spun 
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președintelui României să-i fie rușine! Nu este nicio rușine domnule 
Traian Băsescu să fii salariat! Rușine e să faci bișniţă; rușine este 
să-ţi dai case când ai case! Rușine e să faci tranzacţii cu pământuri 
și cu mașini și cu niște dubioși care sunt abonaţi la contractele cu 
statul! (...) Rușine e să cumperi Jeep-uri cu banii la valiză. Rușine e 
să faci afaceri cu Gazprom despre care nu vrei să vorbești. Rușine e 
să minţi în fiecare zi! (...) Dumneavoastră vă ieșiţi din minţi de foarte 
multe ori și din păcate nimeni nu prezintă buletinul medical care să 
vă permită dumneavoastră să conduceţi România fără niciun fel de 
îndoială din partea noastră. Nimeni nu spune dacă dumneavoastră 
aveţi toţi boii acasă, domnule președinte Traian Băsescu! (...) 
Sunteţi președintele României! Cât timp o să mai fiţi președintele 
României să vă fie rușine pentru felul în care vă purtaţi cu reporterii 
Antenei 3. Mare rușine! Și cu oamenii în general! (...). Să vă fie rușine 
domnu’ președinte al României Traian Băsescu. (...) Este inadmisibil 
cum vă purtaţi! Inadmisibil! (...) Din păcate dumneavoastră terfeliţi 
această instituţie! Îmi permit să v-o spun asumându-mi și eu cum 
dumneavoastră spuneţi că vă asumaţi lucrurile pe care le faceţi și le 
spuneţi!”. 
 Invitaţii emisiunii “La ordinea zilei”, ediţia din 15 aprilie 2014 
au fost Gabriela Vrânceanu Firea, Petre Roman, Oana Stănciulescu, 
Oana Florea și Radu Tudor care au dezbătut subiectul cu privire la 
“șantajul și ameninţările” proferate de către președintele României, 
la adresa Gabrielei Vrânceanu Firea și a soţului acesteia cu câteva 
minute înainte de începerea emisiunii, într-o nouă declaraţie de 
presă de la Palatul Cotroceni. 
 Titlurile afișate pe ecran au fost: “Băsescu aruncă acuzaţii 
ca să acopere șantajul; Băsescu, dezlănţuit în atacuri suburbane; 
Gabriela Firea răspunde noului atac al lui Băsescu.” 
 După replica pe care senatorul PSD Gabriela Vrânceanu 
Firea i-a dat-o președintelui României, fiecare dintre invitaţi a avut 
câte un punct de vedere pe acest subiect. În acest context, dl. Radu 
Tudor a folosit un limbaj injurios la adresa președintelui României, 
de natură a-i prejudicia dreptul la imagine. 
 Cităm din raportul de monitorizare: 
 “Radu Tudor: Eu altceva vroiam să te rog în calitate de coleg, 
de partener al tău la emisiunea „La ordinea zilei” și de prieten vechi; 
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te rog frumos în seara asta s-o valorifici cât se poate de mult pe 
Gabriela Vrânceanu Firea și să nu mă pui în postura de a comenta 
și de a analiza ceea ce spune acest boschetar politic. Este sub 
demnitatea mea de jurnalist, este sub demnitatea mea de cetăţean 
român ca acest individ care vorbește și se comportă ca un boschetar 
politic să mai poată fi luat în seamă. Mă doare faptul că această 
televiziune la care ţin atât de mult îl difuzează pe acest boschetar 
politic și pentru audienţa cea mai mare dintre toate televiziunile de 
știri, acest personaj sinistru profită. Ar merita din punctul meu de 
vedere, dacă spune ceva cât de cât în limitele stabilităţii psihice, să 
fie difuzat 30 de secunde sau 1 minut la un buletin de știri al Antenei 
3. Pentru mine această televiziune e mult mai importantă din punct 
de vedere personal și profesional ca să fie denaturată de jumătăţi 
de oră, de lături și de mizerii aruncate de acest boschetar politic. Eu 
cochetez cu ideea de a nu mai participa la nicio emisiune până pe 
21 decembrie, pentru că sunt obligat ca jurnalist să-l bag în seamă 
pe acest boschetar politic. Nu mai vreau, nu mai pot, m-am săturat 
de dejecţiile lui, de mizeriile lui, de instabilitatea lui.” 
 (...) 
 Radu Tudor: Că-i facem burta mare acestui personaj! E ca și 
cum ai da o vedetă porno în prime time fără niciun fel de avertisment 
și fără niciun fel de blurare. E același lucru. 
 (...) 
 Radu Tudor: Ai zis unde-i vina noastră? Vina noastră e că-i 
facem noi burta mare! Că dacă nu l-am difuza noi ar vorbi la el în 
pungă acolo! De aurolac!”. 
 În raport de conţinutul prezentat, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunile Subiectiv, ediţia din 12 februarie 2014, Sinteza 
zilei, ediţiile din 23 februarie, 6 şi 9 martie 2014 şi La ordinea zilei, 
ediţiile din 18 martie, 1 aprilie şi 15 aprilie 2014 au fost difuzate cu 
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, care 
dispun că moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi 
să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige 
la violenţă. 
 Consiliul consideră că limbajul folosit de către moderatorii 
emisiunilor analizate, precum şi de către unii invitaţi, cu scopul 
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de a denigra şi a defăima imaginea unor persoane, în special, 
a preşedintelui Traian Băsescu a depăşit cadrul unei informări a 
publicului. 
 O astfel de atitudine este contrară prevederilor legale 
invocate, ştiut fiind că scopul demersului jurnalistic, este acela de a 
urmări să informeze opinia publică asupra unor chestiuni de interes 
public, îndeplinindu-şi astfel datoria de a răspândi informaţii asupra 
unor subiecte de interes general. 
 Deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul 
audiovizual, să se supună unor reguli şi principii ale valorilor morale, 
iar obligaţia de a nu aduce atingere dreptului la imagine a persoanei 
revine în sarcina oricărui radiodifuzor. 
 Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, 
moderatorul unei emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o 
conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce reglementează 
comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite dreptul la liberă exprimare 
cu respectarea drepturilor celorlalţi. 
 În acest sens, CEDO a conchis că limitele criticii acceptabile 
sunt mai largi cu privire la oamenii politici, cum este preşedintele 
Traian Băsescu, care acţionează mai mult în rolul său public decât o 
persoană privată, fiind expuşi, în mod inevitabil şi în cunoştinţă de 
cauză unei cercetări mai amănunţite a fiecărui cuvânt sau faptă, atât 
din partea ziariştilor, cât şi a publicului, însă nu trebuie omis faptul 
că între protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce 
aparţin altor persoane trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, 
abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea 
răspunderii juridice. 
 Alegerea unor subiecte de natură să aducă atingere 
reputaţiei unei persoane care exercită o funcţie publică nu poate fi 
scutită, sub motivul libertăţii de opinie şi de exprimare, de obligaţia 
probării faptelor imputate şi nici de răspundere. 
 Pe de altă parte, orice drept fundamental, consacrat ca atare 
de norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim 
numai în măsura în care este exercitat cu bună credinţă, în limite 
rezonabile, cu respectarea drepturilor și intereselor în egală măsură 
ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. 
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 Stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce 
nicio îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premizele 
valorificării sale în concordanţă cu exigenţele generale proprii unui 
stat de drept. 
 Consiliul reiterează faptul că libertatea de exprimare, ca 
principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor 
morale și presupune respectarea normelor de drept interne și 
internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se 
manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii. În condiţiile în care alţi membri ai societăţii sunt lezaţi, 
tolerarea de către Consiliu a unor asemenea fapte ar contraveni 
atât dispoziţiilor constituţionale și convenţiilor internaţionale la care 
România este parte, cât și normelor din domeniul audiovizualului. 
 Raportat la normele invocate, recunoscând dreptul la opinie 
a persoanei, precum și la alegerea modului în care atât moderatorul 
unei emisiuni cât și invitaţii acesteia își exprimă punctul de vedere 
cu privire la un anumit subiect, membrii Consiliului au apreciat 
că folosirea în cadrul unui program audiovizual a unor expresii 
jignitoare, înjositoare și defăimătoare la adresa unor persoane este 
de natură a afecta demnitatea umană și dreptul la imagine, fiind 
contrară reglementărilor legale. 
 De exemplu, folosirea unor cuvinte şi expresii cu caracter 
jignitor la adresa Preşedintelui României, în special, şi, la adresa unor 
membri ai colectivităţii, în general, precum: “personaj degradat”, 
“are un discurs paranoid”, “om nebun”, “tipologia omului tra la la”, 
“nevertebrată”, “boschetar politic”, “să capete cancer”, “nenorociţilor”, 
“proşti”, contravine prevederilor privind protecţia demnităţii şi a 
dreptului la imagine a persoanei. 
 Având în vedere aceste considerente, ţinând cont de faptul 
că libertatea de exprimare nu este un drept absolut, ci este limitat 
de obligaţia corelativă de a nu prejudicia drepturile altor persoane, 
Consiliul consideră că normele invocate anterior sunt valabile și se 
aplică oricărui conţinut audiovizual, fără excepţii și fără distincţii. 
 

În aceeași ședinţă publică, membrii Consiliului au analizat 
și raportul de monitorizare cu privire la emisiunea “Secvenţial”, 
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ediţia din 16 martie 2014, și au constatat că aceasta a fost difuzată 
cu încălcarea prevederilor art. 70 din Codul audiovizualului, potrivit 
cărora în cadrul programelor de știri și dezbateri care abordează 
probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase 
sau sexuale se va prezenta și un punct de vedere al acestora. 10 
 Astfel, în partea a doua a emisiunii, moderată de Adrian 
Ursu, invitaţii prof. Petre Ţurlea și jurnalistul Dan Tănasă, prin internet, 
din Spania, au dezbătut subiectul cu privire la evocarea zilei de 15 
martie, ziua Ungariei și a maghiarilor de pretutindeni. 
 Titlurile afișate pe ecran au fost: “Isteria taberelor paramilitare 
secuiești; Băsescu, argument în favoarea extremiștilor” 
 În timpul emisiunii a fost difuzat un clip electoral Jobbik (un 
colaj de imagini și comentarii, trimiteri istorice și îndemnuri), precum 
și imagini cu antrenamentele unor tineri în localitatea Borzont, 
judeţul Harghita (conform afișajului de pe ecran). 
 În contextul afirmaţiilor făcute de către invitatul Dan Tănasă, 
potrivit cărora “manifestările “culturale” ... sunt finanţate de către 
C.J. Covasna sau C.J. Harghita sau primării din Harghita și Covasna”, 
radiodifuzorul avea obligaţia să prezinte și un punct de vedere al 
unui reprezentant al minorităţii maghiare cu privire la justeţea 
acestor afirmaţii. 
 Redăm din raport: 
 “Adrian Ursu:… Povestea lui 15 martie în fiecare an stârnește 
multe, foarte multe patimi. De data asta, o etapă mai sus s-a întâmplat 
un lucru pe care până acum nu l-am mai văzut decât, dacă nu greșesc, 
o singură dată în ultimii 25 de ani și anume, unii dintre cei care 
proliferează, care proferează și proliferează aceste mesaje la adresa 
României, au fost declaraţi indezirabili pe teritoriul României....Am 
descoperit că pe internet circulă tot felul de filmuleţe în legătură 
cu tabere paramilitare secuiești, fie la graniţa României, fie în inima 
României. Desigur că asta stârnește îngrijorare, indignare, revoltă; 
„e firesc să se întâmple așa ceva pe teritoriul României? Nu! N-are 
cum!” E o întreagă dezbatere pe această temă și sigur că ea se 
inflamează de la tot felul de lucruri mărunte. 
 (...) 
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 Adrian Ursu: A trecut ziua de 15 martie domnule Tănasă, 
știu că aţi urmărit-o de la distanţă, aţi urmărit ce s-a întâmplat aici 
în România, sigur și prin intermediul presei din România. A fost 
multă emoţie înainte, a fost multă mobilizare a autorităţilor în timpul 
acestor manifestări. Cum evaluăm ce s-a întâmplat în 2014 spre 
deosebire de alţi ani? 
 Dan Tănasă: Manifestările de 15 martie de anul acesta 
se înscriu în linia campaniei electorale de la Budapesta, pentru 
alegerile parlamentare din aprilie de anul acesta. Este evident că, 
de la an la an, Ungaria apasă tot mai puternic acceleraţia în privinţa 
autonomiei teritoriale a maghiarilor din Harghita și Covasna. 
Dacă în anii precedenţi exista o oarecare diplomaţie în abordarea 
acestui subiect, iată că de doi ani de zile, vicepremierul Ungariei 
descalecă, întocmai ca și predecesorul său Horty Miklos, descalecă 
în Transilvania, în așa zisul Ţinut secuiesc. 
 Adrian Ursu: Comparaţia aţi făcut-o doar în plan simbolic, 
din punct de vedere al recuzitei. 
 Dan Tănasă: Evident! Evident! Vreau doar să remarcăm 
faptul că atunci când vine vorba de 15 martie, de manifestările de 15 
martie, autorităţile de la Budapesta, organizaţiile civile și politice ale 
maghiarilor din România, dar și organizaţiile extremiste maghiare 
stau la aceeași masă, participă la aceleași întruniri, discută aceleași 
chestiuni: unii o spun pe un ton mai apăsat, alţii o spun pe un ton 
aparent diplomatic, însă cu toţii coincid în necesitatea obţinerii 
autonomiei teritoriale pe criterii etnice a așa zisului Ţinut secuiesc. 
 (...) 
 A fost difuzat clipul electoral Jobbik, după care invitaţii, 
împreună cu moderatorul au făcut comentarii cu privire la conţinutul 
acestuia. 
 A. Ursu: Un partid care cere voturi și din România pentru că 
are reprezentanţi, are candidaţi de aici din România; cere voturi și 
ale cetăţenilor români care au dublă cetăţenie. 
 Dan Tănasă: Da, foarte multă violenţă, foarte mult naţionalism, 
extremism atât în coordonatele acestui partid Jobbik care este 
considerat inclusiv de către cancelariile europene un partid neo-
nazist, un partid de tip fascist! Foarte mult extremism, naţionalism și 
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violenţă pentru că Jobbik nu are niciun fel de strategii economice, de 
îmbunătăţire a vieţii economice, de creștere culturală, de orice altă 
natură și atunci se bazează doar pe violenţă și pe extremism. Vreau 
doar să punctez, dacă îmi permiteţi faptul că, așa cum spuneaţi și 
dv. Jobbik își face campanie electorală în acest moment în România. 
Cetăţenii români sunt pe listele Jobbik pentru a fi votaţi la alegerile 
parlamentare din Ungaria și cine știe poate vor participa chiar și la 
alegerile europarlamentare pentru Jobbik în Ungaria. Jobbik, acest 
partid neo-nazist, acest partid fascist își face campanie electorală în 
instituţiile publice ale statului român din Transilvania. 
 A. Ursu: Cum așa? 
 (...) 
 Au fost difuzate imagini din taberele tinerilor maghiari. 
 Dan Tănasă:…Internetul este plin de fotografiile și de filmările 
realizate de către aceste organizaţii. La toate aceste manifestări 
“culturale” care repet sunt finanţate de către C.J. Covasna sau C.J. 
Harghita sau primării din Harghita și Covasna, toate aceste tabere 
paramilitare sunt promovate ca fiind manifestări culturale însă, 
ulterior după ce au loc, toate fotografiil,e se vede foarte clar, acolo 
se vorbește doar de Ungaria mare; se vorbește doar de pregătire 
militară și premilitară pentru eventuale intervenţii de apărare a așa-
zisului Ţinut Secuiesc. Participanţii la aceste manifestări, foarte mulţi 
dintre ei sunt îmbrăcaţi în uniforme militare! Nu este absolut nimic 
cultural în a te îmbrăca în uniforme militare la o astfel de activitate 
„culturală”.   
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de 
televiziune ANTENA 3 cu amendă de 20.000 lei, întrucât, în cadrul 
unor ediţii ale emisiunilor de dezbatere „Subiectiv”, „Sinteza zilei” şi 
„La ordinea zilei”, difuzate în lunile februarie, martie şi aprilie 2014, 
moderatorii şi invitaţii acestora au folosit un limbaj injurios, fapt 
ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, care 
protejează dreptul la imagine şi demnitatea persoanei. 
 De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că în 
ediţia emisiunii „Secvenţial” din 16 martie 2014, postul ANTENA 
3 nu a respectat obligaţia legală prevăzută la art. 70 din Codul 
audiovizualului, aceea de a prezenta şi punctul de vedere al 
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reprezentanţilor minorităţii maghiare, urmare a afirmaţiilor făcute 
de către unul dintre invitaţii emisiunii cu ocazia dezbaterii unor 
probleme de interes public privind această minoritate.” 
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Recomandări 

În campania electorală  există tendinţa adoptării de catre 
competitorii electorali a unor teme populare, dar îndreptate 
împotriva drepturilor fundamentale, mergând de la stigmatizarea 
unor grupuri sociale pâna la incitarea la ură și violenţă.

 
Astfel se recomandă  ca în campania electorală:
• să  nu se utilizeze în discursul electoral și în realizarea 

materialelor de campanie electorală mesaje, declaraţii 
și imagini care incită la ură și discriminare în baza rasei, 
culorii, nationalităţii, etniei, afilierii la un anumit grup 
social, convingerilor religioase, politice, genului, vârstei, 
dizabilităţii, orientării sexuale, identităţii de gen, sau 
oricăror alte criterii de diferenţiere.

• să se utilizeze un limbaj care să promoveze incluziunea 
socială, pentru a evita discriminarea și stigmatizarea 
unor persoane în baza criteriilor enumerate la punctul 
anterior și să se respecte demnitatea persoanelor în 
cadrul comunicării electorale, indiferent de rasă, culoare, 
naţionalitate, etnie, afiliere la un anumit grup social, 
convingerilor religioase, politice, vârstă, dizabilităţi, 
orientare sexuală, identitate de gen, sau orice alte criterii 
de diferenţiere. 

• să nu utilizeze în discursul electoral și în realizarea 
materialelor de campanie mesaje, declaraţii și imagini 
care să inducă persoanelor ce fac parte din diferite 
grupuri minoritare un sentiment reciproc de neîncredere 
și ostilitate.

• să vă asiguraţi că întreaga echipă de campanie pe care o 
coordonaţi, de la voluntari și până la consultanţi politici, 
înţelege și respectă drepturile fundamentale ale fiecărui 
cetăţean și nu recurg la un astfel de discurs politic.
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