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Decizia nr. 310 din 22.06.2022 

  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 data de 22 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizărilor 
înregistrate sub nr. 13/02.01.2022, cu privire la emisiuni de dezbatere  difuzate de 
postul România TV în data  de 01.01.2022.  

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 emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. 
(1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate:   
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
  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 01.01.2022, în 

intervalul orar 20:00 – 20:46, emisiunea România exclusiv - Ediție specială, emisiune 
moderată de Simona Gheorghe. Potrivit raportului de monirtorizare, la emisiune au 
participat, în calitate de invitați: George Simion (AUR), Luis Lazarus, Ovidiu Zară, 
Cristian Troncotă - intervenții video. Potrivit aceluiași document, subiectele emisiunii au 
privit: faptul că a fost atacată, de către protestatari, casa fostului președinte Ion Iliescu; 
Mărturiile lui Luis Lazarus, care a susținut că este o manipulare știrea referitoare la 
faptul că ar fi avut COVID; Declarații (voce) înregistrate ale generalului Emil Străinu, 
care vorbește despre planul marilor puteri pentru România; Problema spionajului străin, 
în contextul incidentului în care un bărbat străin a intrat în clădirea Parlamentului. 

Redăm spre exemplificarea conținutului și modului de prezentare a emisiunii, din 
raportul de monitorizare: 

”(…) Sel. 11 (rep. 31.36 – 39.11, sel. 1-20) Pe ecran au fost afișate titlurile GENERALUL 
EMIL STRĂINU PREZINTĂ PLANUL SECRET; DOCUMENTUL SECRET AL RESETĂRII 
OBȚINUT DE GENERAL și, fără a prezenta vreun document, au fost difuzate următoarele 
declarații înregistrate ale generalului Emil Străinu: 
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Simona Gheorghe: Mergem cu breaking news, aici, la România TV! Generalul Emil 

Străinu. Generalul Emil Străinu a pus mâna pe documentul bombă, documentul resetării. 
Ce vor să facă marile puteri aici în România. Ia uitați ce spune! 

Emil Străinu (voce): Vreau să vă spun că am stat de vorbă cu un înalt demnitar care se 
află în conducerea Uniunii Europene și l-am întrebat care este planul cu România în 
perioada imediat următoare. Și acesta mi-a spus foarte dezinvolt că se vor băga foarte 
mulți bani în România, dar există niște condiții ca, în următorii zece-cincisprezece ani, 
populația României să fie redusă cam până la 14-15 milioane de locuitori. În același timp, 
să se vândă absolut toate activele, rezervele naturale și tot ce înseamnă bogății ale 
solurilor și subsolurilor corporațiilor străine, țara rămânând cu absolut nimic și fiind 
condusă din exterior pe baza datoriilor. De asemeni, nimeni nu se spune ce s-au făcut cu 
sumele uriașe care au fost împrumutate de acest Guvern de când a ajuns la putere. 
Amintesc faptul că porturile atât de pe Est cât și de pe Vestul Statelor Unite sunt blocate 
cu sute de nave, de vapoare pe care nu le descarcă nimeni. Magazinele au început să se 
golească în Statele Unite, în Marea Britanie vedeți ce se întâmplă cu combustibilul, au 
început penele de curent, nu pe țări sau pe zone foarte mici, ci pe țări, de exemplu cum 
este pana care a fost în Liban și care a fost simultan, în China, rețineți, marea cădere a 
Whatsapp-ului, Instagram-ului, Twiter-ului și Facebook-ului care nu au fost 
întâmplătoare. Este marea repetiție pentru momentul când aceste sisteme vor cădea 
toate pe o perioadă foarte mare de timp și când se va regla această resetare. Adică, 
practic, se va trece de la resetarea medicală, la resetarea climatică. Faptul că se va 
ajunge la raționalizarea alimentelor, a combustibilului și chiar și a apei. Deci, nu este o 
poveste. De ce spun aceste lucruri? Spun pentru că România, rețineți, țara noastră pe 
care foarte mulți dintre noi încă o iubim, este o țară bogată și are încă resurse și putem fi 
liniștiți dacă sunt și sunt ale noastre și le vom putea exploata ca să depășim aceste 
probleme. Deci, resetarea nu poate fi ocolită. Vreau să fie foarte clar! Ea este pusă la cap 
la nivel foarte mare și ea se va aplica la nivel central. În următoarele șase, opt luni, un an 
de zile, se termină cu resetarea sanitară, cu tot COVID-ul și toată povestea asta, după 
care va începe resetarea climatică, adică operațiunea air force 2025, care înseamnă 
intervențiile și comanda, dacă vreți, modalitățile de control ale fenomenelor meteo, în 
scopul corporațiilor transnaționale și a celor care, de fapt, comandă la ora asta lumea. 
Interesul central, în momentul de față, este a elimina orice opoziție și a instaura dictaturi. 
Dictatura este la un pas să se instaureze în Italia și se prefigurează, dacă se urmează 
pașii următori, și în Franța. Unii au încercat și pe la noi să impună anumite lucruri. 
Deocamdată, este o dictatură simulată sau disimulată, ca să-i spunem așa. Eu fac apel la 
toți cei care sunt încă în conducerea statului, gândesc românește, iubesc această țară și 
acest popor să facă de așa natură în care toate aceste măsuri aberante care sunt aplicate 
să fie scoase și să se treacă la ceea ce înseamnă protecția populației. Nu avem bani 
pentru alocațiile copiilor, dar vă garantez că, în următoarele luni de zile, vom primi zeci 
de mii de refugiați! În pregătire, în Europa, pe hârtie este pregătirea armatei europene, 
prin care, de fapt, Germania vrea să aibă acces la arma nucleară. Pregătirea Poliției 
europene, care este 80% făcută numai cu halogeni... 

Ulterior, materialul a fost comentat cu invitații: 
Simona Gheorghe: Documentul resetării, doamnelor și domnilor. Dezvăluiri făcute de 

generalul Străinu! Bună seara, Ovidiu Zara! Ce să credem din toate aceste lucruri? Chiar 
se încearcă cu noi marea resetare? 

Ovidiu Zară: Bună seara! Da, Simona, se încearcă o mare resetare, dar eu spun în felul 
următor: cu toată credința mea o spun, și o spun din tot sufletul. Eu cred că în România 
nu vor reuși, pentru că românii se vor trezi. Deja mare parte a românilor s-a trezit. Toate 
aceste planuri de dezmembrare a României, de afectare a suveranității României erau 
planuri vechi. Uitați-vă la planul Wolf, care este pregătit de multă vreme, n-a reușit în 
1989, când trebuia ca România să fie împărțită la așa-zisă Revoluție română. Eu cred că 
mai sunt patrioți în țara aceasta, mi-a plăcut astă-seară, vreau să spun, de George 
Simion, nu cred că vor putea să radieze partidul lor din registrul partidelor politice, iar 
dacă vor reseta AUR-ul, eu le spun că apare un BalAUR sau un TAUR, și atunci e nasol, 
că s-ar putea să fie luați în coarne mulți politicieni.  
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Luis Lazarus: Păi, Ovidiu, n-ai văzut că lui Simion îi e frică să nu apară alte partide, mă. Nu 

știu dacă ai sesizat și treaba asta. 
Ovidiu Zară: Ideea este că, în momentul de față, Lazarus, că ori se coagulează mai multe 

partide care au ca ideologie România, ori în momentul în care este foarte greu să faci un partid 
politic care să poată supraviețui. Știi foarte bine că îți trebuie resurse. Deci, în momentul de 
față, ori se face o coaliție în jurul AUR, care este în parlament, ori ne lăsăm păgubași.  

Luis Lazarus: Dar Simion poate să fie liniștit, că dacă dispare el, fac eu cu Șoșoacă un 
partid și nu mai e nicio problemă. 

Simona Gheorghe: Ne aia știrea începutului de an. Faci partid cu Șoșoacă? 
Ovidiu Zară: Eu nu fac partid. 
Luis Lazarus: Nu, am zis că dacă îi e teamă, așa, că dispare el ca partid, că apar alte 

partide, că nu știu ce, care vor să rupă din electoratul lui, pot să-i spun că dacă fac eu cu 
Șoșoacă un partid, nu o să-i luăm electoratul lui și o să fim de două ori cât el. Poate să stea 
liniștit, că nu e nicio problemă și patriotismul rămâne. 

Simona Gheorghe: Revenim cu scandalul începutului de an! Este sau nu spionaj la cel mai 
înalt nivel? Cine este vizat în tot acest scandal? Cum au pătruns în instituțiile statului? Ce vizau 
să ia de acolo? Ce documente? Așadar, revenim cu domnul profesor Troncotă, care face o 
analiză pe acest scandal al începutului de an!” 

După analizarea conținutului redat anterior, membrii Consiliului au constatat că difuzarea 
acestuia s-a făcut cu nerespectarea prevederilor legale privind obligațiile radiodifuzorilor de a 
asigura distincția dintre fapte și opinii și o informare corectă și verificată a publicului.  

Potrivit dispozițiilor art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
respecte următoarele principii: 

    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 Astfel, în raport de modul de prezentare a informațiilor și de conținutul analizat, Consiliul 

a constatat că dispozițiile legale anterior citate nu au fost respectate, iar publicul nu beneficiat 
de posibilitatea efectivă de a-și forma în mod liber propria opinie cu privire la veridicitatea și 
corectitudinea informațiilor prezentate de radiodifuzor sub titlurile: GENERALUL EMIL 
STRĂINU PREZINTĂ PLANUL SECRET; DOCUMENTUL SECRET AL RESETĂRII 
OBȚINUT DE GENERAL. 

În raport de cele prezentate în emisiune, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a 
înțeles să prezinte un monolog înregistrat ”documentul bombă”, (Dezvăluiri făcute de 
generalul Străinu! ) în cadrul căruia au fost făcute o serie de afirmații factuale privind 
scenarii, planuri și acțiuni ale unor persoane/”marile puteri”, conform moderatoarei,  
care să conducă la ”marea resetare” medicală sau climatică a României, fără să fie 
prezentată în concret nici o dovadă sau document care să susțină teoriile respective cu 
privire la acțiuni de natură să afecteze populația și bunăstarea României.  

Membrii Consiliului au constatat că, prin conținutul său, respectivul material 
prezentat publicului de radiodifuzor, nu poate fi considerat o manifestare a unei opinii, în 
cuprinsul său fiind menționate ca certe și reale situații și fapte ce exced unui simplu 
punct de vedere ori convingeri  personale.  

Mai mult, Consiliul a constatat că materialul înregistrat, în sine, nu a cuprins nicio 
dovadă cu privire la ”planurile de resetare” pe care le prezenta, astfel încât era  era 
necesar ca radiodifuzorul, care a prezentat materialul ca ”document bombă”, document 
secret al resetării” să asigure distincția clară cu privire la fapte și opinii și  să asigure o 
informare corectă a publicului, așa cum pobligă dispoziția legală.  

Or, analizând modul de desfășurare al emisiunii, se constată că radiodifuzorul a dat 
cestui material putere de realitate incontestabilă, nu a încercat sub nici o formă să 
aducă vreo dovadă în susținerea afirmațiilor prezentate în cadrul acestuia, iar prin 
titlurile afișate pe ecran, inclusiv în cadrul discuțiilor ulterioare cu invitații din studio, a 
acreditat  respectivele ”planuri secrete” de ”resetare”. 
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Astfel, Consiliul a constatat că modul de prezentare a informațiilor privind ”marea 

resetare” către public s-a făcut și cu încălcarea prevederilor ce impun ca informația să 
fie corectă și verificată. 

Față de aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor referitoare la 
respectarea dreptului la informare corectă, 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. 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. 64 alin. (1) lit. a) și 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, prezentarea în cadrul emisiunii România exclusiv - Ediție 
specială, din 1 ianuarie 2022, a unui presupus document al resetării a fost făcută cu 
încălcarea dispozițiilor legale din Codul audiovizualului care obligă radiodifuzorul să 
respecte dreptul la informare a publicului prin asigurarea distincției clare între faptele și 
opiniile prezentate, precum și o prezentare corectă și verificată a informațiilor date 
publicității.” 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
     
 

       Serviciul Juridic, Reglementări  
                                                                 și Relații Europene 

               Şef serviciu Ciobanu Dumitru  
 


