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Decizia nr. 402 din 16.06.2020 

  privind somarea 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 16 iunie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a reluat discuția cu privire la raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 3817, 3818, 3821/20.04.2020; 3979 și 3980/21.04.2020, ce au vizat 
emisiunea Breaking News de la orele 13.00 și 19.00, difuzată în data de 20 aprilie 2020 
de postul ROMÂNIA TV, după ce în ședința publică din 11 iunie 2020 raportul și 
sesizările au fost analizate, fiind o propunere de sancționare  care nu a întrunit numărul 
de voturi pentru a fi aprobată. 

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 rediscutarea raportului de monitorizare 
și vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii Breaking News din 20.04.2020, de 
la ora 19.00, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 40 alin. (4) și  64 alin. (1) lit. b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 40 alin. (4): Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm 

interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să 
evalueze cât de justificate sunt acestea. 

- 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. 

 
În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 20.04.2020, în 

cadrul ediţiilor informative Breaking News de la ora 13:00 şi Breaking News, de la 
ora 19:00 informaţii despre măsura carantinării persoanelor cu vârstă de peste 65 de 
ani.   

Emisiunea Breaking News de la ora 19:00  a fost moderată de Lili Ruse și i-a 
avut ca invitați pe: Bianca Chivu- jurnalist; Călin Popescu Tăriceanu- preşedinte ALDE, 



 

 
 

 

 

 

2 
Sorin Roşca Stănescu-jurnalist; Cristian Troncotă- scriitor; Adrian Marinescu-medic, 
purtător de cuvânt Spitalul Matei Balş. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Titluri: CINE MINTE ÎN SCANDALUL IZOLĂRII FORŢATE A BĂTRÂNILOR; 

TĂTARU-STREINU CERCEL, CONTROVERSA CARANTINĂRII VÂRSTNICILOR; 
S2(rep.02:18-14:35, sel.20-19) Moderatoarea: Doamnelor şi domnilor vreau să 

discutăm despre un scandal apărut astăzi din spaţiul public cu o propunere nu se ştie în 
acest moment de unde a venit. Conform căreia persoanele de peste 65 de ani ar urma să fie 
izolate. Indiferent dacă sunt sau nu infectate cu noul coronavirus izolarea ar trebui să se 
facă departe de familie în hoteluri. Iniţial această declaraţie i-a fost atribuită ministrului 
sănătăţii Nelu Tătaru. Domnul Tătaru a negat însă şi a indicat o altă sursă a acestei idei. 
Colega mea Bianca Chivu ne explică imediat. 

Bianca Chivu: Iată sunt declaraţii contradictorii în acest scandal a izolării forţate a 
bătrânilor. Iniţial a apărut această declaraţie a ministrului sănătăţii în care Nelu Tătaru 
spunea că persoanele de peste 65 de ani vor fi carantinate în hoteluri în funcţie de evoluţia 
pandemiei în România şi spunea Nelu Tătaru în acel scurt interviu faptul că este vorba 
inclusiv de persoanele de peste 65 de ani care nu au fost confirmate cu coronavirus şi totul 
ar urma să se întâmple pentru a evita contactul lor cu alte persoane asimptomatice 
confrmate cu coronavirus. Astfel că vorbim de categoria de vârstă cea mai afectată de acest 
virus. Ulterior, Nelu Tătaru a infirmat această declaraţie şi a spus că de fapt este ideea 
managerului de la Matei Balş, Adrian Streinu Cercel care a precizat că este vorba despre o 
izolare la domiciliu, de fapt, pentru 12 săptămâni pentru persoanele de peste 65 de ani, 
tocmai pentru ca aceştia să nu ia virusul de la cei din familiile lor sau de la alte persoane 
simptomatice. Ulterior tot Nelu Tătaru a mai spus că într-adevăr s-a discutat despre această 
variantă pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru persoanele aflate în categoria de risc, 
însă, până în momentul de faţă, nu se va lua această decizie. Însă, în funcţie de evoluţia bolii 
în România, se pot lua astfel de decizii până la urmă pentru că totul va fi făcut astfel încât 
persoanele aflate în categoria de risc să nu fie infestate. 

Nelu Tătatu, declaraţie înregistrată: Am văzut multe site-uri astăzi spunând că ar fi 
fost varianta mea în care pesoanele peste 65 de ani ce au fost afectate de COVID sau nu 
vor fi duse în spaţii. Nu. Ne gândim în schimb ca în următoarea perioadă să vedem, în 
funcţie de saturarea spitalelor de suport, ca cei asimptomatici sau cu simptome uşoare să 
poată trece în nişte zone tampon, tocmai în contextul ca să nu afecteze sau infecteze 
personele aflate la domiciliu sau persoanele peste 65 de ani sau o parte dintre aceştia poate 
nu au locuinţe şi atunci până la un test negativ vor fi duse în anumite spaţii tampon. 
Suntem pe panta ascendentă a curbei de care vorbim de vreo două luni de zile. Suntem 
într-un moment în care urmărim ca şi creştere numărul de cazuri să se facă, în 
continuare, doar în număr mic progresiv nu exponenţial. Şi să ne gândim ca după 7, 10 
zile să putem evalua situaţia şi să ne gândim că odată cu atingerea vârfului perioadei de 
creştere va duce la o perioadă de relaxare. Dar relaxarea va fi în acelaşi timp cu anumite 
restricţii care să spunem nu va fi o oră vor fi două sau trei în care putem merge dar va fi 
cu mască şi mânuşi. 

Moderatoarea: Declaraţie, precizări făcute de către ministrul sănătăţii.Vreau să încep 
cu dumneavaostră domnule doctor Marinescu. Puteţi să ne spuneţi dacă de la Matei Balş a 
plecat o propunere privind carantinarea practic forţată a tuturor pesoanelor de peste 65 de 
ani, izolarea lor în hoteluri? 

Adrian Marinescu: Eu aş pleca de la următoarea precizare.Vorbim de situaţia în care 
lucrurile nu funcţionează aşa cum ne dorim noi. În situaţia în care am avea un scenariu 
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pesimist, că ar creşte numărul de cazuri că lucrurile nu ar fi ţinute sub control şi atunci 
trebuie soluţii. Şi probabil că există diverse ipoteze cu diverse termene. Concret ar trebui să 
ne gândim ce se întâmplă cu persoanele care au un risc mare de a face o formă severă. Deci 
dacă lucrurile nu merg bine, dacă o să crească numărul de îmbolnăviri trebuie să găsim 
soluţii. Ce se întâmplă cu persoanele care au peste 65 de ani, ce se întâmplă cu cei cae au 
afecţiuni cronice severe şi ar avea un risc mare? Nu cred că lucrurile astea au plecat, adică 
nici nu se discută acuma într-advăr de un lucru care trebuie neapărat să se întâmple. Erau 
doar nişte ipoteze şi ne spuneau ce soluţii ar putea fi găsite în momentul în care criza 
continuă.        

Moderatoarea: Staţi un pic domnule doctor că nu ne înţelegem. Vorbim aici de 
extragerea practic a unor oameni din sânul familiilor lor şi mutarea lor într-un alt spaţiu.  

Adrian Marinescu: Eu nu am auzit de aşa ceva.  
Moderatoarea: Asta vă întreb, că de aici a plecat toată dezbaterea. 
Adrian Marinescu: Nu, cu siguranţa asta nu a plecat. Singurul lucru ce s-a discutat 

şi asta s-a discutat nu neapărat la noi, că s-a discutat peste tot de situaţia în care lucrurile 
nu merg bine şi atunci persoanele în vârstă ar trebui să mai rămână în izolare un interval 
de timp, asta a fost singura discuţie, în rest partea asta cu mutatul eu nu am auzit-o până 
în momentul ăsta şi nu cred că intră în discuţie.      

Moderatoarea: Domnule Călin Popescu Tăriceanu nu intră în discuţie şi totuşi  
ministrul Nelu Tătăru, repet, a circulat astăzi toată ziua un filmuleţ în care domnia sa era 
de acord cu această idee, a zis că e de fapt o idee a lui Streinu Cercel şi că Guvernul nu 
este de acord cu ea.  A fost şi următoarea ipoteză: se încearcă de fapt o testare a populaţiei, 
o reacţie a populaţiei. Dumneavoastră vi se pare că este posibil aşa ceva să fie carantinaţi 
în continuare oamenii de peste 65 de ani?   

Călin Popescu Tăriceanu: În primul rând bună ziua, mulţumesc pentru că m-aţi invitat 
să intervin în emisiunea dumneavaostră şi de la bun început vreau să afirm clar şi răspicat 
cred că este o testare a reacţiei populaţiei via a vis de o asemenea măsură. De ce? Pentru 
că iată deja interdicţia pentru persoanele de peste 65 de ani să iasă din casă sau sa poată 
ieşi în intervalul de două ore care a fost fixat prin decret nu are nimic în ea ca măsură 
umanitară, de grijă faţă de cei în vârstă. Din contră, eu cred că este o măsură 
discriminatorie, umilitoare, care-i face pe cei de peste 65 de ani să simtă că nu au o 
judecată la fel de matură cum poate are o persoană de 25 sau 30 de ani. Adică cei de peste 
65 de ani nu ar fi înstare să-şi ia măsurile de precauţie, de distanţare socială, de eu ştiu, 
protecţie medicală şi sanitară. De fapt, toate măsurătorile indică în acest moment că PNL-
ul este într-o pierdere de viteză şi pier zilnic votanţi din categoria persoanelor vârstnice 
care sunt nemulţumite de introducerea acestei măsuri şi vor să forţeze carantina în aşa fel 
încât la viitoarele alegeri să nu poată participa la vot. Ei bine vreau să vă spun foarte clar 
că dacă o astfel de măsură se introduce de cei care suntem astăzi în opoziţie nu vom avea 
niciun fel de reţinere cu toată situaţia excepţională în care ne aflăm să depunem o 
moţiune de cenzură. Şi niciun scrutin electoral nu se va desfăşura atâta vreme cât toată 
populaţia României nu este capabilă, din cauza măsurilor pe care le ia guvernul, să 
participe la scrutin. Da, ca să fie foarte clar lucrurile acestea. Eu le citesc într-o cheie 
electorală şi nu într-o cheie medicală pentru că cei care stau acasă şi sigur nu sunt 
infectaţi cu virusul de care toată lumea se sperie nu au de ce să fie duşi în carantină. În 
plus de asta să fie luaţi din casă şi mutaţi în altă parte.         (...) 

În continuare s-a discutat despre răfuielile de Paşti între clanuri, între persoane ieşite 
din carantină şi jandarmi. 



 

 
 

 

 

 

4 
(rep.09:10- S2)- În timpul emisiunii, de mai multe ori, sub zona dedicată titlurilor 

emisiunii, pe o bandă galbenă, cu majuscue a fost titrată informaţia: IMAGINILE CARE 
ANUNŢĂ FOAMETEA ÎN ROMÂNIA; OAMENII SE ÎMBULZESC PENTRU UN SAC 
DE CARTOFI; COZI ŞI ÎMBRÂNCELI PENTRU BANI ŞI O MASĂ CALDA; 
MINISTRUL AGRICULTURII ANUNŢĂ FOAMETEA (rep. 08:23, 26:40, 28:08, 37:15, 
sel.21-19) 

Aceste informaţii titrate pe ecran au făcut trimitere la ediţia de dezbatere, din cadrul 
aceleiaşi zile, Breaking News, ora 20:00, prezentată de Violeta Romanescu. În timpul 
emisiunii au fost difuzate două materiale înregistrate. În primul material se poate observa 
cum un bărbat aflat într-un supermarcket distribuie saci cu cartofi persoanelor aflate în 
magazin. Omenii aflaţi în magazin, la un moment dat, se împing pentru a intra în posesia 
alimentelor.  

 În cel de al doilea material se poate observa cum un bărbat, aflat în spaţiul public, 
împarte alimente mai multor pesoane. 

Difuzarea materialelor filmate a fost însoţită de titlul: IMAGINILE CARE ANUNŢĂ 
FOAMETEA ÎN ROMÂNIA. 

În timpul prezentării materialelor înregistrate moderatoarea Violeta Romanescu a făcut 
comentariul:  

S3(rep.22:20-26:35, sel.20-20) Violeta Romanescu: Apropo de bani cu siguranţă nu 
vom sta bine, economia este blocată, foarte mulţi români stau acasă în aceste momente. 
Proviziile se vor termina şi v-am promis că vă arătăm doamnelor şi domnilor imagini 
absolut impresionante cu oameni care stau la coadă şi se bat efectiv pe un sac de cartofi, 
alţii satu la coadă să primească o porţie de mâncare şi bani, iată. 

Voce din off: Scenele de la Constanţa vin după ce la Ploieşti oamenii s-au îmbulzit 
într-um magazin pentru mălai. 

Fostul Ministru al Agriculturii, domnul Petre Daea, a intrat în direct prin telefon 
pentru a cometa aceste imagini. Moderatoarea a adus în discuţie posibila situaţia în care 
pandemia coronavirusului şi blocajul economic provocat de aceasta va duce la o penurie de 
alimente. Ca reacţie la ipoteza lansată de moderatoare, fostul ministru al agriculturii a afirmat 
faptul că fermierii nu şi-au încetat activitatea odată cu ordonanţalele militare, aceştia 
asigurând, în continuare, produsele de bază pentru industria alimentară.  

            
Analizând conținutul redat mai sus și vizionând secvențe din înregistrarea 

emisiunii ”Breaking News” de la ora 19.00, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului 
potrivit cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile 
legale invocate, având în vedere că informațiile furnizate de către moderatoarea 
emisiunii potrivit cărora ”persoanele de peste 65 de ani ar urma să fie izolate. 
Indiferent dacă sunt sau nu infectate cu noul coronavirus izolarea ar trebui să se 
facă departe de familie în hoteluri. Iniţial această declaraţie i-a fost atribuită 
ministrului sănătăţii Nelu Tătaru. Domnul Tătaru a negat însă şi a indicat o altă 
sursă a acestei idei. ...” au fost infirmate, atât de către ministrul sănătății Nelu Tătaru, 
în interviul înregistrat și difuzat în aceeași emisiune, cât și de către unul dintre invitați, 
medicul Adrian Marinescu, purtător de cuvânt al Spitalului Matei Balş. 

Consiliul consideră că insistența moderatoarei pe ideea ”... de extragerea practic 
a unor oameni din sânul familiilor lor şi mutarea lor într-un alt spaţiu.” a fost, de 
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asemenea, contrazisă de medicul Adrian Marinescu care a afirmat că ”Eu nu am auzit 
de aşa ceva.” și că ”... Singurul lucru ce s-a discutat ....  peste tot de situaţia în 
care lucrurile nu merg bine şi atunci persoanele în vârstă ar trebui să mai rămână 
în izolare un interval de timp, asta a fost singura discuţie, în rest partea asta cu 
mutatul eu nu am auzit-o până în momentul ăsta şi nu cred că intră în discuţie.” 

De asemenea, membrii Consiliului apreciază că informațiile prezentate în timpul 
emisiunii nu au fost obiective, verificate și prezentate cu bună-credință, având în vedere 
stăruința cu care moderatoarea și-a susținut în continuare ideea și în dialogul cu 
invitatul Călin Popescu Tăriceanu, afirmand că ”....ministrul Nelu Tătăru, repet, a 
circulat astăzi toată ziua un filmuleţ în care domnia sa era de acord cu această 
idee, a zis că e de fapt o idee a lui Streinu Cercel şi că Guvernul nu este de acord 
cu ea.  A fost şi următoarea ipoteză: se încearcă de fapt o testare a populaţiei, o 
reacţie a populaţiei. (...), idee întreținută și de interlocutorul său, deși, din materialul 
înregistrat cu ministrul sănătății și cu medicul Adrian Marinescu nu a reieșit că 
persoanele de peste 65 de ani ar urma să fie izolate în hoteluri. 

Totodată, membrii Consiliului consideră că moderatoarea emisiunii, deși avea 
obligația să solicite ferm interlocutorului Călin Popescu Tăriceanu să probeze afirmațiile 
acuzatoare, potrivit cărora ”PNL-ul este într-o pierdere de viteză şi pier zilnic votanţi 
din categoria persoanelor vârstnice care sunt nemulţumite de introducerea 
acestei măsuri şi vor să forţeze carantina în aşa fel încât la viitoarele alegeri să nu 
poată participa la vot....”, aceasta a ignorat cu bună știință obligația stabilită în sarcina 
sa, prejudiciind astfel publicul telespectator care nu a putut să evalueze cât de 
justificate sunt acuzațiile formulate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 40 
alin. (4) din Codul audiovizualului. 

Cu privire la informațiile prezentate sub zona dedicată titlurilor emisiunii, pe banda 
galbenă cu majuscule ”IMAGINILE CARE ANUNŢĂ FOAMETEA ÎN ROMÂNIA; 
OAMENII SE ÎMBULZESC PENTRU UN SAC DE CARTOFI; COZI ŞI ÎMBRÂNCELI 
PENTRU BANI ŞI O MASĂ CALDA; MINISTRUL AGRICULTURII ANUNŢĂ 
FOAMETEA (rep. 08:23, 26:40, 28:08, 37:15, sel.21-19), ca și referirea la două 
materiale, însoțite de titlul IMAGINILE CARE ANUNŢĂ FOAMETEA ÎN ROMÂNIA 
(primul material în care un bărbat aflat într-un supermarket distribuie saci cu cartofi 
persoanelor aflate în magazin, și, la un moment dat, se împing pentru a intra în posesia 
alimentelor, iar  cel de-al doilea material în care se poate observa cum un bărbat, aflat 
în spaţiul public, împarte alimente mai multor pesoane), membrii Consiliului au constatat 
că aceste informații nu au fost corecte, verificate din surse oficiale și prezentate cu 
bună-credință, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din 
Codul audiovizualului. 

Totodată, membrii Consiliului consideră că informațiile prezentate de 
moderatoarea Violeta Romanescu în timpul difuzării materialelor înregistrate potrivit 
cărora ”...Proviziile se vor termina.... şi ...oameni ... stau la coadă şi se bat efectiv pe un 
sac de cartofi, alţii stau la coadă să primească o porţie de mâncare şi bani...” au fost 
difuzate cu încălcarea acelorași dispoziții legale prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. b) din 
aceeași normă, întrucât nu a fost prezentată și poziția oficială cu privire la această 
situație, mai ales că, fostul ministru al Agriculturii, domnul Petre Daea, prin intervenția 
telefonică directă a infirmat acest aspect, susținând că ”... fermierii nu şi-au încetat 
activitatea odată cu ordonanţalele militare, aceştia asigurând, în continuare, produsele 
de bază pentru industria alimentară.” 
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Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 

sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 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 art. 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 40 alin. 
(4) și 64 alin. (1) lit. b) 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, informațiile prezentate în cadrul ediției informative ”Breaking 
News” din 20 aprilie  2020, de la ora 19.00, nu au fost corecte, verificate și prezentate 
cu bună-credință, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatoarea emisiunii nu i-a 
solicitat ferm unui invitat să probeze afirmațiile acuzatoare cu privire la faptul că PNL 
vrea să forțeze carantina pentru persoanele vârstnice, astfel încât la viitoarele alegeri 
să nu poată participa la vot, ceea ce constituie o încălcare a dispozițiilor art. 40 din 
aceeași normă.” 
 

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 
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