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Decizia nr. 394/28.10.2021 

privind sancționarea cu somație publică a  S.C. TV BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. 
cu sediul în Buzău, cartier MICRO III, bl. D3, etaj 1, jud. Buzău 

e-mail:  marketing.campustv@yahoo.com 
 

- pentru postul de televiziune CAMPUS TV Buzău 
Buzău, cartier MICRO III, bl. D3, etaj 1, jud. Buzău 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite în baza sesizărilor 
înregistrate sub nr. 7312/09.08.2021 și 7313/09.08.2021 cu privire la emisiunea „Viața 
Buzăului fără perdea” edițiile difuzate de  postul de televiziune CAMPUS TV din Buzău 
în zilele de 2 și 5 iulie 2021.  

Postul de televiziune CAMPUS TV Buzău aparţine radiodifuzorului S.C. TV 
BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 383.5/13.03.2008 şi 
decizia de autorizare nr. 1580.0-5/12.02.2009 elib. la 08.06.2021) 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 
67 din Decizia  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în 

legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o 
separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în 
programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

În fapt, postul de televiziune CAMPUS TV din Buzău difuzează emisiunea „Viața 
Buzăului fără perdea” - o emisiune informativă, cu o durată de 30 de minute, realizată 
de jurnalistul Adrian Bisca, fără invitați, difuzată în direct de luni până vineri, inclusiv, de 
la ora 19:00 și în reluare a doua  zi, de la ora 11:00 (marți și miercuri), și de la ora 
13:20 (joi și vineri).  

Redăm, spre exemplificare, cu referire la aspectele sesizate Consiliului, fragmente 
din rapoartele de monitorizare ale edițiilor din 2 și 5 iulie 2021 ale emisiunii:  

” Emisiunea „Viata Buzaului fara perdea” – editia din 02.07.2021  
 (...) 
 Pe burtiera, pe toata durata emisiunii, este afisata urmatoarea fraza: “Daca-i suparam pe 

unii, inseamna ca ne-am atins scopul” 
 Realizator Adrian Bisca: Reper - selectia 1 (min.00:00-01:16)   Buna seara, oameni 

buni! Iata ca vine si weekendul. Astazi ar fi trebuit sa fie o zi mai linistita, o zi asa cum a 
inceput. Din pacate, am avut un eveniment astazi total neplacut si voi trata un subiect 
care nu-mi face niciun fel de placere, dimpotriva, imi face scarba cand vorbesc despre 
acest subiect, dar trebuie sa punem o data pentru totdeauna lucrurile la punct.  

Sunt niste acuzatii, niste chestii care au aparut in spatiul public care nu ma vizeaza 
numai pe mine, vizeaza mai multe persoane si trebuie sa lamurim o data pentru 
totdeauna niste tampenii lansate de un pseudo-ziarist, un sarlatan, un om dovedit ca a 
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dat tepe, ca a inselat, obligat de instanta sa restituie bani, o persoana care n-are niciun 
fel de probitate morala, un boschetar, si i-am spus boschetar nu pentru ca ar fi aurolac, 
ci pentru ca obisnuieste sa filmeze de prin boscheti de foarte multe ori.   

Dar ziua, asa cum spuneam, revenim la subiect imediat, ziua, asa cum spuneam, a 
inceput intr-un mare fel, iata ce s-a intamplat dimineata in fata, aici la sediul nostru, la 
CAMPUS TV - (este difuzata o fractiune din piesa muzicala a unui interpret stradal  filmat in 
fata sediului CAMPUS TV – n.i.).  - Foarte frumos! Foarte frumos, foarte frumos!  

Reper - selectia 1 (min.02:25-03:45) Si hai sa trecem la baiatul asta care se 
intituleaza ziarist. Silvestru este numele lui. Daca nu l-ati recunoscut, si cei mai multi, de 
fapt majoritatea dintre dumneavoastra nu aveti cum sa-l recunoasteti, pentru ca el este 
un nimeni. Scrie baiatul asta astazi despre mine, preluand, de fapt  nu scrie el, el nu prea 
stie sa scrie, nici sa citeasca nu cred. Scrie, preia dintr-o carte a unui avocat parat niste 
neadevaruri, niste tampenii care nu ma deranjeaza, pentru ca avocatul ala si-a pierdut si 
propriile procese, asa ca despre ce discutam? Da, preia de acolo din inceputurile mele 
in presa la |Opinia”, niste intamplari care, pornind de la un minim adevar, intr-adevar 
acolo exista putin adevar in ce scrie, dar de la a face un cap de tara din inceputurile 
ziaristicii mele si a le, dupa 30, aproape 30 de ani, sa le dai ca pe o bomba de presa, 
bine, noroc ca nu prea le citeste nimeni, si asa, are un grup restrans ca mie mi-a, a 
trebuit sa imi dea un prieten postarea ca mie mi-a restrictionat accesul.  

Reper - selectia 1 (min.03:45-04:16) Dar, cine este baiatul asta? Silvestru nu stim din 
ce traieste el, ba stim dar nu vrem sa spunem, o sa spunem intr-o zi, este un om care 
scrie, tot terorizeaza pe unul, pe altul, scrie de confratii sai,  de oameni din breasla. Ba, 
baiatule, daca tu te dai ziarist, asa, tu n-ai invatat inca, eu n-am zis in viata mea de rau 
de un coleg din presa si nici n-am scris de colegi din presa. Da', daca tu te dai ziarist, 
asa, de ce scrii de ei?  

Reper - selectia 1 (min.04:16-05:13) Zici ca esti aparatorul dreptatii, tu, pa tot felul de 
activisti cate ati aparut peste noapte si asta, din ce traiti, fratilor? Ca n-aveti un serviciu, ce 
studii aveti la baza, ce-ati facut in ultimii 5 ani? Ati aparut asa peste noapte, cumva ejectati sau 
pompati de catre cineva sa reprezentati niste interese. Bun! Avem multe, multe dezvaluiri. 
Astazi, dupa ce a aparut postarea, in jur de ora 10:00, am inceput si eu sa ma interesez ca nu 
ma interesa subiectul, am scris odata accidental, in campania electorala, cand tot el m-a atacat 
primul,  am scris despre el un text, un text fara nume, un text cu mult umor, o sa-l citim probabil 
luni. Asa, si el m-a atacat atunci foarte, foarte rau. M-a facut in toate felurile, ma rog, atata 
poate.  

Reper - selectia 1 (min.05:13-06:05) Asa, ziaristul asta boschetar, nu ziarist, 
boschetarul asta care filmeaza din boscheti, repet, asa, o face pe o doamna, avem p-aicea, 
avem tot felul de postari, ne-a contactat lumea cand  a auzit ca ne interesem de el, bucurie 
mare. Ne-a, a inceput sa ne contacteze lumea si aflam. Si o doamna care spune ca a fost 
filmata si difuzate imaginile cu ea filmata prin Crang din boscheti, pentru ca baiatul asta a 
fost pus in urma unor interese, si pentru ca ea apara animalele si drepturile animalelor, si o 
face schioapa, o face in tot felul. Domnule, CNCD-ul ar trebui sa se sesizeze putin. O sa 
intalnesc  luni si cu doamna in cauza si cu celalalt implicat in acest caz, care sunt terorizati 
pur si simplu de acest Silvestru.  

Reper - selectia 1 (min.06:05-07:08-) Pentru ca baiatul asta cu asta se ocupa, la fel 
ca acivistul care umbla, provoaca, provoaca, e provocator  si incasator in acelasi timp, 
Silvestru cu asta se ocupa, scrie.  

Silvestru, 5 milioane m-a costat masina! Politia n-a aflat inca ca tu mi-ai scris 
“Desliu hashtag” pe masina. Poate se sesizeaza cineva acuma, ca tot ai vrut tu sa dai si 
in Pantazi “(comandantul IPJ Buzau, n.i.) si in tot, sa schimbi conducerea Politiei s.a.m.d. 
Baietii aia unde am depus eu plangere, asa, n-au aflat  ca tu, eu am reusit sa aflu, si tot 
de la prieteni de-ai tai, frate, ca esti si prost, te-ai laudat. Stiu si in seara cand ai plecat 
de la Casa Berarilor. Era pandemie, apropo, cand  Politia cand va cerceta, daca va 
binevoi sa mai cerceteze cazul meu cand mi s-a scris “Hashtag Desliu Rezist” pe 
masina, sa tina cont ca el a venit si mi-a scris la o ora cand era pandemie, iar circulatia 
era interzisa, si a venit de la Buzau, la Focsanei.  

Reper - selectia 1 (min.07:08-07:41 Nu ca-i buna? E buna si asta ca baiatul  tot are tot  
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felul de procese, are tot felul de amenzi, haideti sa inca una, doua in plus . Si iata eu nu-mi  
retrag plangerea si o sa merg mai departe. O sa fac plangere si impotriva, fac rost de cartea 
avocatului asta despre care vorbeam mai devreme si o sa-i fac si lui plangere penala pentru ce 
scrie acolo, pentru ca e o mare minciuna.  O minciuna despre care azi am aflat si o sa-i fac si 
lui plangere penala. Cum el e obisnuit sa-si piarda procesele, daca nu-si angajeaza avocat, 
probabil ca va pierde si cu mine. Si mergem mai departe.  

Reper - selectia 1 (min.07:41-08:123 Deci, baiatul asta Silvestru, mai pune-l acolo 
Madalin, mai lasa-l sa-l vada lumea! Hai sa-l facem celebru, pai ce dracu'! Asta cu asta 
se ocupa. A facut scandal, a incercat sa faca scandal, mi-aduc aminte, in Parcul 
Marghiloman la o conferinta de presa cand si-a lansat, nu ca ar fi o, as fi eu in prea mare 
prietenie  cu Adrian Mocanu, eu sunt omul care a scris de rau de Adrian Mocanu, dar a 
incercat  la un moment festiv al PMP-ului, cand isi lansa candidatii, a incercat sa faca 
scandal. S-a certat, si-a tradat fosti prieteni ziaristi. L-a tradat pe Gavriluta, a tradat alti 
prieteni  cu care a colaborat, a mancat o paine, asa,  si le-a publicat pe urma tot felul de 
discutii, tot felul de chestii de genul asta. Asta-i omul!  

Reper - selectia 1 (min.08:23-09:11) Luni, pana luni fac documentare serioasa, luni vom 
reveni asupra subiectului ca deja i-am acordat prea mult timp si emisiunea asta mai are si alte 
lucruri serioase de vorbit decat sa il bage in seama pe Neica-Nimeni asta si am toate 
textele alea salvate in care ma face in toate felurile. Asa, e calomnie, e insulta, sunt 
injurii sunt asa. O sa facem plangeri penale pana ne saturam. Si avem pe la trust pe aicea si 
prin aia, avem si prieteni avocati, avem foarte multi oameni care ne iubesc si probabil ca e 
nasol. Si va fi si mai nasol! Fac si eu ca Florin Citu cand le-a zis la PSD-isti ca va fi si mai 
rau. Asta-i numai inceputul! Va fi si mai nasol!  

 Haideti ca, gata! Incheiem pana luni cu subiectul si mergem mai departe. Bun! Eu stiu ca 
avem  aici un desfasurator.  

Reper - selectia 1 (min.09:11-10:04) M-am enervat si trebuia sa dam si poza aia, hai 
sa dam poza aia cu boschetii de unde a filmat Silvestru. Iata! Ticea Adriana: “ne pare rau 
domnul Silvestru ca nu am fost la targul de adoptie, insa noi avem peste 120” si continua 
acolo. Aici statea, aici sunt boscheti de unde-i facuta poza. Poza-i facuta de Silvestru, acolo o 
vedem pe doamna  Ticea, ca de-aia i-am spus boschetar. Ca nu-i ziarist, e boschetar, face 
poze din boscheti. Da' stati linistiti, ca abia mi-am facut incalzirea , luni revenim in forta. Bun! 
Jau!” 

 
”Emisiunea „Viata Buzaului fara perdea” – editia din 05.07.2021  
              (...) 
Realizator Adrian Bisca: Reper - selectia 1 (min 00:00 – 00:37)  Buna seara, oameni 

buni! Haideti sa vedeti, sa vedem daca va place tricoul meu cu URBAN, ca avem multe 
subiecte urbane in aceasta seara. Bine, avem si de-ale mai de mahala, ca ne obliga 
conjunctura. A scos iar capul la lumina boschetarul ala si n-am sa-l las sa...boschetar in 
sensul ca el face poze din boscheti. Unii, ca noi ziaristii, documenteaza, vin finut, o sa 
va prezentam si niste documente in aceasta seara, vin finut cu documente, altii sunt 
invatati sa stea prin boscheti si sa faca poze. Bun, dar sa intram in emisiune ca avem un 
teanc de discutii pe Facebook  relevante, zic eu, pentru cazul nostru de...tot felul de, asa,..ati 
inteles ce vreau sa spun.  

Deci, haideti sa incepem !(...) 
Realizator Adrian Bisca: Reper - selectia 2 (min 00:00 – 00:45)    Si acuma, Madalin, 

hai sa-l punem pe boschetar! Iata-l!  Silvestru e numele lui, bineinteles ca-l stiti, bine, nu, 
il stiti fiindca vi l-am prezentat eu vineri, ca e un ilustru necunoscut, nu-l stie nimeni, nici 
macar ziarist nu e. 

Chiar ma intreb, are multe plangeri pentru santaj, amenintare si hartuire depuse la 
Politie, din cate am aflat, si chiar ma intreb si mai discutam si eu cu unul, altul din ce 
traieste acest parscovar, ca el e din Parscov (o comuna din judetul Buzau, n.i.). A locuit 
sau mai locuieste din cand in cand pe ulita aia prin fata pe la chinezi, cum iesi spre 
garla, in spatele CAP-ului, acolo. Ai vazut ca stiu, ma?  

Reper - selectia 2 (min 00:45 – 01:08)  A, stai ca mi-am adus aminte: domnu' Pantazi 
(comandantul IPJ Buzau, n.i.), domnu' comandant, Politia din Vadu Pasii, varza! Deci, v-am 
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spus clar: Silvestru mi-a scris “Hashtag Desliu”, nu, “Desliu hashtag 1” pe masina, am 
depus plangere, n-am nominalizat persoana, am depus plangere la Politie. Din campania 
electorala si pana acum nu s-a facut nimic.  

 Reper - selectia 2 (min 01:08 – 01:31) El este individul care mi-a scris cu spray pe 
masina, la poarta. Daca vreti sa luati in seama, ca tot a facut el tot felul de afirmatii ca el 
schimba, el si cu activistul schimba Politia, schimba comandanti, schimba tot felul 
de...asa, poate, eu stiu, Politia, da' le dati un imbold asa sa faca mai repede cercetarile 
alea si sa nu dea “AN” ca... 

Reper - selectia 2 (min 01:31 – 02:33) Acest individ, astazi, a reluat o minciuna din 
campania electorala, pentru ca in campania electorala doar el a scris tot felul de 
minciuni despre mine. A reluat astazi, dupa emisiunea mea de vineri, astazi a reluat o 
minciuna din campania electorala, minciuna pentru care bineinteles ca-i voi face 
plangere penala. Dar, ca sa ii demonstram ca noi suntem oameni seriosi, ziaristi, nu ca 
el, asa, haideti sa punem cartonul urmator. Iata ce scrie pe Facebook o fata, una Alina 
Stol, “Si cred ca stiu cine e. “E unul de are boala pe mine, un ziarist cu ghilimele, 
Sebastian Silvestru. Ala se ocupa cu santaj si magarii”. Ce scrie mai jos? Poate vad acolo, 
nu vad acolo...Putem sa marim un pic fotografia, Madalin? “E ultracunoscut de japita in 
Buzau”. 

Reper - selectia 2 (min 02:33 – 03:50)Bun! Deci, cam ce se discuta pe Facebook, asa, 
hai sa punem si cartonul celalalt! Mai departe...Domnul Sorin Udrea care este terorizat de 
Sebastian Silvestru, ca si Adriana Ticea, iata ce scrie acolo, un... Frumos!: “Ma 
asteptam, Sebastian Silvestru, ma asteptam la un limbaj mai elevat din partea unor 
autointitulat jurnalist care, mai presus de toate, mai este si cunoscator fin, cu 
ghilimelele de rigoare, al limbii latine. In al doilea rand, poate vrei sa te implici activ in 
protectia animalelor din Buzau, caci in 2017  te dadeai reprezentantul a doua , deci se 
dadea, nu ca ar fi fost, a doua asociatii mari pentru protectia animalelor din Germania, 
dar in loc sa te implici vad ca preferi sa ii critici fara motiv pe cei care se implica. In al 
treilea rand,  tu esti cel care detine anumite dovezi impotriva celor de la URBIS, dar nu 
vrei sa le dezvalui Politiei si nici nu ai dorit sa te prezinti ca martor la Politie intr-un 
dosar de plangere penala impotriva angajatilor URBIS, dosar in care esti martor. Si, nu 
in ultimul rand, parca urma sa scrii un articol dedicat sau ti-a mancat pisica inspiratia si 
te-ai potolit in lipsa de probe”.  

Reper - selectia 2 (min 03:50 – 04:35) Nu, s-a potolit...probabil baiatul e si incasator, 
probabil a incasat ceva, ca v-am explicat cu ce se ocupa. Da, ca altfel nu ne explicam , 
daca el nu a muncit o zi din viata lui, din ce traieste? Am inteles ca are si masina, merge 
cu masina, sta la o anumita locatie. Tot pe acolo stai, pe langa cimitir? Aoileu! Si p'asta 
o stim! Si are, mai are bani si de tigari, si de o bere, ca sa nu spunem altfel. Da, si nu 
cred ca a facut prea multe economii cand a lucrat in Italia, ca si acolo a avut ceva 
probleme cu carabinierii. Hopa, ca si p-asta am aflat-o! 

Reper - selectia 2 (min 04:35 – 05:53)Dar, iata, sa mergem mai departe. Nu, ca vom 
reveni, si sa punem cartonul 3. Silvestru 3.  Aoileu! Ce dracu' avem noi aici?  Pai, nu 
minciuni de-ale pe care le publica el pe un site, ca baiatul inca liber in Buzau publica pe 
un site-ulet la care nu se uita nimeni si unde mie mi-a restrictionat accesul. Da', am multi 
prieteni care imi trimit. Iata ce avem noi aici: parti – Cristea Claudia Mihaela, Cristea 
Claudia Mihaela asa, bun, si Silvestru Sebastian Adrian. Si ce scrie acolo? Multumesc! 
Scrie asa: tip solutie – admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Cristea 
Claudia Mihaela cu, asa, cu Silvestru Sebastian Adrian. Obliga paratul catre reclamanta la 
plata sumei de 1000 de euro reprezentand imprumut nerestituit. Obliga paratul catre 
reclamanta la plata sumei de 1292 de lei cu titlul de cheltuieli de judecata, formata, taxa 
formata din  292 taxa de timbru si 1000 de lei reprezentand  onorariu avocat. 

Reper - selectia 2 (min 05:53 – 06:47) Bon! Deci, 1000 de euro. Informatiile noastre 
sunt ca au fost 3000 de euro, da' fata asta, Claudia asta, n-a putut sa probeze in instanta 
decat 1000 de euro. De-aia s-a si dat pronuntarea pe 1000 de euro. Si lucruri din astea 
mai avem. Da', hai sa vedem si ultimul carton. Mai avem un carton, sau tocmai p-ala l-am 
sarit? Deci, nu mai avem un carton. E fantastic! Chiar ala care ma interesa lipseste, dar, nu stiu 
cum sa facem. Am putea sa apropiem, daca el il arat, sa apropiem telefonul  meu? Nu putem!  
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Pentru ca, da' haideti sa ne credeti pe cuvant si il prezint maine seara in emisiune.  
Reper - selectia 2 (min 06:47 – 07:14) La minciunile care le-a reluat astazi, ciorba aia 

reincalzita din campania electorala care a redistribuit-o astazi pe “Liber inca in Buzau” 
(“Liber in Buzau” este site-ul unde publica frecvent petentul, n.i.), domnul Silvestru 
primeste un singur like si un singur comentariu. Ca tot auzisem eu ca e platit de popa 
Negoita. Deci, ghiciti  cine a facut un comentariu la acea ineptie, la acea minciuna. 
Domnul Paul Iulius Negoita.  

Reper - selectia 2 (min 07:14 – 08:18) O sa va prezentam maine captura, pentru ca o 
avem, am uitat eu cand am pregatit emisiunea. Eu am avut impresia ca am pus-o si pe aia. Ei, 
bine, n-am pus-o. Si pentru ca mai avem si sunt sigur ca subiectul il vom mai dezvalui in 
continuare, s-o mai spunem p-aia cu dolari, cu baxurile de tigari la... pe Cuza Voda 
acolo? No, ca, haideti sa mai lasam ca o vorba inteleapta spune ca la un razboi nu tragi toate 
gloantele in prima zi. Desi noi avem gloante pentru tot razboiul ala de 100 de ani care s-a 
terminat in 3 zile. Da', haideti sa mai lasam aia cu dolarii, mai avem si...maine, poimaine mai 
sunt zile in care putem sa vorbim. Eu astept in continuare cu mare drag sa se scrie in 
continuare de mine. Adica, sa fie reluate niste minciuni, niste ineptii care au aparut si au tot fost 
publicate in timpul campaniei electorale, ca m-a pus dracu'  sa ma bag si eu acolo la un partid 
sa incerc o chestie, dar nu-i politica de mine, dovada ca m-am reintors la prima dragoste, 
ziaristica.  

 Reper - selectia 2 (min 08:18 – 08:51) Si, pentru boschetarul care, eu nu inteleg, a!, 
ca m-ai dat pe mine in prim plan, lasa-l frate acolo, sa-l vada lumea, sa-l facem celebru!  
Pentru acest fotograf din boscheti, eu chiar sunt ziarist si am demonstrat-o in vreo 
aproape  30 de ani de presa.  

 Mergem mai departe ca i-am acordat si asa prea multa atentie, si hai cu un clip cu o fetita 
desteapta, ca cu astfel de copii ne mandrim, nu cu ineptii din astea care am prezentat mai 
devreme, cazul despre care nu vreau sa mai vorbesc.” 

După analizarea rapoartelor de monitorizare cu privire la edițiile „Viața Buzăului 
fără perdea”  difuzate în zilele de 2 și 5 iulie 2021 de postul de televiziune CAMPUS 
TV, membrii Consiliului au reținut că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor 
legale privind informarea corectă a publicului, în speță, a celor care impun separarea 
clară a opiniilor de fapte în ce privește subiectele de interes public abordate în cadrul 
emisiunilor și  imparțialitatea moderatorilor și realizatorilor de emisiuni.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în prezentarea subiectului adus la 
cunoștința publicului, referitor la un demers jurnalistic local, afirmațiile realizatorului 
emisiunii la adresa unor persoane au fost unele subiective, lipsite de neutralitatea 
impusă unei informări obiective, de natură să inducă publicului o perspectiva 
unilaterală, tendențioasă și jignitoare,la adresa unor persoane menționate în cadrul 
comentariilor,  persoane a căror imagine a fost afișată pe ecran și care sunt cunoscute 
la nivelul comunității, al publicului căruia îi este adresată emisiunea.  

În aceste condiții, după analizarea modului de prezentare și a conținutului 
comentariilor realizatorului emisiunii  „Viața Buzăului fără perdea”, Consiliul a constatat 
că o atare situație este de natură să influențeze și să distorsioneze percepția publicului 
cu privire la realitatea faptelor și evenimentelor prezentate din perspectiva proprie, 
subiectivă a realizatorului, prezentarea fiind de natură să contravină prevederilor legale 
din domeniul audiovizualului. 

În aprecierea acestui aspect, Consiliul a avut în vedere faptul că realizatorul 
emisiunii a înțeles să prezinte  în mod repetat către public informații comentate în mod 
părtinitor, tendențios, într-o manieră denigratoare și ofensatoare, depășind limitele 
libertății de exprimare referitor la un conflict de idei sau puncte de vedere ale unor 
jurnaliști, ale criticii constructive referitor la activitatea publică sau profesională a unei 
persoane.  

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că nu s-a asigurat dreptul 
publicului la o informare obiectivă și nu s-au respectat dispozițiile art. 67 din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau 
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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. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancționare a radiodifuzorului a fost adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 

 Art. 1 Radiodifuzorul S.C. TV BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 383.5/13.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1580.0-
5/12.02.2009 elib. la 08.06.2021 pentru postul CAMPUS TV Buzău) se sancţionează cu 
somație publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea prevederilor art. 67 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare.   

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul 
orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
CAMPUS TV deoarece, în cadrul edițiilor din 2 și 5 iulie 2021 ale emisiunii  „Viața 
Buzăului fără perdea”, informațiile prezentate de către realizatorul acesteia au fost 
comentate într-o manieră denigratoare și ofensatoare la adresa unui jurnalist.   

Potrivit dispozițiilor art. 67 din Codul audiovizualului, 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.” 

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

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

Reglementări  și Relații Europene 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 

 


