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să formuleze acuzaţii nesusţinute __________________
147. Menţinerea emisiunii într-o manieră responsabilă i
serioasă, în poﬁda aﬁrmaţiilor denigratoare ale altor
persoane, iar nu ale moderatorului __________________
148. Critici formulate de terţe persoane, în cadrul
emisiunilor televizate, la adresa efului unei instituţii
publice. Obligaţiile jurnalistului _____________________
149. Publicarea pe o platformă online a termenilor injurio i
din comentariile scrise de anonimi. Răspunderea
deţinătorului site-ului_____________________________
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unei crime _____________________________________
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