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 Decizia nr. 339 din 07.05.2020 

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 

cu sediul în 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 7 mai 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 
3653/13.04.2020, 3753/15.04.2020, 4095/27.04.2020 şi 4154-28.04.2020 cu privire 
la emisiunile informative difuzate în data de 12 aprilie 2020 în intervalul orar 07-24 şi 
ediţia specială de ştiri “România te vede” din 25 aprilie 2020, difuzate 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 rapoartelor de 
monitorizare şi vizionarea unor selecţii din înregistrările emisiunilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a 
încălcat prevederile articolelor  64 alin. (1) lit. b), 65 lit. c) și 47 alin. (3) din Decizia                 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

http://www.cna.ro/
mailto:cna@cna.ro
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Potrivit dispozițiilor invocate: 

- art. 64 alin. (1): 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. 
- art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 
următoarele reguli: 
c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor rezentate în 
acel moment. 
- art. 47 alin. (3): Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 
generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, 
naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie 
socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. 

 

În fapt, în data de 12 aprilie 2020, în cadrul a patru ediţii informative, Ştirile România 
TV de la ora 12:00, Breaking News, de la ora 13:00 şi Ştirile România TV de la orele 
14:00 şi 15:00, postul România TV a difuzat informaţii despre românii, lucrători sezonieri, 
plecaţi în Germania pentru a munci în domeniul agricol.     

Redăm din raportul de monitorizare aspectele semnalate de petent şi analizate de 
membrii Consiliului: 

Ştirile România TV, ora 12:00    

Moderatori: Radu Şerbănescu şi Violeta Romanescu. 

Titluri: MII DE ROMÂNI AU AJUNS LA MUNCĂ ÎN GERMANIA, IMAGINI 
ULUITOARE; ROMÂNII AU AJUNS ÎN GERMANIA ÎNCOLONAŢI CA SCLAVII  

Invitaţi: Letiţia Bădescu- jurnalist România Tv, prin telefon; Victor Ponta- fost premier, prin telefon. 

S1(rep.07:15-14:20, sel.12-12) Pe întreg ecranul sau pe ecran splitat au fost difuzate secvenţe filmate 
pe un câmp unde se poate observa o mulţime de oameni ce se află în mişcare. Oamenii se deplasează 
(unii în spatele celorlalţi) formând un rând. Pe coloana sonoră a materialului filmat se pot auzi 
discuţii de fond între aceste persoane.      

Moderatorul: Da, sunt imaginile momentului doamnelor şi domnilor. Românii care s-au 
înghesuit pe Aeroportul din Cluj iată au ajuns în Germania, este informaţia momentului. Colega 
noastră Letiţia Bădescu, jurnalist România Tv este alături de noi, este şi fostul premier Victor 
Ponta. Letiţia te rog. 

Letiţia Bădescu, jurnalist România Tv, în direct: Imaginile pe care le vedeţi au fost postate de 
un român pe Facebook şi acesta spune că imaginile sunt surprinse în această dimineaţă. Sunt 
câteva sute de români care aşteaptă să intre pe parcele la cules de ceapă verde. Aţi văzut în acele 
imagini, poartă toţi mânuşi dar se înghesuie, se îmbulzesc, nici vorbă de distanţare socială sau de 
vreo regulă de bun simţ în această perioadă. Ştim că în ultimele zile sunt peste 3000 de români care 
au plecat de pe Aeroportul din Cluj, în Germania, la cules de legume. Au fost mai multe zboruri şi 
ştim că s-a deschis un dosar penal inclusiv pe imaginile pe care le-am văzut acolo pe Aeroportul din 
Cluj unde nu era respectată niciun fel de regulă. Oamenii se îmbulzeau să plece. De ce pleacă?Asta 
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este o altă lungă, lungă discuţie. Pentru că toţi oamenii pe care-i vedem aici sunt oameni în putere şi 
care, cu siguranţă, ar putea lucra şi pământul aici în ţară.        (...)     

 

Letiţia Bădescu, jurnalist România Tv, în direct: Vedem câteva sute de oameni în imagini. 
Informaţiile oficiale spun aşa: 80 de mii de lucrători vor ajunge în Germania până la sfârşitul lunii 
mai. 80 de mii de lucrători pe care Germania îi importă din Europa de Est. 40 de mii de lucrători 
sezonieri sunt aşteptaţi să vină doar în aprilie şi mai. Acest aflux uriaş va continua în următoarele 
luni. Ministrul federal al agriculturii este cel care a venit cu această veste şi care a spus în felul 
următor, lucrătorii care sunt atât de importanţi pentru munca la câmp şi pentru recoltele viitoare 
pot veni acum în condiţii stricte. Care sunt condiţiile stricte văzând aceste imagini, ne putem 
întreba şi noi. 

Moderatoarea: Bun domnule Ponta, vorbim de acest aflux, vedem aceşti oamni fără mască, 
îngrămădiţi. Ok, nu putem interzice românilor să plece în străinătate dar trebuie să existe 
anumite reguli.      

Victor Ponta: Da este o minciună dacă nu putem să interzicem. Dar le interzic celor din 
Suceava să iasă din Suceava.   

Moderatoarea: Exact şi aici este o mare problemă. Cum au reuşit ei să iasă dintr-un oraş aflat 
în carantină. 

Victor Ponta: Dacă vreţi să ieşiţi după ora zece seara nu aveţi voie. Dacă vreţi să ieşiţi din 
locuinţă să mergeţi până la muncă trebuie să aveţi o hărtie. Aici Guvernul României a organizat 
transportul a mii de oameni în timpul nopţii cu autocare, condiţii care evident nu respectă 
propriile reguli. De aia e toată lumea supărată, spune cum domne ai dat ordonanţe pentru noi şi 
tu, Guvernul României, le încalci. Oamenii care merg acolo, repet, merg de nevoie nu merg de 
plăcere. Dar nu li se asigură nici testarea, pentru că unul singur din avion dacă are virus poate 
să-i îmbolnăvească pe toţi. Nu li se asigură nici acolo condiţii de muncă. Nu li se asigură de acolo 
plata contribuţiilor la sanătate aici. Dacă se îmbolnăvesc vor veni tot în spitalele româneşti. De 
fapt asta este umilitor şi este, din punctul meu de vedere, cea mai rea veste pe care am primit-o 
săptămâna asta după ce am aflat de la domnul Orban că este foarte bine să ni se taie pădurile. (...) 

Breaking News, ora 13:00    

Prezentator: Cristina Şincai 

Titluri: ROMÂNII ÎNCOLONAŢI PE PLANTAŢIILE STRĂINILOR 

S2(rep.02:36-04:19, sel.12-13) Moderatoarea: Noi vedem acum imagini şocante din 
Germania.Românii au ajuns la câmpurile unde vor culege ceapă verde. Sute de oamnei au fost 
filmaţi în timp ce se îngrămădeau în apropierea locului unde vor munci. Aceştia nu erau protejaţi 
în niciun fel, nu purtau nici măcar măşti.   

Pe întreg ecranul au fost difuzate secvenţe filmate pe un câmp unde se poate observa o 
mulţime de oameni ce se află în mişcare. Oamenii se deplasează (unii în spatele celorlalţi) formând 
un rând. Pe coloana sonoră a materialului filmat se pot auzi discuţii de fond între aceste persoane.      

 

Ştirile România TV, ora 14:00    

Titluri: ROMÂNII ÎNCOLONAŢI PE PLANTAŢIILE STRĂINILOR 
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S3(rep.08:10-09:24, sel.12-14) Prezentatorul: Acum vedem imagini revoltătoare distribuite pe 
internet. 

Prezentatoarea: Sute de Români sunt încolonaţi să muncească pe plantaţiile străinilor.  .   

Pe întreg ecranul au fost difuzate secvenţe filmate pe un câmp unde se poate observa o 
mulţime de oameni ce se află în mişcare. Oamenii se deplasează (unii în spatele celorlalţi) formând 
un rând. Pe coloana sonoră a materialului filmat se pot auzi discuţii de fond între aceste persoane.      

 

Ştirile România TV, ora 15:00    

Moderatoare: Cristina Şincai 

Invitaţi: Petre Daea-fost ministru al agriculturii, în direct prin telefon; Niels Schneker- 
jurnalist, în direct, prin telefon 

Titluri: ROMÂNII ÎNCOLONAŢI PE PLANTAŢIILE STRĂINILOR 

S4(rep.11:13-15:00,sel.12-15) Moderatoarea: Vedem în continuare imagini revoltătoare 
distribuite pe internet. Sute de români sunt încolonaţi să muncească pe plantaţiile străinilor.  

Pe întreg ecranul sau pe ecran splitat au fost difuzate secvenţe filmate pe un câmp unde se 
poate observa o mulţime de oameni ce se află în mişcare. Oamenii se deplasează (unii în spatele 
celorlalţi) formând un rând. Pe coloana sonoră a materialului filmat se pot auzi discuţii de fond între 
aceste persoane.    

(...)   

Analizând şi vizionând selecţii din ediţiile emisiunilor informative difuzate în data de 
12 aprilie 2020, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 
articolelor 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea 
cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, iar în emisiunile de ştiri şi 
dezbateri, titlul afişat pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi 
datelor rezentate în acel moment. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi imaginile difuzate  pe 
parcursul zilei de 12 aprilie 2020, cu români plecaţi în Germania şi prezentaţi drept 
“sclavi”, au fost difuzate de radiodifuzor ca fiind actuale, ”imaginile momentului”, 
“informaţia momentului”, după cum a menţionat chiar moderatorul emisiunii Radu 
Şerbănescu, în realitate însă, aceste imagini ce surprind sute de români care 
mergeau în coloană la cules de ceapă verde au fost filmate în anul 2016. 

Consiliul consideră că informaţiile şi imaginile difuzate ca fiind surprinse în 
“această dimineaţă” (12 aprilie 2020) nu au fost verificate şi prezentate cu bună-
credinţă de radiodifuzor, astfel cum impune norma la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului, fiind preluate, de post din postarea făcută de un român pe 
Facebook, care a afirmat că imaginile sunt filmate în acea dimineaţă.    
 Prezentând astfel informaţiile şi imaginile în cele patru ediţii informative din 12 
aprilie 2020, conform cărora câteva sute de români aşteptau să intre pe parcele la 
cules de ceapă verde şi că aceştia nu purtau mănuşi, dar se înghesuiau, se 
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îmbulzeau, nefiind vorba de distanţare socială sau de vreo regulă de bun simţ în 
această perioadă, radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă şi corectă 
pentru ca publicul să-şi formeze propria opinie cu privire la veridicitatea informaţiilor 
şi imaginilor transmise în acea zi. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că titlurile afişate pe ecran, în 
cadrul aceloraşi emisiuni difuzate în data de 12 aprilie 2020, precum: ROMÂNII AU 
AJUNS ÎN GERMANIA ÎNCOLONAŢI CA SCLAVII şi ROMÂNII ÎNCOLONAŢI PE 
PLANTAŢIILE STRĂINILOR, nu au reflectat în mod fidel esenţa faptelor şi datelor 
prezentate în momentul respectiv, dat fiindcă informaţiile şi imaginile difuzate au fost 
filmate în anul 2016 şi prezentate ca fiind veridice în acel moment, fapt ce reprezintă 
o încălcare a prevederilor art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului. 

 

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de 
monitorizare cu privire la ediţia specială de ştiri România te vede, difuzată de postul 
România TV în data de 25 aprilie 2020 de la ora 17.00, ediţie moderată de Ioan 
Korpos, cu mențiunea EXCLUSIV. 

În legătură video directă: Petre Roman (PNL - fost premier), Niels Schnecker 
(de la Madrid-jurnalist), Tonel Pop (avocat); Laura Duță (șef secția Eveniment 
România TV, de la ora 17:20) 

Potrivit raportului de monitorizare, postul a difuzat ştiri pe baza cărora au fost 
făcute comentarii în cadrul emisiunii: dezvăluiri în cazul tânărului ucis de polițiști 
după ce a amenințat oamenii dintr-un bloc din Capitală; testarea comunității rrome 
din localitatea Vadu Crișului, jud. Bihor, pentru infecția cu COVID-19; ancheta la 
Poliția Dej după ce polițiști au petrecut împreună cu cetățeni cunoscuți în zonă drept 
”interlopi”; dosar penal deschis pentru lipsa echipamentelor de protecție la Spitalul 
din Suceava; morții de COVID-19 dintr-un oraș din Spania sunt înmormântați într-o 
groapă comună; o femeie din jud. Mehedinți infectată cu coronavirus a fost 
îngropată cu buldoexcavatorul și fără preot; condițiile în care trăiesc românii care s-
au dus să muncească în Germania; dosarul fostului iubit al Andreei Marin arestat 
pentru tentativă de omor 

 

Redăm mai jos fragmente din emisiune: 

Sel 1 (rep 59.28 sel 25-16 - rep 00.38 sel 25-17) Titluri afișate pe ecran: URMEAZĂ: EDIȚIE 
SPECIALĂ A ȘTIRILOR ROMÂNIA TV; FILMĂRI ȘI DEZVĂLUIRI DE ULTIMĂ ORĂ; DEZVĂLUIRI 
DESPRE TÂNĂRUL ÎMPUȘCAT DE POLIȚIȘTI; CE S-A DESCOPERIT ÎN APARTAMENTUL CELUI 
ÎMPUȘCAT; PROCURORII INTERVIN ÎN CRIZA CORONAVIRUS; DOSAR INCENDIAR DESCHIS DE 
PROCURORI; UN NOU SCANDAL ÎN ȘATRĂ, INTERVIN MASCAȚII; ROMII ȘI POLIȚIȘTII, 
CHEFURI ÎN CIUDA LUI IOHANNIS; ROMII ȘI POLIȚIȘTII AU ÎNCĂLCAT ORDONANȚA MILITARĂ; 
NOI IMAGINI CU ROMÂNII AJUNȘI PE PLANTAȚIILE STRĂINE; CUM ÎI EXPLOATEAZĂ NEMȚII PE 
ROMÂNI ÎN CONTAINERE 

 (...)  
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Sel 2 (rep 06.19 – 12.26 sel 25-17) Titluri afișate pe ecran: NOI DEZVĂLUIRI DIN DOSARUL 
TÂNĂRULUI ÎMPUȘCAT DE POLIȚIȘTI; NOU SCANDAL ÎN ȘATRĂ, INTERVIN MASCAȚII; 
ROMÂNII STAU ÎN IZOLARE, ȘEFII DIN POLIȚIE DAU CHEF 

Ioan Korpos: Acum, venim în fața dumneavoastră cu imagini de ultimă oră. Sunt testări, chiar acum, 
în masă, doamnelor și domnilor, într-o colonie de rromi din localitatea bihoreană Vadu Crișului și aș vrea să 
vedeți imaginile în momentele următoare... cum petrec și rromii pe de o parte, dar și polițiștii, pe de cealaltă 
parte... Pentru început mergem în Bihor. Acolo, specialiștii au mers împreună cu jandarmi înarmați după 
ce mai multe persoane au fost depistate cu coronavirus... a ieșit un adevărat scandal... unii au refuzat 
testarea, unii dintre ei au motivat că se tem că ar putea ajunge în spital, iar conducerea lor... conducerea 
rromilor din zonă ar putea fi preluată de un clan rival... Imaginile de-acolo... 

Au fost difuzate imagini din timpul testării cetățenilor de etnie rromă. 

Ioan Korpos: Toate detaliile de-acolo... Petronela Axinte este cu noi, ne spune ce se întâmplă acum în 
Vadu Crișului, Bihor... Te ascultăm, Petronela! 

În legătură video, Petronela Axinte, reporter România TV: Bun găsit! Iată că tensiunile din acest 
cartier de rromi din localitatea Vadu Crisului, județil Bihor, continuă. Totul a început în urmă cu câteva zile 
de când aici au fost depistate pozitiv la infecția cu coronavirus 4 persoane printre care și bulibașa, iar de 
teamă ca nu cumva, aici, să apară un adevărat focar de infecție cu COVID-19, autoritățile au decis să îi 
testeze pe toți membrii acestei comunități care numără aproximativ 500 de oameni. Aceștia, însă, s-au opus, 
iar primarul comunei a cerut carantinarea și paza tuturor acestor persoane. Ei bine, ei s-au supărat, iar în 
consecință, au organizat o petrecere... o petrecere pe care au filmat-o și în timpul căreia i-au adus injurii 
primarului comunei pe care îl consideră vinovat pentru faptul că, iată!, au ajuns să fie izolați. Iar astăzi 
autoritățile au descins din nou în zonă, sunt zeci de jandarmi și polițiști și la această oră... aceștia îi însoțesc 
pe angajații DSP care încearcă, din nou, să-i testeze pe acești oameni. Au reușit, însă, până acum să 
recolteze probe doar de la câteva zeci de persoane. Oamenii se opun acestui lucru pentru că... spun ei... în 
cazul în care vor fi depistați pozitivi cu coronavirus vor pierde supremația, asta în contextul în care în zona 
respectivă sunt trei clanuri rivale de rromi care luptă în permanență pentru a deține superioritatea.    

Ioan Korpos: Petrec unii dintre ei, fac scandal, dar și polițiștii petrec, doamnelor și domnilor. Este 
anchetă la Poliția Cluj... la Poliția Municipiului Dej... polițist cercetat după ce a participat la petreceri, în 
stare de urgență, alături de interlopi cunoscuți de-acolo din zonă... Colegul nostru, Mircea Sime, vine cu 
toate informațiile de la Dej...  

(rep 04.17 sel 2) Ioan Korpos: Vedem stimați invitați, doamnelor și domnilor, iată!, și polițiștii, chiar 
șeful de acolo de la Dej... o să vedem ce se întâmplă în (neinteligibil) anchetei, dar și rromii... un adevărat 
pericol, acolo, în Bihor, Niels... pentru că, iată!, refuză, fac scandal unii dintre ei... supremația în zonă... deci 
încalcă tot, nu doar unii. (...) 

Sel 3 (rep 12.25 – 16.58 sel 25-17) Titluri afișate pe ecran: ROMÂNII STAU ÎN IZOLARE, ȘEFII 
DIN POLIȚIE DAU CHEF; UN NOU SCANDAL ÎN ȘATRĂ, INTERVIN MASCAȚII; DESCINDERI CU 
JANDARMII, ROMI TESTAȚI ÎN MASĂ 

Ioan Korpos: Ce spuneți domnule premier? 

Petre Roman: Uitați... vreau să exprim... să afirm ceea ce este opinia mea și convingerea mea și 
anume să fim conștienți că datorită acestor bande de țigani în Occident există o imagine proastă, rea 
despre România, există o percepție rea despre România... nu numai din cauza lor, dar în bună măsură din 
cauza acestor bande de țigani care jefuiesc, fură, comit acte de violență și din cauza cărora România, pe 
fond... (neinteligibil) imagine și percepție... dumneavoastră știți foarte bine ce importanță are imaginea și 
percepția... face că România nu este în Schengen. (...) 
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(rep 02.41 sel 3) Petre Roman: Ei sunt niște ticăloși, ei sunt niște infractori și în fața lor toată 
lumea stă-n genunchi. Nu mai e voie așa ceva! Societatea românească trebuie să panseze aceste răni pentru 
binele propriu, pentru binele întregii comunități de români din care fac parte, bineînțeles, și rromi.  

În raport de conţinutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului potrivit 
căror sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la 
adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, 
credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni 
medicale sau caracteristici fizice. 

Astfel, în contextul subiectului abordat despre testarea comunității rrome din 
localitatea Vadu Crișului, jud. Bihor, pentru infecția cu COVID-19, membrii 
Consiliului au constatat că, atât prezentatorul Ioan Korpos, cât şi invitatul Petre 
Roman au făcut afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa comunităţii de 
rromi din această localitate, despre care au afirmat că rromii sunt un adevărat 
pericol, acolo, în Bihor, afirmaţia moderatorului, întărită şi de menţiunile făcute de 
fostul premier Petre Roman, care a precizat că sunt “... bande de țigani care jefuiesc, fură, 
comit acte de violență...” și din această cauză “România nu este în Schengen.” (...) 

Membrii Consiliului consideră că prezentarea într-un program audiovizual a 
unor astfel de comentarii faţă de etnia rromă a depăşit limita comunicării publice 
stabilite de reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea 
de răspundere a radiodifuzorului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor 
menţionate anterior. 

Consiliul apreciază că afirmaţiile defăimătoare la adresa etniei rrome nu se 
încadrează în limitele prevăzute de Constituţia României şi Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, având în vedere că libertatea de exprimare, ca drept 
fundamental al omului, comportă anumite îndatoriri şi responsabilităţi, condiţii, 
restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, astfel cum este stabilit la art. 10 alin. (2) 
din CEDO. 

Articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, ci 
şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia “dacă 
libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei 
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor altor subiecte de drept”. 

În contextul dat, nu a existat o interferenţă în exercitarea dreptului la liberă 
exprimare, întrucât, prin afirmaţiile defăimătoare la adresa etniei rrome, 
radiodifuzorul nu a respectat îndatoririle şi responsabilităţile legale care interzic 
difuzarea programelor ce conţin afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa 
unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, 
credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni 
medicale sau caracteristici fizice. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că 
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pentru fapte similare radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior, membrii 
Consiliului au propus sancționarea 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 articolelor 90 alin. (3) şi 91 alin. (1) și alin. (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 281.6/09.06.2011 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 articolelor 64 alin. (1) lit. b), 65 lit. c) şi 47 alin. (3) 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, imaginile difuzate cu români plecaţi în Germania, în cadrul emisiunilor 
informative din 12 aprilie 2020 au fost prezentate ca fiind actuale, în realitate însă, 
aceste imagini ce surprind sute de români care mergeau în coloană la cules de 
ceapă verde au fost filmate în anul 2016, fapt ce reprezintă o încălcare a 
prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea despre un 
fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată cu bună-credinţă. 
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De asemenea, titlurile afişate pe ecran, în cadrul aceloraşi emisiuni din            
12 aprilie 2020, nu au reflectat în mod fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în 
momentul respectiv, dat fiindcă informaţiile şi imaginile difuzate au fost filmate în 
anul 2016 şi prezentate ca fiind veridice în acel moment, ceea ce contravine 
dispoziţiilor art. 65 din aceeaşi normă. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că, în cadrul emisiunii “România te vede” 
din 25 aprilie 2020, în contextul abordării subiectului privind testarea comunității 
rrome din localitatea Vadu Crișului, jud. Bihor, pentru infecția cu COVID-19, atât 
moderatorul, cât şi unul dintre invitaţi au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa etniei 
rrome, încălcându-se astfel prevederile art. 47 din Codul audiovizualului.” 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

 

              Serviciul Juridic, Reglementări  

                                                                 și Relații Europene, 
 

                                        Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 

 

 

 


