
 
Decizia nr. 211 din 29.03.2022 

 privind sancționarea cu somație 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 e-mail: office@rtv.net 

 
 

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

 
 
Întrunit în şedinţa publică din 29 martie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizării înregistrate sub   nr. 
12659/20.11.2022, cu privire la emisiunea „Știrile România TV” difuzate de postul 
România TV în data de 20.11.2021. 

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 și 
vizionarea unor selecții din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 ali. (2) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora, înainte de 
difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ 
care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal: 
"Atenţie! Imagini care vă pot afecta emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; 
radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi 
producţii audiovizuale. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, s-a monitorizat emisiunea informativă 
Știrile România TV, difuzată la ora 12:00, în data de 20.11.2021 și s-au constatat 
următoarele: 

► la ora 12:35, a fost prezentată o știre despre procesiunea de deshumare a 
starețului Iosif Vatopedinul;  

► știrea a fost însoțită permanent de imagini difuzate înregistrat cu procesiunea de 
deshumare. În imagini se pot observa următoarele:  

- persoanele participante la eveniment: călugări, stareți, personal clerical; 
- un călugăr, coborât în mormântul deschis, a scos craniul starețului defunct din 

criptă, a îndepărtat părul de pe craniu punându-l într-o cutie de carton. În secvența 
următoare, craniul, cu părul îndepărtat, este dat călugărilor, participanți la eveniment, 
pentru a fi sărutat. Imagini în plan apropiat cu monahii sărutând craniul: Ulterior, craniul 



a fost spălat, șters și așezat pe un prosop alături de alte rămășite trupești ale starețului 
defunct, 

- ultimele imagini prezintă ceremonia religioasă în care monahii ținând în mâini un 
suport pe care sunt așezate craniul și oasele monahului defunct înconjoară mănăstirea,           

► titlurile știrii: DEZGROPAREA STAREȚULUI IUBIT DE OAMNEI, IMAGINI 
UNICE; CĂLUGĂRII SCOT CAPUL DIN MORMÂNT, PROCESIUNE SPECIALĂ;   

► în conțul din dreapta, partea superioară a ecranului, a fost suprapus peste imagini 
un text în limba greacă; 

► prezentatorii știrii, au făcut următoarele comentarii despre evenimentul religios: 
Prezentatorul: Ceremonie impresionantă la Mănăstirea Vatoped de pe Sfântul 

Munte Athos.  
Prezentatoarea: Părintele stareț Iosif Vatopedinul a fost dezgropat la 12 ani de la 

moartea sa.  
Prezentatorul: O mulțime de credincioși s-a adunat din toate colțurile lumii să 

participe la acest moment istoric.     
Prezentatoarea: Călugări, preoți și mari duhovnici nu și-au putut opri hohotele de 

plâns când au sărutat craniul celui pe care îl consideră un sfânt al vremurilor moderne.   
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, raportat la 

imaginile prezentate cu un puternic conținut emoțional, știrea, nu a fost însoțită de 
avertizarea scrisă și verbală: Atenție! Imagini care vă pot afecta emotional, 
radiodifuzorul încălcând astfel dispoziţiile art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, legiuitorul a instituit, la prevederea legală sus menționată, norme 
obligatorii pentru radiodifuzori referitoare la modul de difuzare a unor imagini şocante 
sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii.  

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea unor astfel de imagini, 
nu poate fi justificată de radiodifuzor prin invocarea vreunui interes public. 

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.  

Supusă la vot, propunerea de amendare 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. având 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 art. 65 lit. c) 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, în cadrul emisiunii informative „Știrile România TV”, din data 
de 20.11.2021, în contextul prezentării unei ceremonii religioase, au fost difuzate imagini 
şocante, cu impact emoţional negativ, fără a fi însoțite de avertizarea scrisă și verbală: 
Atenție! Imagini care vă pot afecta emotional.”, fapt de natură a încălca dispozițiile 
art. 29 din Codul audiovizualului. 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
        

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 


