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- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1  

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 aprilie 2017, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare care au avut 
ca obiect emisiunile Ştirile România TV” din 19.10.2017 (reclamaţia nr. 
9085/20.10.2016) şi „Sănătate curată” din 22.10.2016 (reclamaţia nr. 
9157/24.10.2016), difuzate în data de din 22.10.2016, de postul ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.5/09.06.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de 
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat  articolele 31 alin. (1) 
şi (2) şi 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Conform dispoziţiilor invocate: 
 - art. 31 alin. (1): Plasarea de produse este interzisă. 

(2): Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plasarea de produse este 
permisă: 

a) în opere cinematografice, filme şi seriale realizate pentru prezentarea în 
cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport şi de divertisment; 

b) în cazul în care nu se efectuează o plată, ci doar se furnizează anumite 
bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi producţia de elemente de recuzită ori 
premii, în vederea includerii acestora în program. 

- art. 39 alin. (2): Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a 
programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se 
poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orarar de difuzare, prin codare sau 
ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona 
de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. 

Analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunea „Ştirile România TV” 
din 19.10.2016, de la ora 18.00, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost 
difuzată cu încălcarea art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului. 

Cu privire la conţinutul emisiunii redăm aspectele reţinute în raportul de 
monitorizare: 

„În cadrul grupajului informativ Știrile România TV de la ora 18:00, difuzat în data de 19.10.2016, 
postul de televiziune România TV a prezentat o știre însoțită de titlurile: GIGI BECALI – AMOR CU 
NEPOATA PREȘEDINTELUI, ÎN ȘOSETE DE LÂNĂ; AMORUL SECRET AL LUI BECALI, NOI 
DETALII,  și următorul conținut: 
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S1 (rep.20.00-24.06, sel.799) Prezentatoare: Pentru Gigi Becali, familist convins și om cu frică de 

Dumnezeu, nu există nicio ispită feminină, deși, omul de afaceri este discret cu experiențele sale sexuale, 
celebrul cafegiu, Gheorghe Florescu, le-a făcut publice în romanul său. Prima femeie din viața milionarului a 
fost nepoata lui Gheorghiu Dej. 

În continuare, a fost difuzat un material înregistrat care a conținut: 
● imagini cu Gheorghe Becali în diferite ipostaze: la plajă, purtând pantaloni și șlapi; servind masa la 

un restaurant; dansând la un eveniment; participând la o ceremonie religioasă; 
● imagini cu un tânăr în timp ce dansa, purtând lenjerie intimă;  
● scurtă secvență cu un grup de tineri în timp ce dansau, aceștia purtând lenjerie intimă;   
● o scurtă secvență în care omul de afaceri rupe o revistă; 
● o poză cu Gheorghe Florescu, autorul romanului „Confesiunile unui cafegiu”, în care sunt 

dezvăluite amănunte picante din viața amoroasă a omului de afaceri Gheorghe Becali; 
● poze alb-negru cu Gheorghe Becali alături de diferite persoane; 
● declarația omului de afaceri cu privire la viața amoroasă înainte de căsătorie; 
● imagini cu astrologul Antonia Dragomir; 
● o secvență înregistrată dintr-o emisiune în care Gheorghe Becali, prin telefon, poartă o discuție cu o 

tânără, posibil moderatoarea emisiunii, având ca subiect de dezbatere: sexul și astrologia.   
Gheorghe Becali: Curve, curve, cu curve.  
Voce masculină: Curvă ce e! 
Gheorghe Becali: Uite, cu curve! Cu curve, rupe, că suntem în postul Crăciunului! Și le rupem. Uite: 

țâțe, țâțe! E posibil așa ceva? 
Voce din off: Nuditatea și temele sexuale sunt chiar un subiect tabu pentru milionarul din Pipera. 

Decență, credință și discreție totală sunt elementele principale după care se ghidează Gigi Becali. Gheorghe 
Florescu a făcut însă dezvăluiri halucinante despre viața amoroasă a milionarului. Înainte să o cunoască pe 
actuala sa soție, Luminița, patronul Stelei avea faima unui cuceritor, însă puțini știu, că marea sa iubire a 
fost nepoata lui Gheorghiu Dej. Relația lui Gigi Becali cu nepoata lui Gheorghiu Dej a durat cinci ani. 

Voce din off: Gigi Becali venea de pe câmp încălțat cu ciorapii de lână împletiți de măicuța lui și nu 
s-a mai descălțat. A intrat în pat cu ciorapii ăia. A văzut Camila- bine, mă, Gigi, cu ciorapii ăia în pat? Însă, 
când a văzut cearșaful, avea niște semne care nu proveneau de la ea și atunci a fost mândră, de aia îi zice 
Mândra, că ea l-a dezvirginat pe Gigi Becali, susține autorul cărții. (Această precizare a vocii din off a fost 
titrată pe ecran și însoțită de: poza lui Gheorghe Florescu, titlul: GIGI BECALI – AMOR CU NEPOATA 
PREȘEDINTELUI, sursa acestei informații: Gheorghe Florescu, Confesiunile unui cafegiu) 

Voce din off: După slujba de dimineață, Becali s-a spovedit și în privința acestei povești de dragoste. 
Gheorghe Becali: Eu am uitat tot. Eu nu știu decât pe nevasta mea, atât. M-ai înțeles? Eu nu mă 

mândresc cu păcatul. M-ai înțeles? Erau, dar tot păcate erau. Și eu nu mă mândresc cu astea, da?! Alea, la 
revedere, s-au uitat, șters și cu asta basta. M-ai înțeles? Ce, eu fac ca ăia care vorbesc, nu știu ce... La 
revedere! Copiii mari... 

Voce din off: Becali a mai participat la dezbateri pe teme sexuale, chiar în campania electorală, 
când, contra candidata lui, astrologul Antonia Dragomir, i-a trezit interesul. 

Gheorghe Becali: Păi, de unde știe ea cum să dea ea lecții de sexologie. Ea atâta de mult sex a 
făcut în viața ei, încât știe ea ... O femeie ca să poată să dea lecții de sexologie trebuie să facă mult sex. 
Practică!! Din cărți poți să știi sexul? Știi tu ce se întâmplă cu penisul, dacă nu l-ai studiat mult? Păi, 
trebuie să-l studiezi mult de tot, ca să știi cum să faci cu bărbatul, ca să se întărească. Ea de unde are ea 
atât de mare experiență despre sex? Atât de mult s-a penetrat? Hai să vedem câți kilometri a intrat în ea. 
Eu nu vreau să-mi facă mie nicio astrogramă, pentru că eu sunt căsătorit, sunt fidel nevestei mele și nu o 
las să mă atingă ca să măsoare nimic.     

Voce feminină: Dar nu vă atinge. Astrogramă, domnu Becali, are nevoie de niște date de la 
dumneavoastră.  

Gheorghe Becali: Astrograma cu centimetrul. Astrologul cum citește el în astre, cum trebuie să facă 
sex cu un bărbat? Cum citești? Cum citește? Spune și mie, cum citește ea, că dacă este sexu bun sau nu este 
sexu bun? 

Voce feminină: Păi, îi povestiți dumneavoastră din experiență, îi povestiți ce se întâmplă, unde sunt 
problemele și doamna vă sfătuiește.  

Gheorghe Becali: Păi tre să pună mâna!!” 
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Analizând raportul de monitorizare, din al cărui conţinut am redat anterior, 

membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. 
(2) din Legea audiovizualului referitoare la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de 
programe. 
 Membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii „Ştirile România TV” din 
19.10.2016, de la ora 18.00, a fost difuzată o ştire cu un conţinut licenţios, cu conotaţii 
sexuale, de natură a prejudicia dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, având în 
vedere ora la care aceasta a fost transmisă. 
 Astfel, în cadrul emisiunii informative a fost  prezentată o ştire însoţită de titluri 
precum: ”Gigi Becali – amor cu nepoata preşedintelui, în şosete de lână” şi ”Amorul 
secret al lui Becali, noi detalii”, iar conţinutul înregistrărilor ce au fost incluse în ştire 
a fost de natură să afecteze minorii prin tematica şi limbajul utilizat. 
 În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că difuzarea unei ştiri de la 
ora 18.00 în care s-a discutat despre relaţiile amoroase ale unei persoane a fost de 
natură a prejudicia copiii, care au acces liber la programele audiovizuale în intervalul 
orar menţionat. 
 Or, potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, protecţia copiilor se 
realizează, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea 
fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare 
la care copiii nu au acces audio sau video la programele respective.  
  

În aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului au analizat şi emisiunea „Sănătate 
curată” din 22.10.2016, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu 
încălcarea art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
„În cadrul ediției difuzate în data de 22.10.2016, de la ora 09:10, tema și titlurile primei părți a 

emisiunii au fost:  SOLUȚII NATURALE PENTRU SĂNĂTATEA OCHILOR NOȘTRI; CARE SUNT 
CAUZELE AFECȚIUNILOR OCULARE; EXTRACTE DIN PLANTE PENTRU O VEDERE SĂNĂTOASĂ. 

Invitată: Gabriela Papazian Urdăreanu – medic primar Medicină Generală. 
S1 (rep.00.56-01.05, sel.862; rep.18.30-18.37, sel. 862) La începutul și sfârșitul programului, pe ecran 

a fost afișată mențiunea: PP Acest program conține/a conținut plasare de produse, cu o durată mai mare de 
5 secunde. 

Florin Condurățeanu a introdus telespectatorii în subiectul emisiunii, descriind afecțiunile și 
neplăcerile cauzate de problemele oculare și necesitatea  unei soluții pentru ameliorarea acestora. 

S2 (rep.02.25-02.39, sel.862) Florin Condurățeanu: (…) Firma de clasă românească a scos, cum am 
spus, aceste comprimate din plante 100% pentru menajarea ochilor. Doamna doctor. 

Invitata din studio a vorbit despre substanțele necesare prevenirii și ameliorării afecțiunilor oculare.   
S3 (rep.08.47-09.20, sel.09.17) Gabriela Papazian Urdăreanu: (…) Luteina este un antioxidant foarte 

important și aș începe cu el pentru că noi avem nevoie, în fiecare zi, de cc. 6 mg de luteină, exact cât găsim 
în capsulele pe care eu le recomand aici. Studii arată că oxidarea grăsimilor arată că este inhibată de 
această carotenoidă, de luteină, deci, avem nevoie de ea, cu efect benefic asupra ochiului. (…)  

S4 (rep.10.30-10.57, sel.862) Gabriela Papazian Urdăreanu: De asemenea, mai avem și alte substanțe, 
cum este zeaxantina. Noi le folosim aici, în capsulele pe care eu le recomand. Sunt anumite produse, anumite 
plante care conțin acest tip de carotenoizi si respectiv: luteina o luăm din extractul hirdoalcoolic de crăițe 
(…). 

S5 (rep.15.07-18.38, sel.862) Gabriela Papazian Urdăreanu: Deci, putem spune că, în acest 
complexism, în aceste capsule, găsim un extract hidroalcoolic uscat din flori de crăițe, cu toate efectele pe 
care eu le-am menționat și care au o cantitate mare de luteină, cam 6 mg, deci necesarul zilnic îl putem 
lua de aici. De asemenea, mai avem un extract carotenoid dintr-o algă și tot betacarotenul îl putem obține 
și din zeaxantină și din fructele de afin și din porumb. Avem vitamina E cu efect antioxidant foarte 
puternic și să nu uităm de extractul hidroalcoolic standardizat din sâmburi de struguri. Dacă luăm pe 
fiecare în parte, ne vom da seama cât de eficientă este fiecare plantă în parte, dar, gândiți-vă că, toate 
acesta puse toate într-o singură capsulă, ce efect bun va avea asupra circulației, asupra retinei, asupra 
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organului în sine. N-am gândit de fapt să folosim plante foarte sofisticate, tocmai ca să nu se ridice foarte 
mult prețul produsului, să-și poată permite fiecare să consume aceste capsule pentru că sunt cu adevărat 
sănătoase și de care corpul nostru chiar va avea nevoie. Gândiți-vă că sunt atâția factori nocivi care ne 
agresează ochii, de multe ori nu ne putem sustrage și atunci trebuie să mergem la prevenirea acestor 
afecțiuni și de fapt, să avem grijă de ochii noștri, așa cum se spune, ca de ochii din cap. 

Florin Condurățeanu: Cum curge această cură cu capsulele ce menajează ochii? 
Gabriela Papazian Urdăreanu: Se administrează o capsulă pe zi, de regulă dimineața, cu un pahar 

cu apă și este suficient pentru necesarul pe care îl are ochiul nostru și necesarul organismului nostru de 
toate substanțele pe care eu le-am enumerat. O capsulă o dată pe zi, într-un flacon există cura pe o lună. 
Este bine să se ia două - trei tuburi, două - trei luni, apoi să facă pauză. De asemenea, dacă nu avem o 
predispoziție foarte mare de a ne îmbolnăvi ochii, de exemplu, trăim la țară, într-un aer foarte curat, 
mâncăm sănătos, nu stăm foarte mult la calculator, atunci putem doar, spre o anumită vârstă, să facem o 
prevenție, să luăm un flacon, mai facem o pauză de două-trei luni, mai luăm unul, însă, la oraș, este deja 
altceva. 

Florin Condurățeanu: (…) Capsule pentru niște ochi proaspeți. Vă pup pe suflet.  
S6 (rep.06.52-06.57; 09.22-09.27; 12.05-12.10; 14.58-15.03; sel.862) În cadrul emisiunii, au fost 

afișate, de mai multe ori, pe întreg ecranul, diverse produse Visiofort Plus, expuse pe un plan întins, dar 
numele acestora nu a fost pronunțat pe parcursul emisiunii.  

S7 (rep.18.47-19.21, sel.862) La ora 09:28, după prima parte a emisiunii, a fost  difuzat un calup 
publicitar ce a conținut un spot publicitar la suplimentul alimentar: Visiofort Plus de la firma: Farmaclass. 

 
Membrii Consiliului au constatat că emisiunea analizată a fost difuzată cu 

încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului. 
Astfel, potrivit raportului de monitorizare, în prima parte a emisiunii „Sănătate 

curată”, difuzată la ora 09:10, s-a discutat despre afecţiunile oculare şi soluţii pentru 
tratarea şi prevenirea lor.   

La începutul şi sfârşitul programului, pe ecran a fost afişată menţiunea: PP 
Acest program conţine/a conţinut plasare de produse, cu o durată mai mare de 5 
secunde. 

Membrii Consiliului au constatat că, deşi emisiunea era una pe teme medicale, 
aceasta a conţinut plasare de produse, fapt semnalizat de radiodifuzor, în condiţiile în 
care, potrivit excepţiei de la alin. (2) al art. 31, plasarea de produse este permisă în 
operele cinematografice, filmele şi serialele realizate pentru prezentarea în cadrul 
unor servicii media audiovizuale, în programe de sport şi de divertisment. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie. 

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

În temeiul prevederilor 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 nr. S-TV 281.5/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
4/01.11.2011, pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea articolelor 31 
alin. (1) şi (2) şi 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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 
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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 somaţie postul ROMÂNIA 
TV, deoarece în emisiunea „Ştirile România TV” din 19.10.2016, de la ora 18.00, a 
fost difuzată o ştire cu un conţinut licenţios, cu conotaţii sexuale, de natură a prejudicia 
dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, fapt ce contravine art. 39 alin. (2) din Legea 
audiovizualului. 

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că emisiunea „Sănătate 
curată” din 22.10.2016 a conţinut plasare de produse, încâlcându-se astfel art. 31 din 
Legea audiovizualului.” 

 
 
 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 
 

 Serviciul juridic şi reglementări, 
 
 

  
Şef serviciu Dumitru Ciobanu  

  
 
  


