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Decizia nr. 576 din 28.05.2019
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 şedinţă publică în ziua de 28 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în
baza sesizării nr. 4692/24.04.2019 a Consiliului referitoare la ediţia din 23.04.2019
a emisiunii „Punctul culminant” difuzată de postul ROMÂNIA TV.

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

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. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului),
potrivit cărora, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor
să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de
cât de justificate sunt acestea.

Potrivit raportului de monitorizare:
„Postul de televiziune Romania TV a difuzat, în direct, în data de 23.04.2019,

în intervalul orar 20:58-22:50, emisiunea de dezbatere Punctul Culminat
moderată de Victor Ciutacu.

Titluri: IOHANNIS A PUS GUERNUL „ÎN AȘTEPTARE”; DEZVĂLUIRI ÎN
SCANDALUL CARE A DĂRMAT GUVERNUL; ALERTĂ ÎN ROMÂNIA, ÎNCĂ UN
COPIL UCIS DE MENINGITĂ; EXPLOZIE DE CAZURI DE MENINGITĂ ÎN 24 DE
ORE; MEDIC: NU AM MAI VĂZUT O BOALĂ ATÂT DE AGRESIVĂ; MINISTRUL
SĂNĂTĂȚII, ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ; S. PINTEA: NU SUNTEM ÎN PRAGUL
UNEI EPIDEMII; IOHANNIS BLOCHEAZĂ TOTAL GUVERNUL, MUTAREA LUI
DRAGNEA; TESTUL DECISIV PENTRU DĂNCILĂ ÎNAINTEA ALEGERILOR;
PROFEȚIA LUI BĂSESCU, CE MUTARE PREGĂTEȘTE IOHANNIS; MINISTRUL
DE INTERNE, ATAC EXPLOZIV; MĂCELUL ÎMPOTRIVA CREȘTINILOR DIN
SĂPTĂMÂNA MARE; ADEVĂRATELE DRAME DIN INFERNUL TERORIȘTILOR;
CE FACE LAZĂR SĂ NU PIARDĂ PENSIA; LAZĂR ÎL DEZLĂNȚUIE PE
DINESCU; REVOLTA DESIDENTULUI ANTICOMUNIST MIRCEA DINESCU;
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AUGUSTIN LAZĂR, SFIDARE FĂRĂ MARGINI LA PENSIONARE; LIDERUL USR,
ABONAT LA BANII PUBLICI; DAN BARNA, ÎMBOGĂȚIT PE SPINAREA
STATULUI; PĂRINTELE CALISTRAT DEZVĂLUIE TAINELE DIN SLUJBA
DENIILOR; PĂRINTELE CALISTRAT, ÎNVĂȚĂMINTE ESENȚIALE PENTRU
CREȘTINI; PĂRINTELE CALISTRAT: CUI SE IARTĂ MULT, IUBEȘTE MULT;

Invitați în studio: Renate Weber (europarlamentar ALDE), Sorin Roșca
Stănescu (vechi membru PNL, jurnalist), Răzvan Sorin Prișcă (PNL); Alexandru
Petrescu (PSD).

Prin telefon: Sorina Pintea (ministrul Sănătății); Adrian Streinu Cercel (Dr.
Spitalul Matei Balș); Elena Udrea.

Subiecte:
- cazurile de meningită din România;
- refuzul președintelui Klaus Iohannis de a numi miniștri;
- războiul declarațiilor dintre Carmen Dan și Mihai Tudose;
- atentatele din Sri Lanka;
- Elena Udrea, despre statul paralel;
- despre activitatea lui Augustin Lazăr, fostul procuror general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
- implicarea lui Dan Barna în accesarea fondurilor europene prin firma sa de
consultanță de fonduri europene;
- dezvăluirile părintelui Calistrat cu privire la slujba deniilor din ziua de marți a
săptămânii mari.

La începutul ediției, Victor Ciutacu a făcut următoarea introducere:
Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la

Punctul Culminant. Partidul Social Democrat a găsit, astăzi, fix ceea ce a căutat.
Aflat în starea de negație totală, președintele Iohannis a blocat dintr-o mișcare,
Guvernul și punct, pentru că premierul Dăncilă a refuzat să se așeze pe valul
revoluționar al partidului și, imediat după refuzul dintr-o bucată a celor trei
propuneri de noi miniștri, a sărit repede cu o listă de interimari, așa că, vorba
reclamei de odinioară, când lui Rebenciug nu-i puțeau banii alocați de Dragnea,
călătoria continuă. Coincidență sau nu, protagoniștii scandalului care a dus la
căderea celui de-al doilea Guvern PSD-ALDE, Mihai Tudose și Carmen Dan
recidivează și-și pun spectaculos poalele-n cap. Pretextul e anticorupția de la
interne și-al ei șef. Rațiunile politice din spatele incendiului politic sunt lesne de
intuit. Și, tot în această seară, cu titlu de exclusivitate, Elena Udrea revine în prim-
plan și rupe tăcerea. Aflată la un pas de sentința definitivă care-i va decide soarta,
fosta blondă supremă vorbește pe șleau despre mâna lungă a statului paralel și
acuză tentativa ocultă de a fi condamnată și încarcerată, cu orice preț, ca trofeu
politic major. Avem în acest sens și-o corespondență specială din Costa Rica,
doamnelor și domnilor, însă înainte de toate, informație de ultimă oră.

Titluri cu privire la subiectul reclamat: DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE DIN
COSTA RICA; CINE O VREA PE UDREA ÎNAPOI ÎN PUȘCĂRIE; UDREA:
TĂRICEANU A FOST HĂITUIT CU DOSARUL; UDREA: AȘ DORI SĂ BOTEZ
FETIȚA ÎN ROMÂNIA; MUNȚI DE BANI PUBLICI PENTRU ȘEFUL PARTIDULUI
ANTISISTEM.

Titrat pe o bandă albă, sub banda de titluri: IMEDIAT: Cine o vrea pe
Elena Udrea înapoi în pușcărie, dezvăluiri în exclusivitate din Costa Rica la
Punctul Culminant.
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Declarație video cu privire la cererea de azil politic din Costa Rica a
Elenei Udrea: Gustavo Fallas (Jurnalist AmeliaRueda.com).

Prin telefon (din Costa Rica): Elena Udrea.
Elena Udrea a intervenit, în direct, prin telefon (din Costa Rica) și a avut

următorul dialog cu moderatorul emisiunii, Victor Ciutacu.
Victor Ciutacu: În direct alături de noi este doamna Elena Udrea. Sărut mâna,

doamnă!
Elena Udrea: Bună seara, domnule Ciutacu, și invitaților, și telespectatorilor

dumneavoastră!
Victor Ciutacu: Doamna Udrea, na, vă prinde și Paștele ăsta în țări străine și

vă prinde și cu emoții pentru, înțeleg, ceea ce va fi ultima sentință în ceea ce
privește solicitarea dumneavoastră de refugiu politic, dacă nu greșesc.

Elena Udrea: Din punctul meu de vedere, da, va fi ultima. Mai există o cale
de atac în justiție, însă, eu cel puțin, nu o voi folosi. Sper că azilul... refugiul
definitiv se va acorda la Tribunalul de Migrație și că va fi nu doar ultima etapă, și
va fi și cu succes.

Victor Ciutacu: Și dacă Doamne ferește, pușchea pe limbă, da ꞌ ați spus că
nu veți mai folosi altă cale, asta ce-ar însemna? Varianta negativă că trebuie să
aveți un plan b?

Elena Udrea: Pe partea că sunt supărări foarte mari pentru lucrurile pe care
le-am spus la vremea când eu dădeam interviul acela în ianuarie 2015, nu știa
nimeni nici măcar cine este Coldea. S-au întâmplat lucruri, de atunci, poate a
rămas supărarea asta, poate sunt alții acum care vor să arate că, totuși, există un
exemplu de corupție, a fost sancționată corupția din timpul guvernării portocalii, nu?
Singura, de altfel, din toată guvernarea, fiind eu, care are probleme în justiție. Deci,
poate, poate să fie asta, habar n-am. Nu știu acum cine ar putea să mai fie
capul acestui sistem, era evident că până acum a fost domnul Coldea. Mie,
de la distanță și fără să mai fiu atât de bine conectată la surse de informație,
mi se pare că, în momentul ăsta, sunt mai multe grupări care se luptă între
ele, pentru că iarăși avem alegeri prezidențiale, și dacă în 2014 Maior îl
susținea pe Ponta, și Coldea pe Iohannis, evident că și acum sunt diverși
candidați susținuți de facțiuni din serviciile secrete, care folosesc la rândul
lor justiția pentru a-și susține candidații și a-i sancționa, a-i elimina pe
ceilalți, n-aș putea să vă spun acum ce personaje mai sunt.

Victor Ciutacu: Da, doamnă, dar iertați-mă că vă-ntreb: Coldea e
pensionar, Kovesi e inculpată, unde mai e puterea lor de odinioară, sau, mă
rog, reflectă în continuare putere?

Elena Udrea: Păi, ia uitați-vă cum doamna Kovesi a obținut un succes
extraordinar la Înalta Curte, în contestația împotriva măsurii preventive pe
care a avut-o, care s-a dispus împotriva dânsei. Deci, este evident că la Înalta
Curte sunt în continuare judecători care acționează la ordin, judecătorii care
depind de sistem, fie au fost promovați, fie sunt șantajați și există și
judecători mai puțin integri care judecă fără să primească plicuri galbene și
fără să primească ordine. Dar, deocamdată, sistemul se folosește în
continuare de justiție și în continuare de Înalta Curte. Pe doamna Tarcea aș
numi-o categoric partea sistemului, așa cum a fost doamna înainte de
doamna Tarcea.

Victor Ciutacu: Stanciu.
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Elena Udrea: Stanciu, exact, exact. Iarăși, domnul procuror general care în
sfârșit a plecat, a plecat la pensie, clar parte a sistemului. Cine ar fi din servicii
acum? Îmi este mai greu pentru că în afară de câțiva lideri pe care îi știam ca fiind
în vârful sistemului și care, deocamdată, văd că au trecut în planul doi, dar
activează, cel puțin mă refer la domnul Dumbravă care scria pe Facebook, în
direct, cu o emisiune. Dânsul povestea cu detalii, pe care cred că nici partea din
dosar nu le cunoștea, despre un dosar penal.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că emisiunea “Punctul culminant”, ediţia din 23 aprilie 2019, a fost prezentată cu
încălcarea prevederilor legale ale art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului care
obligă moderatorii programelor să solicite ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate
sunt acestea.

Consiliul a apreciat că, faţă de afirmaţiile de natură acuzatoare făcute de
invitata emisiunii, moderatorul acesteia a lăsat declaraţiile să continue, fără să
solicite în mod ferm, clar, aşa cum impune dispoziţia legală, ca invitata să aducă la
cunoştinţa publicului dovezile pe care îşi sprijină acuzaţiile formulate.

Astfel, spre exemplu Consiliul a apreciat că afirmația doamnei Elena Udrea
conform căreia „în 2014 Maior îl susținea pe Ponta, și Coldea pe Iohannis,
evident că și acum sunt diverși candidați susținuți de facțiuni din serviciile
secrete, care folosesc la rândul lor justiția pentru a-și susține candidații și a-i
sancționa, a-i elimina pe ceilalți, n-aș putea să vă spun acum ce personaje
mai sunt.”, sau la Înalta Curte sunt în continuare judecători care acționează
la ordin, judecătorii care depind de sistem, fie au fost promovați, fie sunt
șantajați și există și judecători mai puțin integri care judecă fără să
primească plicuri galbene și fără să primească ordine.” au fost de natură
acuzatoare gravă, care impuneau o reacţie a moderatorului în sensul solicitării
ferme adresate invitatului de a prezenta dovezile pe care îşi sprijină acuzaţia.

În aprecierea Consiliului, unele din afirmaţiile făcute în emisiunea analizată
nu au constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci s-au
transformat în afirmaţii acuzatoare fără a fi prezentate şi probe în susţinerea
acestora, publicul neputând aprecia cât de justificate sunt acuzaţiile pentru ca,
astfel, să îşi poată forma în mod liber opinia.

Raportat la aceste aspecte, Consiliul a apreciat că, nerespectarea obligaţiei
de a solicita invitatei dovezile care să permită publicului să evalueze cât de
justificate sunt afirmaţiile acuzatoare, a fost de natură să conducă la
nerespectarea dreptului la informare a acestuia, în condiţiile în care radiodifuzorul
nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi opinii.

Astfel, Consiliul a constatat că nu toate afirmaţiile invitaţilor sau ale
moderatorilor făcute în programele analizate pot fi catalogate ca simple “opinii”,
“judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care rezultă din conţinutul
acestora că au constituit acuzaţii factuale, susceptibile de a fi demonstrate şi
probate.

Astfel, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale
de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
membrii Consiliului au votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu
somaţie publică, decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate



5

prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (4) şi ale 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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa
audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare
nr. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea art. 40 alin. (4) 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:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece ediţia din 23 aprilie 2019 a emisiunii „Punctul culminant”
a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale care obligă moderatorul emisiunii
să solicite ferm interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite
publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.”

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

VICRPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


