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Decizia nr. 267 din 24.05.2022 
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 24.05.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr.  
13371/06.12.2021, nr. 13280/2021-12-02, nr.  13319/03.12.2021; 13370/06.12.2021 
și nr. 13330/2021-12-04 referitoare la ediţiile din 02.12.2021 ale emisiunilor: 
„România la raport”, „Știrile România TV”și „Punctul culminant”, precum și la ediția 
din 04.12.2021 a emisiunii „Newsline”, 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 rapoartelor de monitorizare 
şi a vizionării de înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 64   alin. (1) lit. b) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), prevederi potrivit căror, 
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. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
“România la raport - 02.12.2021 - fragment din Sinteza constatărilor 
Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 02.12.2021, în intervalul orar 19:59 

– 20:46, emisiunea de dezbatere România la raport. Moderator: Andreea Crețulescu. 
Invitați: Răzvan Savaliuc – jurnalist; Cătălin Harnagea – fost director SIE; Anton Hadăr – 

profesor; Alexandru Petrescu – membru PSD; Virgil Guran – membru PNL; Valentin Guia – 
preot. 

În cadrul acestei emisiuni s-a discutat: despre Legea porcului, care a fost trimisă spre 
aprobare la Camera Deputaților, și noile reguli care au fost impuse crescătorilor de porci; 
despre documentul Uniunii Europene prin care s-ar interzice folosirea cuvântului Crăciun; 
despre faptul că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a închiriat un brad artificial pentru care 
plătește 10.000 de euro pe lună, prin Casa de Cultură; despre faptul că România, conform unui 
document european, se află pe ultimul loc în ceea ce privește colectarea de TVA și despre 
posibilele cauze care au dus la această situație; despre obligativitatea certificatului verde în 
biserici și despre anunțul premierului Nicolae Ciucă în legătură cu restricțiile de sărbători. 

Titluri afișate pe ecran: IMEDIAT: O NOUĂ LOVITURĂ DATĂ ROMÂNILOR ÎNAINTE 
DE CRĂCIUN; IMEDIAT: NEOMARXIȘTII VOR SĂ INTERZICĂ CRĂCIUNUL, E SCANDAL; 
O NOUĂ LOVITURĂ DATĂ ROMÂNILOR ÎN NUMELE RESETĂRII MONDIALE; 
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NEOMARXIȘTII VOR SĂ INTERZICĂ CRĂCIUNUL, SCANDAL URIAȘ; DUPĂ MOȘ 
CRĂCIUN – GAY, FRITZ NE DĂ BRADUL FALS DE 10 000 EURO.  

La începutul emisiunii, moderatoarea a făcut următoarea introducere: 
Andreea Crețulescu: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că ne primiți în 

casele dumneavoastră. Venim cu multe dezvăluiri în această seară pentru că, iată, cineva 
este supărat pe Crăciun. Ei bine, asistăm la o nouă lovitură dată românilor înainte de 
această sărbătoare, o să vedeți ce îndură oamenii în numele așa numitei resetări 
mondiale. De asemenea, o să vedeți cum neomarxiștii vor să interzică sărbătoarea. E 
scandal extrem, extrem de mare. Și tot apropos de reprezentanții acestor progresiști în 
România, o să vedeți, după ce interzic Crăciunul, ce brad fals ne oferă la circa 10 000 de 
Euro închirierea bradului pe lună. Adică, totuși, să facem bani. (...) 

Andreea Crețulescu: Bun, haideți să vă mai arăt, asta tot așa, în spiritul Crăciunului, 
deci vin directivele de la UE. Tot de la UE, un document extrem de controversat la vârful 
Europei prin care, atenție, se dorește interzicerea folosirii cuvântului crăciun. Și după s-a 
(neinteligibil) un adevărat scandal cu atât mai mult cu cât, cam în același timp, s-a dat 
așa către publicul larg și ideea că a apărut Moș Crăciun gay.” 

 

“Știrile România TV - 02.12.2021 - fragment din Sinteza constatărilor 
1.1 Postul de televiziune România TV, a difuzat în data de 02.12.2021, în emisiunea 

informativă „Știrile România TV” (ediția ora 15:00; s-a titrat pe ecran: DIRECT; EXCLUSIV), o 
știre (sel.2, între orele 15:23:34 -15:28:22), prezentată de Violeta Romanescu, despre un 
„document intern al Comisiei Europene întocmit de un comisar pentru egalitate care îi sfătuia 
pe oficial să folosească termenul, citez, „sezonul sărbătorilor” și nu Crăciunul”, iar la începutul 
emisiunii informative în sumarul știrilor, la ora 14:59:38, Violeta Romanescu (moderatoare, 
sel.1, rep.01:58), a făcut în rezumat unele precizări despre această știre. Privind tema invocată 
în știre,  s-a discutat (sel.2), cu invitații Iulian Surugiu (membru fondator Sindicatul Național al 
Polițiștilor, în studio), Val Vâlcu (director DC News; în legătură video), Tudor Ciuhodaru (medic; 
în legătură video); Cosmin Bolosin (avocat; în legătură video).  

• Precizări (în rezumat) făcute în sumarul știrilor (între orele 14:59:38 – 14:59:48) 
Violeta Romanescu (moderatoare, sel.1): O să vă prezentăm și ultima manevră 

făcută de neomarxiști, cum vor să interzică Crăciunul, cum arată documentul noii 
aberații, vedeți în minutele următoare.   

sel.1-14 
S-a titrat: IMEDIAT: MANEVRA NEOMARXIȘTILOR: CUM VOR SĂ INTERZICĂ 

CRĂCIUNUL; IMEDIAT: DOCUMENTUL NOII ABERAȚII NEOMARXISTE 
 

• Știre (sel.2, între orele 15:23:34 - 15:28:22), prezentată de Violeta Romanescu 
S-a titrat: MANEVRA NEOMARXIȘTILOR: CUM VOR SĂ INTERZICĂ CRĂCIUNUL 
sel.2-15 
Violeta Romanescu (moderatoare, sel.2): Vreau să discutăm acum stimați invitați 

despre documentul controversat de la vârful Europei, prin care atenție, se dorește 
interzicerea folosirii cuvântului „Crăciun”. Ei bine situația asta a stârnit un adevărat 
scandal. Totul a pornit de la un document intern al Comisiei Europene întocmit de un 
comisar pentru egalitate care îi sfătuia pe oficial să folosească termenul, citez, „sezonul 
sărbătorilor” și nu „Crăciunul”. Ne explică ce s-a întâmplat pe mai departe Diana Buzea, 
Diana te ascultăm. 

Diana Buzea (reporteră, sel.2, rep.00:35): Este vorba despre un document intern al 
Comisiei Europene care a ajuns în presă și a provocat reacții extrem de dure. Practic în 
acest document se interzicea folosirea cuvântului „Crăciun” și înlocuirea cu iată, 
cuvântul „sărbătoare”. Ei bine, Comisia Europeană spune în acest sens că retrage, iată, 
acest document care a ajuns ulterior și în presă. Mai mult decât atât „Sărbătoarea 
Crăciunului și utilizarea denumirilor și simbolurilor creștine fac parte din patrimoniul 
european”, asta spun cei de la Comisia Europeană cu privire, iată, la interzicerea 
cuvântului „Crăciun”. Documentul avea un scop clar, voia să atingă un obiectiv 
important, să ilustreze diversitatea culturii europene tocmai în acest motiv iată „Crăciun” 
ar fi fost înlocuit cu „sărbătoare”. E bine și președintele Academiei Române, Ioan Aurel 
Pop a reacționat extrem de dur după toate aceste informații și după ce acest document a 
ajuns în presă, spune el și face aici o comparație cu regimul comunist. În România 
cuvântul „Crăciun” a fost înlocuit cu „sărbătorile de iarnă” iar Moș Crăciun a devenit 
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Moș Gerilă. Iată acest document extrem de controversat de la vârful Europei prin care 
„Crăciun” era înlocuit cu „sărbătoare” nu a fost acceptat de Comisia Europeană. 

Violeta Romanescu (moderatoare, sel.2, rep.01:58): Mulțumim mult Diana. Val Vâlcu, 
așa e, m-am gândit și eu imediat când am văzut informația asta. Cum spuneam, de 
Crăciun, că vine Moș Gerilă pe vremea lui Ceaușescu. Bun.” 

 

“Punctul culminant - 02.12.2021 - fragment din Sinteza constatărilor 
Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 02.12.2021, în intervalul orar 21:00 

– 22:46, emisiunea de dezbatere  Punctul culminant, moderată de Victor Ciutacu. 
Invitați: Gelu Vișan – analist politic; Marius Pieleanu – sociolog; Bogdan Chireac – analist 

politic; Daniel Savu – fost senator; Cozmin Gușă – jurnalist. 
(...) Referitor la aspectul semnalat în sesizarea cu nr. 13370/06.12.2021, în legătură cu 

faptul că invitatul Gelu Visan, la ora 21:03, chiar in introducere, spune ca Uniunea 
Europeana ne interzice Craciunul, ca nu mai avem voie cu Steaua, si alte acuzatii, redăm 
următorul fragment din emisiune: 

După introducerea moderatorului de la începutul emisiunii, în momentul prezentării 
invitatului Gelu Vișan, a avut loc următorul dialog: 

(rep. 01:40, Sel. 1) Victor Ciutacu: (...)Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă prezint 
invitații, să le mulțumesc că sunt alături de mine în această seară și să pornim la treabă. 
Direct din tărâmul neomarxiștilor, debarcat printre noi, domnul Gelu Vișan. Bună seara, 
domnul Vișan! 

Gelu Vișan: Să trăiți! Sărbători cu bine, nu mai avem voie cu Crăciunul, nu mai avem 
voie cu Steaua, nu ne mai lasă Uniunea Europeană să zicem că e nașterea Domnului. 
Deranjăm! 

Victor Ciutacu: Dar cu Dinamo avem voie, domnul Vișan? 
Gelu Vișan: Poftim? 
Victor Ciutacu: Cu Dinamo avem voie dacă nu avem cu Steaua? 
Gelu Vișan: Nu avem voie! Tot ce e legat de sărbătorile creștine nu avem voie că 

deranjăm, noi nu avem voie să spunem decât: sărbători cu bine, cu brazi falși, în falși și 
cu 10 000 de Euro bradul! Aia avem voie... 

Victor Ciutacu: Discutăm, domnule Vișan, discutăm! 
Gelu Vișan: Să trăiți! Să trăiți, comunismul revine, neomarxist!  
Victor Ciutacu: Discutăm, că avem tot timpul în această seară. Să trăiți bine, ca să 

citez un contemporan de-al nostru.” 
 

“Newsline - 04.12.2021 - fragment din Sinteza constatărilor 
Postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 04.12.2021, interval orar: 15:00-

15.43, emisiunea de dezbatere: Newsline. 
Un subiect discutat în emisiune a fost acela al existenței unui document intern al Comisiei 

Europene care îi sfătuia pe oficialii europeni să folosească termeni precum „sezonul 
sărbătorilor” mai degrabă decât „Crăciunul” Executivul UE, în urma presiunilor, a decis 
retragerea documentului lansat de comisarul pentru egalitate, Helena Dalli. 

 

I. S-a pus în discuție o burtieră: NEOMARXIȘTII VOR SĂ FURE CRĂCIUNUL, cu referire 
la acea circulara europeană retrasă/respinsă între timp în care se dorea înlocuirea termenului 
Crăciun cu sărbatori și comentariile lui Cătălin Grădinescu în care a invocat motivul resetării și 
un Moș Crăciun homosexual.  

 

Titluri referitoare la subiect: NEOMARXIȘTII VOR SĂ FURE CRĂCIUNUL; CUM VOR 
NEOMARXIȘTII SĂ INTERZICĂ CRĂCIUNUL. 

Cristina Șincai: Și nu este tot, stați să vedeți ce presiuni se fac la nivel european, unii 
vor să fure Crăciunul, comisarul european pentru egalitate a cerut să fie interzisă 
folosirea cuvântului Crăciun. Comisia europeană a salvat sărbătoarea sfântă și a respins 
cererea.(...). 

 Cătălin Grădinaru: (...) Este o luptă între delir anticreștin, îi zic delir anticreștin, 
pentru că cineva ne acuza pe noi de delir anti-european, este delir anti-creștin să încerci 
în numele unei așa-zise incluziuni, unei așa-zise political corectness să te apuci să umbli 
la chestii de-astea milenare, să dinamitezi bazele unei națiuni, pentru că noi românii 
suntem în credința noastră, așa suntem noi. Alte popoare sunt în credința lor și să vii cu 
chestii de-astea nu mai zic Cristina, ai văzut acel clip cu un Moș Crăciun homosexual, 
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dar de unde și până unde ce legătură are Moș Crăciun cu orice fel de sexualitate, fie că 
ești hetero sau homo? Nu vor înceta, e o iluzie, acum au dat puțin înapoi pentru că a 
reacționat Vaticanul puternic, a reacționat și patriarhiile ortodoxe, însă drumul pe care 
au început să meargă este clar și îl veți regăsi cu toții în cartea lui Klaus Schwab „Marea 
resetare”, are legătură cu dinamitarea idelor care țin națiunile în picioare, valorilor care 
țin națiunile în picioare, credința, identitate națională, obiceiuri, tradiții, asta este clar, nu 
vor înceta cu niciun chip și reacțiile pe care le au popoarele și respectiv șefii unor religii, 
mi se par foarte justificate. 

 

 II.De asemenea, a fost difuzat un material în care mai multe persoane au fost intrebate pe 
subiect, în care peste tot au fost indignări.” 

A fost difuzat un material în care reporterul România TV a intervievat mai multe persoane 
de pe stradă în legătură cu subiectul prezentat mai sus.  

Persoanele intervievate și-au exprimat nemulțumirea cu privire la schimbarea termenului 
„Crăciun” cu acela de „Sărbători de iarnă”, acestea argumentându-și răspunsul prin faptul că 
sărbătoarea de Crăciun este una străveche, tradițională.” 

 

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor adresate CNA, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse de 
dispozițiile aer. 64 din Codul audiovizualului care prvăd ca informarea publicului în cadrul 
serviciilor de programe să fie corectă și verificată.  

În raport de conținutul programelor și de modul de abordare a subiectului referitor 
la faptul că, cităm: “neomarxiștii vor să interzică Crăciunul”, Consiliul a constatat că 
radiodifuzorul a prezentat în mod repetat, distorsionat și prin omisiune, o informație care 
se referea, în realitate, la faptul că, la nivelul Comisiei Europene, comisarul pentru 
egalitate elaborase un ghid de 30 de pagini pentru folosirea în interiorul Comisiei a unui 
limbaj neutru din punct de vedere al sexului, dar și al credințelor religioase. 

În esență, era vorba despre un ghid intern pentru felul în care angajații Comisiei ar 
fi trebuit să se adreseze unul altuia, în timpul programului de lucru. 

Or, radiodifuzorul a prezentat informații despre acest subiect în mod distorsionat, 
încălcând obligația pe care o avea ca acestea să  fi fost verificate și puse la dispoziția 
publicului într-un mod imparțial și cu bună credință. 

În cadrul emisiunilor monitorizate, postul ROMÂNIA TV a transmis publicului, în 
mod repetat, un mesaj din care reieșea că ar fi fost vorba despre interzicerea 
Crăciunului (Gelu Vișan: Să trăiți! Sărbători cu bine, nu mai avem voie cu Crăciunul, nu mai 
avem voie cu Steaua, nu ne mai lasă Uniunea Europeană să zicem că e nașterea 

Domnului. Deranjăm!), despre faptul că, la nivel european s-ar fi dorit ca ” acesta să fie 
furat” (Cristina Șincai). 

Consiliul a constatat încălcarea prevederilor  art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului, considerând că modul în care au fost prezentate faptele și 
evenimentele în dezbatere, în cadrul programelor analizate, nu a respectat exigențele 
de corectitudine și nici obligația de verificare a informațiilor puse la dispoziția publicului.  

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia         
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se 
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi 
dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar 
difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de 
verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare.  

Faţă de  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 de intrare de îndată în legalitate. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului               
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
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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 de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea art. 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 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 mai multe ediții de știri și dezbateri din zilele de 02 și 04 
decembrie 2021 a difuzat un subiect referitor la Comisia Europeană și intenția 
acesteia de a modifica denumirea sărbătorii Crăciunului, fără ca informațiile să fie 
verificate și prezentate în mod corect, fiind încălcate prevederile art. 64 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 Dumitru Ciobanu 

 
 


