
 

 

 
Decizia nr. 315 din 23.04.2020 

  privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,  

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  
 
 

Întrunit în şedinţa publică din 23 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, în baza sesizării nr. 
3209/27.03.2020, cu privire la emisiunea ‘’Ultima oră’’  din 26.03.2020, difuzată de 
postul ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 
27.11.2018). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale 
trebuie să respecte următoarele principii: 

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, în data de 26.03.2020, postul ROMÂNIA TV a difuzat emisiunea 
‘’Ultima oră’’ cu privire la care a fost primită sesizarea menționată în care petenta 
arată că: Reporterii România TV mi-au atribuit afirmații pe care nu le-am făcut, și 
anume că cele 18 decese din țară nu se datorau COVID-19 ci infecțiilor 
nosocomiale cu microbi mulți drog rezistenți la antibiotice; (...)Am fost acuzată 
public de către alți invitați ai României TV de lipsă de responsabilitate (...) 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
 Cu privire la aspectele reclamate de petentă în sesizarea cu nr. 3209/27.03.2020, redăm mai jos 
comentariile, făcute de invitați, referitoare la cauzele decesului prematur al unor pacienți aflați la terapie 
intensivă. 
 S1 (rep.57:34, sel.26-18 – rep.00:32, sel.26-19) La începutul emisiunii, moderatoarea a făcut 

următoarea introducere: 
Titluri: MISTERUL MORȚILOR DE COVID LA TERAPIE INTENSIVĂ; DEZVĂLUIRI DESPRE ROMÂNII AFLAȚI ÎN 
STARE GRAVĂ LA A.T.I.; DE CE MOR ÎN CÂTEVA ZILE DE CÂND SUNT PUȘI PE APARATE; 
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Lili Ruse: Bună seara, 18 decese în România în urma infecției cu COVID. Din păcate medicii avertizează că 
valul, vârful epidemiei încă nu a ajuns în România. O particularitate, însă, a acestor decese pare din păcate 
să fie timpul extrem de scurt în care oamenii mor, maximum 3 zile de când ajung în spital, la terapie 
intensivă. Imediat veți auzi ce înseamnă acest lucru pentru medicii anesteziști, chiar de la șeful 
anesteziștilor, profesorul Șerban Bubenek. Pentru început însă mergem la colegul meu Rafaelo Varga. 
Rafaelo, bună seara! 
Prin transmisiune video directă, corespondentul România TV, Rafaelo Varga, a făcut următoarele comentarii: 
Rafaelo Varga (corespondent România TV): Bun găsit tuturor! În România, până în acest moment, sunt 18 
decese, însă e foarte important de menționat faptul că într-un timp foarte scurt persoanele confirmate cu 
COVID-19 și duse la terapie intensivă se sting pe patul de spital. (...) Este o diferență față de decesele 
raportate în străinătate, chiar dacă în Italia, de exemplu, sunt sute de decese raportate pe zi, pacienții 
internați cu COVID-19 la terapie intensivă stau și săptămâni întregi în comă, sunt intubați, dar iată că în 
România se sting după 2 zile sau chiar în aceeași zi de la intubare. Și avem o explicație, ne spune Ramona 
Ionescu, fostul director al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, o cauză ar fi faptul că în secțiile de A.T.I. 
sunt microbi multidrog rezistenți și aceș… din cauza aceasta s-a speriat, spune aceasta, știa că va fi jale i și-
a dat demisia. Iată, așadar, că în acest moment avem 18 decese raportate în ultimele 2 săptămâni și cum 
vă spuneam, persoanele au decedat la… în aceeași zi de la intrarea pe secția de A.T.I. sau la două zile cel 
mult.      

 

Prin legătură telefonică directă a intervenit Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și 
Terapie Intensivă „CC Iliescu”. În studio au fost făcute următoarele comentarii: 
 S2 (rep.00:41-04:45, sel.26-19) 

Titluri: DE CE MOR ÎN CÂTEVA ZILE DE CÂND SUNT PUȘI PE APARATE; MISTERUL MORȚILOR DE COVID LA 
TERAPIE INTENSIVĂ; MEDICII EXPLICĂ DE CE MOR ATÂT DE REPEDE UNII DINTRE INFECTAȚI;  
(...) 
Șerban Bubenek:  Iresponsabilitatea afirmațiilor colegei de la Brașov este în mod clar evidentă pentru 
oricine. Nu cred că se pot face astfel de afirmații și nu fac în nici un fel bine. V-am ruga, și este un apel 
prietenesc și uman, să vă ocupați și să ne ajutați, în clipa de față începe bătălia echipamentelor pentru colegii 
din anestezie și terapie intensivă. Lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de pacienți! De asta suntem acolo. Nu știm 
ce comorbidități aveau pacienții ăștia care s-au prăpădit. Din păcate nu știm în ce stare au ajuns la spital, 
cât de târziu au ajuns sau ce alte boli mai aveau, care era starea lor premergătoare. Nu cred că pot fi 
făcute asemenea afirmații, sunt absolut iresponsabile și declasează din punct de vedere social pe oricine 
care le face în acest moment. 
Lili Duse: Domnule pro… Vă rog! 
(...) 
Șerban Bubenek: Cole… Doamnă, orice afirmație de genul celor anterioare este o informație 
iresponsabilă… o afirmație iresponsabilă. Nici un microb nu omoară în două zile! Nu există astfel de 
microbi, cu atât mai puțin în aceste zile în care probabil că foarte multe secții și-au refăcut toate proviziile 
de medicamente antibacteriene, dar nu poate fi vorba, după orice pacient infectat într-o secție de 
reanimare se face curățenie și asta se face nu de astăzi, nu de ieri, ci dintotdeauna. Eu nu neg că sistemele 
noastre de management care vin în conjuncție cu logistica și cu situația infrastructurii nu pot avea găuri, 
dar nu e cazul să se lanseze astfel de afirmații iresponsabile. Sunt absolut iresponsabile și nu fac bine 
nimănui.          
 S3 (rep.06:24-08:01, sel.26-19) 

Titluri: MISTERUL MORȚILOR D COVID LA TERAPIE INTENSIVĂ; DOCTOR, CĂTRE ROMÂNI: NU AVEȚI CE CĂUTA 
PE STRADĂ;  
Lili Ruse: Să știți că, cred că întreaga populație, nu numai în România, ci și în toată lumea se roagă și e alături 
de medici pentru că nu există în momentul acesta salvare decât de la dumneavoastră, de la medici.   
Șerban Bubenek: Nu mai transmiteți informații, doamnă, care nu fac decât să îngrozească populația și nu fac 
decât să demotiveze și să enerveze, și să scadă orice fel de entuziasm din momentul… personalul medical. 
Este inadmisibil ca un medic să spună că oamenii mor în reanimare. Daꞌ, până acum n-au murit în aceste 
reanimări? Bolnavii care… astăzi sunt 800 de transplantați de ficat în România care trăiesc, 2500 de 
transplantați renal, sute de mi de pacienți operați de cancer în România. Oameni ăștia unde or fi fost 
tratați, nu în reanimările din România? 
Lili Ruse: Acesta e…  
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 S4 (rep.09:33-11:20, sel.26-19) Prin apel video a intervenit Niels Schnecker. Acesta a făcut 
următoarele comentarii: 
Titlu: DOCTOR, CĂTRE ROMÂNI: NU AVEȚI CE CĂUTA PE STRADĂ; 
Lili Ruse: De asemenea, Niels Schnecker. Niels, spune-mi, te rog, dacă un profesor extrem de cunoscut, cum 
este Șerban Bubenek, vine și spune: „nu-i adevărat ce spune un alt coleg de-al meu” ... 
Niels Schnecker: ...Asta nu înseamnă însă că în momentul în care noi primim în redacție o știre sau o 
informație de la un cadru medical care se află în linia întâi, care nu vorbește de pe tușă, care nu vorbește 
neîntrebat, ca să zic așa, nu putem să intro… să… să punem acea informație, știu eu, s-o ștergem din 
desfășurător și să nu o prezentăm publicului pentru că și aceea este o opinie până la urmă a unei 
personalități medicale care astăzi se află în război cu COVID-19. Ca atare nu… nu cred că… îl înțeleg, dar 
trebuie să vedem ambele părți și desigur, cuvântul domniei sale are mai multă putere, dar asta nu 
înseamnă că celălalt cuvânt nu-l auzim (…).  

 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, 

membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii ‘’Ultima oră’’ din 26 martie 
2020 nu a fost asigurată informarea imparțială și cu bună-credință a publicului în 
legătură cu subiectul referitor la COVID-19, atribuindu-se greșit unele afirmații ca 
fiind opinia unui fost director de spital, fapt ce contravine prevederilor art. 64 alin. (1) 
lit. b) din Codul audiovizualului. 
 Astfel, într-o transmisie video directă, un corespondent al postului, referindu-se 
la primele 18 cazuri de deces a persoanele infectate cu COVID-19, în numai 2-3 zile 
de când acestea au ajuns la secția de terapie intensivă, a afirmat că ‘’o cauză ar fi 
faptul că în secțiile de A.T.I. sunt microbi multidrog rezistenți’’, susținând că această 
explicație ar fi dat-o fostul director al spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, al cărei 
nume l-a făcut public, și care ar fi demisionat din acest motiv. Or, sub acest aspect, 
în sesizarea primită de la persoana nominalizată de corespondentul postului, 
petenta a negat că ar fi făcut asemenea declarații, precizând că i-au fost atribuite și 
interpretate greșit de către reporter. Și mai mult decât atât, pornindu-se de la 
pretinsele afirmații atribuite, în comentariile ulterioare făcute pe parcursul emisiunii, 
i-a fost imputată o lipsă de responsabilitate, de pildă:  Iresponsabilitatea afirmațiilor 
colegei de la Brașov este în mod clar evidentă pentru oricine. Nu cred că pot fi 
făcute asemenea afirmații, sunt absolut iresponsabile ... orice afirmație de genul 
celor anterioare este o informație iresponsabilă… o afirmație iresponsabilă. Nici un 
microb nu omoară în două zile! ...nu e cazul să se lanseze astfel de afirmații 
iresponsabile. Sunt absolut iresponsabile și nu fac bine nimănui.      

În consecință, față de toate acestea, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a asigurat informarea imparțială și cu bună-credință a publicului, 
așa cum avea obligația legală în temeiul dispozițiilor legale invocate. În calitate de 
garant al interesului public, consideră că informarea corectă a publicului este o 
condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi 
impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul.  

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul ROMÂNIA 
TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor art.  64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul emisiunii ‘’Ultima oră’’ din 26 martie 2020 nu a 
fost asigurată informarea imparțială și cu bună-credință a publicului în legătură cu 
subiectul referitor la COVID-19, atribuindu-se greșit unele afirmații ca fiind opinia 
unui fost director de spital, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul 
audiovizualului. 

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

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

   Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
                                                        și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


