
 

 

 
Decizia nr. 380 din 03.06.2020 

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 şedinţa publică din 3 iunie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
4256/01.05.2020, cu privire emisiunile informative și de dezbatere difuzate în 30 aprilie 
și 1 mai 2020, 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 raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul                
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 30 şi 33 alin. (3) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- Art. 30 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul 
la propria imagine. 
- Art. 33 alin. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără 
acordul acesteia. 
 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune ROMÂNIA TV a 
difuzat în perioada 30.04 – 01.05.2020 în cadrul emisiunilor informative și de dezbatere 
în cadrul cărora au fost difuzate știri cu privire la faptul că fostul fotbalist Ciprian Marica 
a fost prins cu amanta la un hotel din Cluj. 
 Astfel, s-a constatat că în perioada monitorizată au fost difuzate trei știri despre 
scandalul sexual în care a fost implicat Ciprian Marica. Fostul fotbalist a fost filmat de 
soțul femeii cu care se afla în camera de hotel, după ce a ieșit pe hol acoperit doar cu 
un prosop. Imaginile prezentate în înregistrare au fost însoţite permanent de menţiunea: 
ZIAR DE CLUJ 
 Știrile au fost prezentate în cadrul emisiunilor informative Știrile România TV orele 
06:00 şi 07:00 din data de 30.04.2020  şi  Știrile România TV din data de 01.05.2020, 
de la ora 10:00. Redăm, mai jos, conținutul integral al știrilor: 
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 Știrile România TV orele 06:00 şi 07:00 din data de 30.04.2020 
Titluri: CASETA INTEGRALĂ CU VIP-UL PRINS LA HOTEL CU AMANTA; CIPRIAN 
MARICA FILMAT DE SOŢUL ÎNŞELAT ÎN FAŢA CAMEREI DE HOTEL; ŞI-A PRINS 
SOŢIA CU PRIETENUL, CULISELE FILAJULUI DIN HOTEL. 
Prezentatorea: Şi acum doamnelor, domnilor caseta integrală, Vip-ul prins la hotel, 
vorbim despre fragrantul cu amanta. Este vorba despre celebrul fotbalist Ciprian Marica 
şi soţia unui important om de afaceri. Totul s-a întâmplat într-un hotel din Cluj. 
Bărbat: Este fain la Cluj? 
Ciprian Marica: Da. 
Bărbat: Poţi să-mi arăţi şi mie camera asta că nu am văzut-o niciodată, te rog. Te rog 
frumos lasă-mă să intru. Promit că nu fac nimic. Te rog frumos. 
Ciprian Marica: ...(neinteligibil). 
Bărbat: Nu vreau să mergem nicăieri. Te rog frumos lasă-mă să intru. Oricum stau aici 
până iese. Ce rezolvi? Promit că nu-i fac nimica şi că...Îţi stă bine aşa cu ăsta! Da nu 
am nicio treabă. Nu vreau să mă ţigănesc cu tine şi nici cu ea. Vreu doar să-i 
demonstrez că e mai josnică decât zice. Atât. Da după ce-mi deschizi uşa şi o văd. 
Ciprian Marica: Vi puţin? 
Bărbat: Te rog frumos nu vreau să mă ciondănesc. Nu am nicio treabă cu tine. O vreau 
pe ea. Poftim? Deschide uşa! De ce ai lăsat-o cu cheia în uşă? Cu ce mai intri? Cu ce 
mai intri acuma? Lasă-mă, este dreptul meu. Vreau să-mi privesc soţia. Te rog frumos 
nu vreau să mă cert cu tine Ciprian. 
Ciprian Marica: Şi eu te rog frumos. 
Bărbat: Şti care-i chestia? De la tine mă aşteptam la mai puţin ca de la ea, sincer. Dar 
nu-i nicio problemă. Se întâmplă chestii în viaţă. Eu nu plec de aicea până nu iese. 
Ciprian Marica: Doamne iartă-mă ce se întâmplă? 
Bărbat: Bă şi dinainte mă să afle ea, de atuncea de când aţi fost trei zile la mare a 
pozat-o şi acuma la Loft aţi rămas împreună.    
Ciprian Marica: Hai vino încoa puţin. 
Bărbat: Ana hai deschide uşa. Oricum am poze când ai parcat aicea, când ai intrat 
aicea. Degeaba nu vrei să ieşi. Hai odată. Măcar i-ai dat bine?  
Ciprian Marica: Nu.  
Bărbat: Aşa staţi voi ca prietenii să povestiţi, nu? Păi nu că ea s-o fi îmbătat între timp. 
Bună ce faci? Am rămas să-ţi demostrez că eşti de cea mai joasă speţă. Aşa, bravo, v-
aţi închis amândoi afară. De cea mai joasă speţă. Mai de joasă speţă decât ai zis tu 
despre mine. Spuneai că îţi este scârbă să te atingă altcineva. Nu ali mi-ai spus astăzi? 
Că ţi-ar fi scârbă să te atingă altcineva. Mamă cum ai putut.. că ţie ţi-ar fi scârbă. No, 
păi e bine. E bine să-ţi dea atâtea ore. Îmi cer scuze că eu nu-ţi dau atâta, numai două, 
trei am putut în viaţa mea. Ai ceva de spus? Spune. Eu te-am acuzat de o singură 
persoană toată viaţa mea. Uite-te. În prosop îi era cald. Nu aveţi aer condiţionat sau de 
ce? Spune. Ce ai să-mi spui? Spune-mi ce ai să-mi spui. Ce să facem? De ce să 
mergem în cameră? Am avut dretate, atunci la mare ştiu că aţi rămas la Loft. Acuma 
este prima dataă, aşa-i? Spune.         
Femeie: Să nu facem un circ. 
Bărbat: Eu nu fac circ. Ţi se pare că zbier. Eu sunt foarte calm. Eu nu vreau să mă duc 
în cameră. Spune-mi de ce ai făcut asta? Spune-mi de ce? Dinainte ca să afli de mine. 
Tu ai început totul. Tu ai vrut să scapi de mine. Nu-i adevărat aşa-i? 
Femeie: Nu este adevărat. 
Știrile România TV din data de 01.05.2020, de la ora 10:00 
Titlul știrii: CE E ÎN SPATELE IMAGINILOR SCANDALULUI SEXUAL CU MARICA; 
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Flaviana Marcu (prezentatoare): Vedem acum și prima reacție a lui Ciprian Marica 
după scandalul cu amanta de la hotel. Potrivit cancan.ro Marica le-ar fi mărturisit 
apropiaților că imaginile au fost publicate pentru că el deranja pe multă lume din lumea 
sportului. 
A fost difuzată o înregistrare care a conținut imagini video cu Ciprian Marica ieșind la 
bustul gol din camera unui hotel, având doar un prosop înfășurat în jurul taliei. Între 
fostul fotbalist și bărbatul care filma a avut loc următorul dialog: 
Voce bărbat: E fain La Cluj? E fain la Cluj? 
Ciprian Marica: Da. 
Voce bărbat: Poți să-mi arăți și mie camera asta? Că n-am văzut-o niciodată, te rog! 
Ciprian Marica: De ce? 
Pe tot parcursul difuzării imaginilor filmate, pe ecran a fost afișat textul: ZIAR DE CLUJ.  
          Vizionând secvenţe din înregistrarea emisiunii informative “Știrile ROMÂNIA TV”, 
difuzată în data de 30 aprilie 2020, de la orele 06:00 și 07.00, membrii Consiliului au 
constatat că, atât prin titlul ştirii “Caseta integral cu vip-ul prins la hotel cu amanta, 
Ciprian Marica filmat de soțul înșelat în fața camerei de hotel. și-a prins soția cu 
prietenul, culisele filajului din hotel”, cât şi prin conţinutul acesteia, radiodifuzorul a 
încălcat prevederile privind dreptul persoanei la imagine şi la viaţă privată instituite la 
articolele 30 şi 33 alin. (3) din Codul audiovizualului. 

În legătură cu acest subiect, persoana menţionată a depus la CNA sesizarea     
nr. 4256/01.05.2020 prin care reclamă faptul că prezentarea acestuia s-a făcut fără 
acordul lui, fiindu-i prejudiciat dreptul la imagine şi la viaţă privată. Analizând sesizarea, 
membrii Consiliului au considerat că aceasta este întemeiată. 

Potrivit art. 30 din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la imagine, la 
viaţă privată, ca drept fundamental al omului, iar radiodifuzorii au obligaţia să respecte 
acest drept stabilit atât în Constituţia României, dar şi în legislaţia audiovizuală. 
 Astfel, în ciuda faptului că dl. Marica nu şi-a dat acordul pentru difuzarea 
subiectului privind aspecte din viaţa sa intimă/privată, radiodifuzorul a difuzat știrea 
ȋnsoţită de imagini, fapt ce contravine prevederilor art. 33 alin. (3) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau 
reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată a persoanei, fără acordul acesteia. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că materialul audiovizual prezentat de 
radiodifuzor, de natură a prejudicia dreptul la imagine a persoanei, nu a fost de interes 
public justificat şi nu răspundea cerinţelor legale prevăzute de art. 33 alin. (4) din Codul 
audiovizualului, astfel încât difuzarea lor să fie posibilă fără acordul persoanei.  

Membrii Consiliului consideră că, în lipsa acordului d-lui Marica cu privire la  
prezentarea acestui subiect, radiodifuzorul a prejudiciat dreptul la viaţă privată a 
persoanei, implicit a dreptului la imagine a acesteia, drepturi ocrotite de art. 30 din 
Codul audiovizualului, cât şi de art. 8 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Potrivit dispoziţiilor din domeniul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
imagine şi la respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de 
reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia, este interzisă. În acord cu normele constituţionale şi europene, legislaţia 
audiovizuală protejează dreptul oricărei persoane la imagine şi viaţă privată, sens în 
care radiodifuzorilor le revine obligaţia legală de a respecta aceste drepturi în cadrul 
programelor difuzate. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 
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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 281.6/09.06.2011 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 
somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 30 şi 33 alin. 
(3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, 
cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).    

 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, 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 cadrul emisiunii informative “Ştirile ROMÂNIA TV”, difuzate 
în ziua de 30 aprilie 2020 de la ora 9.00, a difuzat o știre însoţită de imagini referitoare 
la viaţa privată a unui fost fotbalist, fără acordul acestuia, fapt ce contravine legislaţiei 
audiovizuale. 

Potrivit articolelor 30 și 33 din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia, este interzisă." 

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

PREȘEDINTE 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
                  
 
 


