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Decizia nr. 389 din 07.05.2019
privind amendarea cu 15.000 lei a 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 şedinţă publică în ziua de 07 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis sancţionarea SC RIDZONE COMPUTERS SRL, după ce în
şedinţa din 23 aprilie 2019 a vizionat şi analizat raportul întocmit de Direcţia
Monitorizare, în baza a 546 de sesizări (nr. 2337/13.03.2019; 2535/13.03.2019; 2026;
2089-2106; 2112-2119; 2124-2128; 2034-2085; 2129-2174; 2175-2177; 2180-2278;
2281-2323/12.03.2019; 2353-2521; 2539-2553; 2553/1; 2554-2562; 2564-2565; 2567-
2583; 2585-2590/13.03.2019; 2593-2599/13.03.2019; 2606-2629; 2645;
2647/14.03.2019; 2654; 2655; 2661; 2687; 2688/15.03.2019; 2607; 2689-
2698/18.03.2019; 2786/20.03.2019; 3439/03.04.2019), cu privire la emisiunea „Punctul
culminat” difuzată în data de 11.03.2019, 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 a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios
sau să instige la violenţă.

În fapt, în data de 11.03.2019, în intervalul orar 21:00-22:52, postul de
televiziune ROMÂNIA TV a difuzat emisiunea ”Punctul culminant”, moderată de
Victor Ciutacu.

Invitaţi în platoul emisiunii: Bogdan Chirieac (analist politic), Şerban Nicolae
(senator PSD), Nicolae Bănicioiu (prim-vicepreşedinte Pro România), Corneliu
Dobriţoiu (prim-vicepreşedinte Partidul România Unită), Mirel Palada (sociolog),
Flaviana Marcu (jurnalist România TV)

Prin telefon: (ora 21:21) Mircea Badea (jurnalist Antena 3); (ora 22:00) Mădălina
Afrăsinei (judecător, şef secţie Tribunalul Bucureşti); (ora 22:16) Sebastian Ghiţă
(candidat alianţa PRM-PRU la alegerile europarlamentare).
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Titluri afişate pe ecran: KOVESI, FAŢĂ-N FAŢĂ CU DENUNŢĂTORII SĂI;

VEDETE TV, VÂNATE DE GRUPUL ORGANIZAT AL LUI KOVESI; ÎNALŢI
MAGISTRAŢI CONTESTĂ GREVA PROPAGANDIŞTILOR; DEMASCAREA
INTERESELOR LUI SOROS PENTRU ROMÂNIA; CONFRUNTAREA SECOLULUI
ÎN DOSARUL MAFIEI DIN JUSTIŢIE; ZIARIŞTII DE PE LISTA EXECUŢIILOR LUI
KOVESI; ZIARIŞTII ŞI POLITICIENII DE PE LISTA EXECUŢIILOR LUI KOVESI; CE
A ÎNDURAT BOGDAN CHIRIEAC; BOGDAN CHIRIEAC, ÎNREGISTRAT: CE A
FOST OBLIGAT SĂ FACĂ; CINE A PUS OCHII PE PUŞCĂRIA VIP-URILOR; ÎN
CÂTEVA MOMENTE LA ROMÂNIA TV; RĂZBOI ÎN JUSTIŢIE: CINE-I
DECONSPIRĂ PE MAGISTRAŢII GREVIŞTI; JUDECĂTOR: JUSTIŢIABILUL NU
ŞTIE CE SĂ MAI CREADĂ; OAMENII LUI SOROS, ACŢIUNE CONCERTATĂ
ÎNAINTE DE ALEGERI; S. GHIŢĂ, NOI DEZVĂLUIRI DESPRE JOCUL
STRĂINĂTĂŢII; S. GHIŢĂ: OAMENII LUI SOROS ÎŞI ÎNJURĂ ŢARA PENTRU CĂ
S-AU VÂNDUT; S. GHIŢĂ: CE E DE APRECIAT LA UN OLANDEZ CARE NE-A
BLOCAT ATÂŢIA ANI?; S. GHIŢĂ: SĂ MULŢUMIM AMERICII, NU LUI
TIMMERMANS; S. GHIŢĂ: SOROS NE ÎNGENUNCHEAZĂ PENTRU AURUL DE
LA ROŞIA MONTANĂ; RĂZBOIUL USR – PRU, ATACURI CU AFIŞE; S. GHIŢĂ:
BARNA ŞI CIOLOŞ, SLUGILE STRĂINILOR; OAMENII LUI CIOLOŞ, UN NOU
ATAC: CAMPANIE ÎMPOTRIVA FAMILIEI; PARTIDUL LUI CIOLOŞ: ROMÂNII SĂ
TRĂIASCĂ ÎN GRUP, NU ÎN FAMILIE; LOCOTENENŢII LUI CIOLOŞ, NOU ATAC
LA FAMILIE

Subtitluri afişate pe ecran: IMEDIAT, EXCLUSIV: Ziariştii de pe lista execuţiilor
lui Kovesi, vedete TV vânate – ce a îndurat Bogdan Chirieac, Mircea Badea face
dezvăluiri în direct; URMEAZĂ, EXCLUSIV: Război în justiţie - cine-i deconspiră pe
magistraţii grevişti; înalţi magistraţi fac mărturii în direct, ce s-a descoperit acum;
URMEAZĂ, EXCLUSIV: Oamenii lui Soros, acţiune concertată înainte de alegeri;
Sebastian Ghiţă, în direct – noi dezvăluiri despre jocul străinătăţii; URMEAZĂ,
EXCLUSIV: Locotenenţii lui Cioloş, un nou atac, campanie împotriva familiei;
strategie bizară – ”românii să trăiască în grup, nu în familie”

Teme discutate: cel de-al doilea dosar al Laurei Codruţa Kovesi deschis la
Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie; motivarea CCR pentru
protocoalele din 2009 şi 2016; existenţa unei liste cu persoanele care vor fi
condamnate şi soluţiile din instanţă, cu mult timp înainte ca acestea să fie
pronunţate (dezvăluirile fostului secretar de stat în Min. Justiţiei şi fost judecător,
Ovidiu Puţura); acordarea de către SNSPA a titlului de Doctor Honoris Causa
domnului Frans Timmermans; sediul arestului central ar putea fi evacuat după ce
proprietarii clădirii au revendicat în instanţă proprietatea; decorarea lui Frans
Timmermans de către Traian Băsescu; protestele magistraţilor; Oana Bogdan,
membru PLUS, a pledat pentru renunţarea la dreptul la proprietate

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul intervenţiei telefonice a lui
Sebastian Ghiţă, acesta a făcut declaraţii ameninţătoare la adresa protestatarilor,
fără ca moderatorul emisiunii să intervină. Redăm din raportul de monitorizare
fragmentul în care au fost făcute astfel de afirmaţii:

Sel 6 (rep 35.01 - 39.24, sel 11-22)
Titluri afişate pe ecran: S. GHIŢĂ: OAMENII LUI SOROS ÎŞI ÎNJURĂ ŢARA PENTRU CĂ S-AU VÂNDUT; S.

GHIŢĂ: SOROS NE ÎNGENUNCHEAZĂ PENTRU AURUL DE LA ROŞIA MONTANĂ; RĂZBOIUL USR – PRU,
ATACURI CU AFIŞE; S. GHIŢĂ: BARNA ŞI CIOLOŞ, SLUGILE STRĂINILOR
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Sebastian Ghiţă: Şi haideţi să vă mai spun un lucru… Domnul Soros nu mai e domnul Soros… Este o

suită de ONG-uri, de oameni, de organizaţii, este un păienjeniş inimaginabil.
Bogdan Chirieac: Păi staţi puţin… Da ştiţi că Departamentul de Stat al SUA este… mă rog, nu acuzat,

da în orice caz, ne-a informat preşedintele Donald Trump…
Sebastian Ghiţă: A fost pe vremea lui Clinton. A fost pe vremea lui Hillary Clinton.
Bogdan Chirieac: … că este în această situaţie.
Sebastian Ghiţă: Astăzi, America are un alt preşedinte… Trump…
Bogdan Chirieac: E adevărat, da ne-au spus că Departamentul de Stat este foarte apropiat ideilor lui

George Soros. Păi dacă America… Donald Trump nu reuşeşte să scape de chestiunea asta, cum credeţi că ar
putea scăpa România?

Sebastian Ghiţă: Să ştiţi că poate n-o să scăpăm toată viaţa, da să ne luptăm trebuie.
Victor Ciutacu: Domnu’ Ghiţă, fiindcă vorbeaţi de luptă… v-aţi anunţat candidatura în vârful listei

Partidului România Unită împreună sau fără… cu Partidul România Mare şi imediat cum v-aţi anunţat
candidatura maşinăria de propagandă inversă v-a produs un trucaj cu un cort al partidului pe care l-aţi
reprezentat şi la trecutele alegeri cu faţa lui Nuţu Cămătaru… un pic în puşcărie Nuţu Cămătaru, da… mă
rog… l-au trecut pe post de candidat al Partidului România Unită… patrioţi adevăraţi… văd că există
şi ”imperiul contraatacă”… S-au unit. Cu Soros!... Şi este un cort cu domnii Soros, Cioloş şi Dan Barna.

(Ora 22:37; rep 01.30 Sel 6) Sebastian Ghiţă: Adevărul este că am observat şi eu disperarea asta a lui
Soros şi USR şi… minus… plus… de a se lega, de a ataca Partidul România Unită şi este doar pentru că noi
le spunem ceea ce sunt… slugile celor de-afară. Le spunem ce-a făcut Vlad Voiculescu sub Cioloş, ce-a
făcut ministrul zero Ghinea… da noi am avut întotdeauna curaj să spunem adevărul… eu am avut curaj să
spun adevărul… Am arătat că spun adevărul şi că am dovezi şi probe. Şi asta este părerea mea despre
acest USR. Este o organizaţie făcută să fure, să distrugă, să blocheze România. Se cheamă ”Uniunea
Scufundaţi România”. Şi iată ce-au făcut! Dânşii nu vor competiţie elegantă, frumoasă… Au pus corturi cu
Nuţu Cămătaru sau cu nu ştiu cine. Foarte bine! Să suporte glumele colegilor mei cu Soros şi poantele şi
adevărurile despre ei.

(rep 02.39 sel 6) Sebastian Ghiţă: Adevărul în glumă să spune…
Victor Ciutacu: Păi s-o spune în glumă, da una peste alta, campania asta care deja… mă rog… a început,

deşi nu se recunoaşte, nu debutează sub cele mai bune auspicii. Peste două săptămâni poate vă daţi cu
ciomegele în cap sau nu ştiu… mă rog…

Bogdan Chirieac: Domne, ferească Dumnezeu!
Sebastian Ghiţă: Va veni curând momentul. Dacă îi mai prindem pe străzi pa bandele Rezist, cum i-am

văzut astăzi la Ministerul Justiţiei, s-ar putea să se întâlnească cu nişte cetăţeni de la Partidul România
Unită care să le dea mişte şuturi în fund. Şi să-i trimită acasă. Că dacă Poliţia nu-i trimite acasă, o să-i
trimitem noi. Asta nu-i democraţie!

Victor Ciutacu: Şi staţi un pic… faceţi ca-n Brazilia? Faceţi nişte patrule civile care să pedepsească
ce nu pedepseşte forţa legii?

Sebastian Ghiţă: Facem ca oriunde. Dacă avem o lege şi o instituţie, o respectăm. Nu se trezesc unii
dintre noi să spargă geamurile, să-l bată pe ministru sau pe judecători! Asta curând se va termina! Dacă
Poliţia nu-i ia după străzi, o să ne luăm la bătaie cu ei.

Bogdan Chirieac: Eu vă recomand cu toată căldura să nu faceţi asta fiindcă oamenii aceia vor fi
imediat arestaţi de către Parchet. Dacă Parchetul nu întreprinde nicio acţiune împotriva protestatarilor
despre care aţi vorbit, asupra contra-protestatarilor pe loc vor fi arestaţi.

Sebastian Ghiţă: Ne asumăm, domnu’ Chirieac. Ne asumăm. Dacă-i vom mai prinde… N-am ştiut şi
nu ştim, da suntem atenţi şi cum îi vom prinde pe străzi bătând vreun ministru, distrugând instituţii,
sărind pe gardurile Parlamentului, o să le dăm o mamă de bătaie! Să plece la ei acasă! Să ne lase în pace!

Vizionând înregistrări şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect
emisiunea „Punctul de întâlnire”, difuzată în data de 11.03.2019, cu privire la care au
fost primite 546 de reclamaţii, membrii Consiliului au constatatat că aceasta a fost
difuzată cu încălcarea art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit căruia
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul intervenţiei telefonice,
Sebastian Ghiţă a făcut unele afirmaţii violente la adresa protestatarilor,
ameninţându-i cu bătaia. Ca de exemplu: „Dacă îi mai prindem pe străzi pe bandele
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Rezist, cum i-am văzut astăzi la Ministerul Justiţiei, s-ar putea să se întâlnească cu
nişte cetăţeni de la Partidul România Unită care să le dea nişte şuturi în fund...Dacă
Poliţia nu-i ia după străzi, o să ne luăm la bătaie cu ei. ...Dacă-i vom mai prinde… şi
cum îi vom prinde pe străzi bătând vreun ministru, distrugând instituţii, sărind pe
gardurile Parlamentului, o să le dăm o mamă de bătaie! Să plece la ei acasă! Să ne
lase în pace!

Faţă de modul violent în care s-a exprimat invitatul, Consiliul a constatat că
moderatorul nu a adoptat o conduită de respectare a prevederilor legale incidente,
permiţându-i, în fapt, să facă declaraţii ameninţătoare la adresa protestatarilor. Astfel
că, moderatorul nu a intervenit, singura reacţie a acestuia constând în următoarele
întrebări adresate lui Sebastian Ghiţă: Şi staţi un pic… faceţi ca-n Brazilia? Faceţi
nişte patrule civile care să pedepsească ce nu pedepseşte forţa legii?

Consiliul consideră că orice moderator, realizator, prezentator trebuie să îşi
asume această calitate şi să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă
exprimare se face cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil
legată de îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. Or,
atât timp cât astfel de declaraţii violente sunt transmise în spaţiul public reprezentat
de televiziune, ţinând cont de impactul acesteia asupra telespectatorilor,
moderatorul trebuie să se conformeze obligaţiilor legale impuse în sarcina sa. Pe de
altă parte, Consiliul mai consideră că folosirea unui limbaj violent la adresa unor
persoane nu constituie o formă de critică şi nici un mod în care se poate tranşa o
polemică şi nu ajută dezbaterii publice, în condiţiile în care şi respectarea drepturilor
fundamentale ale persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi libertatea de
exprimare.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 15.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

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 de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 15.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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 nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul ROMÂNIA TV, 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 15.000 lei

postul ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul emisiunii „Punctul culminant” din 11 martie
2019, unul dintre invitaţi a făcut afirmaţii violente la adresa protestatarilor, pe care i-a
ameninţat cu bătaia, iar moderatorul nu a avut nicio reacţie, fapt ce contravine art.
40 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios
sau să instige la violenţă. ”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


