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Decizia nr. 298 din 13.04.2020 
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 şedinţă publică în ziua de 13.04.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare, întocmite în baza sesizărilor       
nr. 2917/22.03.2020 referitoare la ediţia din 19.03.2020 a emisiunii „Punctul culminant” și  
nr. 3034/25.03.2020  referitoare la ediţia din 25.03.2020   a emisiunii  „Breaking news” 
difuzate 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. (5) și ale art. 64 alin. (1) lit. a) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 
 - art. 40 (5): - 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. 
 - art. 64 (1): - În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
 a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
 
 În cadrul ședinței au fost analizate rapoarte de monitorizare referitoare la modul în 
care radiodifuzorii au reflectat în edițiile de știri și dezbateri din perioada 08-16 martie 2020 
criza generată de epidemia cu noul coronavirus COVID 19. 

Astel, pe de o parte, membrii Consiliului au constatat că, în ediția emisiunii Breaking 
News din 25.03.2020, difuzată de postul de televiziune ROMÂNIA TV, nu au fost respectate 
prevederile din domeniul audiovizual referitoare la informarea corectă a publicului. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 25.03.2020, în cadrul ediţiei 

de dezbatere Breaking News, ora 10:00 informaţii despre epidemia de coronavirus. 
Moderator: Violeta Romanescu. 
Invitaţi: Tudor Ciuhodaru- medic, prin telefon; Mihai Drăgan- avocat, prin telefon; 

Raluca Măndoiu –jurnalist. 
Titluri: ULTIMA ORĂ: AL 13-LEA ROMÂN UCIS DE CORONAVIRUS; ULTIMA ORĂ: 

FEMEIE DE 72 DE ANI RĂPUSĂ DE CORONAVIRUS.   
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Teme de dezbatere: bilanțul primit de la autorități cu privire numărul de cazuri de 

infectări cu COVID 19 din România, măsurile luate de autorități pentru stoparea extinderii 
epidemiei; situația critică din Italia, țară care a intrat în carantină pentru a limita răspândirea 
virusului; modul în care China a reușit să controleze răspândirea epidemiei în momentul 
actual. 

In prima parte a emisiunii, Raluca Măndoiu a prezentat informaţii de ultimă oră despre 
un pacint, femeie în vărstă de 72 de ani care a pierdut lupta cu virusul corona. Acest 
subiect, după intervenţia jurnalistei, a fost comentat şi de medicul Tudor Ciuhodaru. 
Medicul şi moderatoarea emisiunii au afirmat următoarele:  

S1 (rep.02.25-03.42, sel.25-10) Moderatoarea: Domnule Ciuhodaru aş începe cu 
dumneavoastră. Vorbim de al 13-lea deces.Ca şi linie de discuţie vorbim de pensionari, 
cei în vârstă care şi-au pierdut viaţa. Toţi care merg la terapie intensivă pare că 
numai ies de acolo.      

Tudor Ciuhodaru: Într-adevăr, ca şi linie de discuţie mă uit şi eu pe cifre şi alea care 
ni le raportează. Pentru că vă daţi seama că vorbim de câte teste avem atâtea cazuri avem 
şi aşa şi este şi evoluţia. Deci mă uit pe de o parte că faţă de 21 martie au crescut numărul 
de cazuri în total cu 117%, deci practic s-au dublat în mai puţin de trei zile. Lucrurile sunt 
îngrijorătoare pentru că ideea de control este să faci acea pantă ascendentă să fie cât de 
cât aplatizată în aşa fel încât sistemul medical să poată prelua aceste cazuri. Dar pe de altă 
parte, sunt aproape 13% din aceştia confirmaţi sunt din membrii personalului medical.    

Moderatoarea: Cadre medicale, da. 
Tudor Ciuhodaru: Asta înseamnă 13%, gândiţi-vă că este cea mai mare valoare la 

nivel european şi vorbim de primul caz confirmat pe 11 martie şi uitaţi-vă şi dumneavoastră 
în mai puţin de trei săptămâni ajungem la 13% cât nu are Italia, în momentul de faţă sau 
Spania, Italia care este focarul Europei. 

În timpul acestor comentarii, pe ecran splitat au rulat imagini cu mai multe cadre 
medicale ce transportau, către ambulanţă, un pacient aflat în izoletă.  

În continuare, moderatoarea şi medicul Tudor Ciuhodaru au discutat despre situaţia 
în care oamenii s-au infectat cu coronavirus din surse necunoscute (fără a intrat în contact 
cu persoane venite din ţările cu risc).   

       
Astfel, în virtutea dreptului la informare, postul ROMÂNIA TV avea obligația să 

respecte principiul asigurării  unei distincţii clare între fapte şi opinii, astfel cum prevede art. 
64 alin. (1) din Codul audiovizualului la lit. a). 

Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că informaţiile oferite publicului 
referitoare la pandemia cu noul coronavirus COVID 19 în ceea ce privește grupele de 
vârstă afectate, precum şi comentariile făcute de moderatoarea Violeta Romanescu în 
timpul discuțiilor purtate cu dr. Tudor Ciuhodaru nu au ţinut cont de norma legală invocată, 
publicului telespectator fiindu-i prezentate opinii care nu erau susţinute de vreo dovadă care 
să ateste veridicitatea afirmaţiilor moderatoarei în sensul că pacienții de vârsta a treia care 
intră la terapie intensivă pentru a fi tratați de COVID 19 nu ar mai ieși în viață de acolo.  
 Radiodifuzorul a încălcat obligaţia privind respectarea principiilor imparţialităţii şi 
echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public, astfel încât 
telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie. 

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare 
media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie un 
spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, 
precum dreptul la informare. 
 
 De asemenea, în contextul menționat,postul de televiziune România TV a difuzat, în 
direct, în data de 19.03.2020, în intervalul orar 21:00-23:00, emisiunea PUNCTUL 
CULMINANT, moderată de dl. Victor Ciutacu. 
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Moderatorul a vorbit prin telefon, în direct, cu managerul spitalului Victor Babeș, 

Emilian Imbri. Spre finalul convorbirii, Emilian Imbri spune că testarea pentru coronavirus 
se face doar persoanelor selectate de către medici, nefiind vorba despre un test de sarcină 
sau de gripă. Victor Ciutacu a considerat să transmită un mesaj pentru populație, cu privire 
la testarea pentru coronavirus, în următoarea manieră: ”băi, dobitocilor … testul de 
coronavirus nu e test de sarcină” și ”nu tot imbecilul trebuie să … își cumpere test de 
coronavirus”. 

Victor Ciutacu: Domnul doctor, cu permisiunea dumneavoastră, am un  mesaj pentru 
populație, un mesaj de  pace, liniște și bună conviețuire: Băi, dobitocilor, dacă voi nu ne 
ascultați, puteți să îi ascultați pe doctorii ăștia care vă spun că testul de corona-virus 
nu e test de sarcină? Și că nu tot imbecilul trebuie să se ducă la farmacie și să-și 
cumpere test de corona-virus? Mulțumesc pentru atenție! Am fost suficient de elocvent, 
domnul doctor?  

Emilian Imbri: Domnule Ciutacu, nu mi-aș fi permis un limbaj atât de direct … 
Victor Ciutacu: Lăsați-mă pe mine să fiu băiatul rău! 
Emilian Imbri: Aș vrea să mai rămân cu dumneavoastră, pentru că văd că o luați 

razna … 
Victor Ciutacu: Da, da, sunt netestat, domnul doctor. Vedeți ce face lipsa testelor?…) 
 

Membrii Consiliului au constatat că ediţia din 19.03.2020 a emisiunii “Punctul 
culminant” , în care s-a discutat și depre noul coronavirus COVID 19, nu au fost respectate 
prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. 

Faţă de discursul d-lui Victor Ciutacu, membrii Consiliului au constatat că acesta a 
folosit un limbaj injurios, depreciativ, de natură a afecta demnitatea şi imaginea persoanei, 
fapt ce contravine dispoziţiilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. 

 Legiuitorul a prevăzut că realizatorul/moderatorul unei emisiuni are obligaţia de a nu 
permite invitaţilor să utilizeze un limbaj vulgar sau să instige la violenţă, dar, în acelaşi 
timp, el are, la rândul său, obligaţia de a respecta această normă, prevăzută de legiuitor 
deopotrivă şi în sarcina sa; chiar dacă intenția moderatorului a fost una de a atrage atenția 
asupra unora dintre problemele cu care se confruntă societatea românească în contextul 
pandemiei cu noul coronavirus COVID 19, modalitatea în care acesta a înțeles să 
accentueze anumite opinii exprimate de managerul Spitalului Victor Babeș, dl. dr. Imbri, a 
fost una vădit jignitoare.  
 În raport de dispoziţiile legale invocate, comentariile defăimătoare ale d-lui Victor 
Ciutacu la adresa românilor nu se pot circumscrie libertăţii de exprimare garantate de art. 
10 din CEDO. Mai mult, alin. (2) al art. 10 din Convenţie, având în vedere că libertatea de 
exprimare nu are un caracter absolut, necondiţionat, ci exercitarea acestei libertăţi 
comportă anumite limitări. 

Recunoscând dreptul la opinie a persoanei, precum şi la alegerea modului în care 
realizatorul unei emisiuni îşi exprimă punctul de vedere cu privire la un subiect, membrii 
Consiliului au considerat că folosirea în cadrul unui program audiovizual a unor expresii 
jignitoare şi defăimătoare este de natură a afecta dreptul la imagine a persoanei, fiind 
contrară reglementărilor legale.        

Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un realizator de 
emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o conduită de respectare a dispoziţiilor legale 
ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite dreptul la liberă exprimare cu 
respectarea drepturilor celorlalţi. 

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 
somaţie publică. 
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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 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. (5) și ale art. 64 alin. (1) lit. a) 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 în ediţia din 19.03.2020 a emisiunii Punctul culminant, 
moderatorul a făcut o serie de afirmații jignitoare la adresa românilor, în general, ceea ce 
contravine art. 40 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, în emisiunea Breaking News din 25.03.2020 nu a fost asigurată o 
distincție  clară între fapte si opinii, ceea ce încalcă dreptul publicului la informare, 
contravenind art. 64 din Codul audiovizualului.” 
 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

 
    Întocmit, 

  
Serviciul juridic, reglementări și relații europene 
 
 Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


