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Decizia nr. 321 din 05.10.2021 

  privind sancționarea cu somație a 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 5 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului    a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 4737/24.05.2021, cu privire la emisiunile Breaking News și România de poveste 
difuzate în data de 8 mai 2021 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 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecții din înregistrarea celor două emisiuni, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 

următoarele reguli: 
c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor rezentate 

 în acel moment. 
În fapt, în data de 8 mai 2021, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, în 

intervalul 20.00-21.00, emisiunea Breaking News moderată de Cristina Șincai, 
Potrivit raportului de monitorizare, în emisiune au fost invitați: Victor Ponta- fost 

premier, președinte Pro România, Luis Lazarus - jurnalist, Pavel Abraham - avocat.  
Redăm din raportul de monitorizare:  
S1(rep.06:50-07:42, sel.20) În prima parte a emisiunii, zona inferioară a ecranului, imediat sub 

banda dedicată titlurilor emisiunii, au fost afișate informațiile: INCOMPATIBILUL MINISTRU 
REZIST DE LA SĂNĂTATE; S-A DAT ORDINUL DEMOLĂRII, TRANSMISIUNE EXCLUSIVĂ; 
PROTESTE ÎN PIAȚA VICTORIEI ȘI ÎN FAȚA PREFECTURILOR; MILIOANE DE OAMNEI I-AU 
SFIDAT PE NEOMARXIȘTI; DISPERAREA REZIST, MANIFESTUL ROMÂNILOR ÎN STRADĂ; 
IMAGINILE ZILEI- ARAFAT LA OSPĂȚ FĂRĂ MASCĂ; ARAFAT PRIMA APARIȚIE FĂRĂ 
MASCĂ ÎN PANDEMIE; CU CINE A PETRECUT ARAFAT, SE RIDICĂ RESTRICȚIILE? 

S2(rep21:27-22:27, sel.20) De asemenea, a fost afișat titlul: CE NE PREGĂTESC 
NEOMARXIȘTII ÎN SECRET și informațiile afișate sub zona dedicată titlurilor emisiunii: EDIȚIE 
INCENDIARĂ- MAREA DEMASCARE; PLÂNGEREA PENALĂ A LUI ARAFAT PENTRU 
MARELE ABUZ; OAMENII ABUZAȚI DE ARAFAT VIN LA ROMÂNIA TV; DEZVĂLUIRI DESPRE 
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CE AU SCRIS ÎN FAȚA PROCURORILOR; CUTREMUR ÎN TABĂRA REZIST PREACINSTIȚII 
SUNT PRINȘI!; CE AU DESCOPERIT POLIȚIȘTII ȘI PROCURORII. Aceste informații titrate pe 
ecran au constituit subiectele de dezbatere ale emisiunii difuzate la ora 21:00, România de 
Poveste. 

În timpul afișării titlului: CE NE PREGĂTESC NEOMARXIȘTII ÎN SECRET invitații aflați în 
studio au discutat despre împrumuturile pe care guvernul României le-a solicitat la Uniunea 
Europeană și la Banca Mondială cu scopuri administrative.  

S3(rep.22:34-26:00, sel.20:00) Moderatoarea emisiunii, Cristina Șincai, a prezentat o informație 
de ultimă oră ce informează despre existența unui ordin de demolare la o clinică din Oradea ce ar fi 
a ministrului sănătății. 

Titlu:  ORDIN DE DEMOLARE LA CLINICA MINISTRULUI REZIST AL SĂNĂTĂȚII; CE NE 
PREGĂTESC NEOMARXIȘTII ÎN SECRET? 

Moderatoarea: Mergem să vedem ce fac acești neomarxiști. Un ordin de demolare la clinica 
ministrului rezist al sănătății. Ce s-a întâmplat acolo ne explică în direct de la Oradea, colegul nostru 
Mircea Sime.      

Mircea Sime, jurnalist România TV, în direct de la Oradea: Suntem la Oradea, chiar aici în fața 
clinicii, clădirii, înțelegem că aparține doamnei ministru. Iată că în urmă cu ceva timp mai departe de 
anul trecut cei de la Primăria Oradea au constat că podul acestei clădiri, acestei clinici, a fost făcut 
cumva ilegal, fără autorizație. (...)      

 Rep. 00:27- S3 – În timpul prezentării acestor informații, pe ecran sub zona dedicată tilurilor 
emisiunii au fost afișate următoarele informații: CE AU DESCOPERIT POLIȚIȘTII ȘI 
PROCURORII; MARTORA FRAUDEI PENTRU REZISTA CLOTILDE, ÎN DIRECT; USERISTUL 
CARE I-A PUS SOȚIEI CUȚITUL LA GÂT; CINE SUNT CU ADEVĂRAT NEOMARXIȘTII, 
DEZVĂLUIRI-ȘOC.   

           S4- Moderatoarea în timpul emisunii de dezbartere a prezentat următoarea informaţie:  
Arafat are prima apariţie fără mască în pandemie. Vedem chiar acum imaginile. 

           A fost difuzat un material înregistrat ce a conţinut imagini cu Raed Arafat aflat în platoul 
de filmare a unei televiziuni. Acesta dar şi prezentatorul emisiunii, Mircea Dinescu, nu au purtat 
mască. Pe ecran în timpul difuzării imaginilor a fost titrată menţiunea: PRIMA.      

Pe ecran a fost prezentat titlul: RAED ARAFAT LA OSPĂŢ FĂRĂ MASCĂ; CU CINE A 
PETRECUT ARAFAT , SE RIDICĂ RESTRICŢIILE? 

Moderatoarea: Am văzut un Arafat pentru prima dată fără mască, într-o atmosferă relaxată. 
Vedem că în tot acest timp se ridică din ce în ce mai multe restricţii...(...) 

În continure s-a discutat subiectul ridicării restricţiilor.      
 S5- La finalul emisiunii de dezbatere moderatoarea a prezentat un material înregistrat ce a 

conţinut declaraţia jurnalistului Cristian Tudor Popescu despre rolul Bisericii Ortodoxe în campania 
de vaccinare. Pe ecran au fost făcute menţiunile: Digi24 şi Europa FM.  

Titlu: DISPERAREA PROPAGANDEI NEOMARXISTE, CTP DEMASCAT. 
Moderatoarea: Haide să vedem ce este în spatele acestei propagande rezist a disperării 

neomarxiştilor. 
Declaraţie Cristian Tudor Popescu- material înregistrat (DIGI24): Poate ne mai oprim din 

construitul de biserici, poate ne oprim din construitul Catedralei Mântuirii în ţara mântuielii. În ţara 
mântuilelii noi vrem să facem cate-mall-ul ăla. Facem mall-ul ăla ortodox. (...)  

Declaraţie Cristian Tudor Popescu- material înregistrat (DIGI24): Aceşti preoţi ai Bisericii 
Ortodoxe Române în momentul ăsta sunt închişi, mineralizaţi în rit. Stau băgaţi în odăjdii, stau 
băgaţi în biserici, fac nunţi, botezuri în care încasează banul, vin să dea cu pămătuful de Paşti şi de 
Crăciun prin casă şi încasează banul. Şi încasează bucata cea mai bună din miel, de la oameni. Nu, 
ar trebui să-şi pună sandalele apostolilor să să o ia să vadă ce este cu oamenii amărâţi din ţara 
asta. Să vadă ce pot face, ce poate face biserica cu banii destui care îi are. S-a gândit guvernarea 
să recurgă la preoţi. Nu putea să recurgă mai devreme? De ce a trebui să aştepte până 
acum?Preoţii pot într-adevăr în zona rurală pot să aibă o influenţă mare asupra oamenilor. (...).  

Declaraţie Cristian Tudor Popescu- material înregistrat (Europa FM): Pentru a prosti oamenii 
şarlatanul Daniel nu are nevoie de matematică nici de logică. O dă direct ca o strigătură pentru 
vitele ce le păstoreşte. Ascultaţi ce vă spun fiindcă a interzis pelerinajul la moaştele Sfântului 
Dimitrie în octombrie 1989 comunismul a căzut peste câteva luni. Care va să zică aşa o să 
păţească acum şi guvernul la alegerile din decembrie. Ştăbimea Bisericii Ortodoxe Române a fost 



 

 
 

 

 

 

 3
aliata lui "ucigă-l toaca" sub comunism. Ba chiar a fost răul însuşi. Satanele în sutană i-au turnat 
cuvios la securitate pe credincioşii care se mărturiseau.         

Declaraţie Cristian Tudor Popescu- material înregistrat (DIGI24): Ar face mult enorm, poate mai 
mult decât preoţii de parohie în ţara asta, ar face Înalt Preafericitul dacă...Nu dacă şi-ar face o 
fereastră ca ministrul Câmpeanu în stihar sau în sachos. Nu, este suficient să comunice azi: dragi 
credincioşi astăzi m-am vaccinat. Pentru că vaccinul este şi el de la Dumnezeu. Rapelul pe data 
de...Dacă iese Patriarhul la televizor şi face acest anunţ, da, acesta ar fi un ajutor extraordinar.   

(...) Ca urmarea a celor sesizate s-a monitorizat emisiunea de dezbatere România de 
Poveste, difuzată de postul de televiziune România tv, în data de 08.05.20201 în intervalul orar 
21:00-22:00. S-au constatat următoarele: 

Moderator: Ioan Korpos.  
Invitații emisiunii: Codruţa Cerva - în direct, Ovidiu Zară-jurnalist, Marilena Baraţă - jurnalist, 

Alice Drăghici- avocat, Cristian Troncotă-istoric.  
Titluri: FURTUL REZIŞTILOR, CE AU DESCOPERIT POLIŢIŞTII ŞI PROCURORII; 

CUTREMUR ÎN TABĂRA REZIST, PREACINSTIŢII SUNT PRINŞI!; CE PROBE ARE MARTORA 
FRAUDEI PENTRU REZISTA CLOTILDE. 

S6 - În prima parte a emisiunii, în direct din Piaţa Victoriei, Codruţa Cerva a prezentat informaţii 
de ultimă oră despre presupusa fraudă electorală la Sectorul 1, aflată în atenţia Parchetului 
General. 

Moderatorul: Martora fraudei pentru rezista Clotilde este acum în direct cu noi, o vedeţi în 
imagini, doamnelor şi domnilor, doamna Codruţa Cerva. ...Dumneavaostră chiar aţi fost în faţa 
procurorilor ştiu că aţi vorbit cu ei şi în faţa poliţiştilor. Ce se întâmplă acum? 

Codruţa Cerva, în direct din Piaţa Victoriei: Eu aş vrea să le reamintesc procurorilor, în special 
de la SIJ, că probabil cu nebunia care a fost în seara aceea cu filmările cu sacii, cu declaraţiile, le-a 
scăpat o declaraţie extrem, extrem de importantă şi periculoasă, spun eu. De la bun început s-a 
spus că în 11 Secţii, 11 Secţii din Sectorul 1, de la 11 Secţii nu s-au mai găsit sacii. Şi aşa este. Noi 
când am apelat la 112 şi am chemat Jandarmeria şi Poliţia tocmai de asta am chemat Poliţia şi 
Jandameria pentru că acei băieţi de la USR Plus am dat nume, sunt actualii consilieri de la Primăria 
Sector 1 asta aveau în maşini saci. ... Deci acele maşini pe care noi le-am filmat, le-am urmărit, ne-
am rugat de jndarmi să deschidă maşinile erau pline de saci. Acuma din moment ce acei saci 
lipsesc sau probabil nu ştiu unde se află eu le spun procurorilor că acei saci cu voturile care s-au 
furat erau în acele maşiini şi atunci s-ar desluşi această enigmă. Repet, de la 11 Secţii din Sectorul 
1 lipsesc sacii cu voturi. Sacii cu voturi se află în acele maşini pe care le-am filmat şi am pus la 
dispoziţia procurorilor absolut toate materialele pe care noi le-am avut în seara respectivă. ....  

(...) Ca urmare a monitorizării s-a constatat faptul că informaţiile titrate pe ecran au fost difuzate 
în partea a doua a emsiunii România de Poveste, în intervalul orar 22:00-23:00. Aceste informaţii 
titrate pe ecran au fost prezentate pe larg în cadrul ediţiei ulterioare, Ştirile România TV ora 23:00.        

S7- CE FAC REZIŞTII DIN GUVERN CU RESURSELE DE SARE; O JUDECĂTOARE 
CELEBRĂ ATAC LA NEOMARXIŞTI; "REZIŞTII TREBUIE SĂ URASCĂ PENTRU A FI 
FERICIŢI";  

S8- DEZVĂLUIRI DIN DOSARUL SCOATERII USR ÎN AFARA LEGII; POLIŢIA FUGĂREŞTE 
ELECTORATUL USR, IMAGINI ULUITOARE; PROTESTATARII IES DIN NOU ÎN STRADĂ; 
REVOLTE FAŢĂ DE DICTATURA NEOMARXISTĂ.    

 

După analizarea raportului de monitorizare și a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunilor Breaking News de la ora 20.00 și România de poveste de la 
ora 21.00 din 8 mai 2021, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit 
prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului potrivit cărora în emisiunile de ştiri şi 
dezbateri, titlul afişat pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor 
prezentate în acel moment. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, informațiile prezentate în titlurile afișate 
pe ecran în timpul emisiunii Breaking News au constituit subiectele de dezbatere ale 
emisiunii România de poveste, difuzată în aceeași seară, începând cu ora 21.00, fără a 
avea vreo legătură cu subiectul discutat în acel moment. 

De asemenea, în timp ce invitații aflați în studio au discutat despre împrumuturile 
pe care Guvernul României le-a solicitat de la Uniunea Europeană și de la Banca 
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Mondială cu scopuri administrative, pe ecran a fost afișat titlul ”CE NE PREGĂTESC 
NEOMARXIȘTII ÎN SECRET”, fără a avea conexiune cu tema ce se discuta în 
momentul respectiv. 

 Pe parcursul emisiunii, moderatoarea Cristina Șincai a prezentat o informație de 
ultimă oră cu privire la existența unui ordin de demolare la o clinică din Oradea și 
intervenția reporterului România TV pe acest aspect, moment în care a fost afișat titlul 
”CE NE PREGĂTESC NEOMARXIȘTII ÎN SECRET?”., iar, pe ecran, sub zona 
dedicată tilurilor emisiunii au fost afișate următoarele informații: CE AU DESCOPERIT 
POLIȚIȘTII ȘI PROCURORII; MARTORA FRAUDEI PENTRU REZISTA CLOTILDE, 
ÎN DIRECT; USERISTUL CARE I-A PUS SOȚIEI CUȚITUL LA GÂT; CINE SUNT CU 
ADEVĂRAT NEOMARXIȘTII, DEZVĂLUIRI-ȘOC”, care nu aveau legătură cu 
informațiile prezentate în acel moment.  

În timp ce moderatoarea emisiunii a prezentat informația: Arafat are prima apariţie 
fără mască în pandemie. ....”, fiind difuzat un material înregistrat ce a conținut imagini 
cu Raed Arafat aflat în platoul de filmare al unei televiziuni, pe ecran a fost afișat titlul 
”RAED ARAFAT LA OSPĂŢ FĂRĂ MASCĂ; CU CINE A PETRECUT ARAFAT , SE 
RIDICĂ RESTRICŢIILE?, fără conexiune cu știrea prezentată. 

La finalul emisiunii de dezbatere Breaking News, în timp ce moderatoarea a 
prezentat un material înregistrat ce a conținut declarația jurnalistului Cristian Tudor 
Popescu despre rolul Bisericii Ortodoxe în campania de vaccinare, pe ecran a fost 
afișat titlul: ”DISPERAREA PROPAGANDEI NEOMARXISTE, CTP DEMASCAT” , fără 
a avea legătură cu declarația jurnalistului respectiv. 

Aceleași abateri de la legislația audiovizuală invocate au fost constatate și în cadrul 
emisiunii România de poveste, difuzată în aceeași zi de la orele 21.00, astfel: 

În prima parte a emisiunii au fost prezentate, în direct, din Piața Victoriei, informații 
despre presupusa fraudă electorală de la sectorul 1, aflată în atenția Parchetului 
General, în timp de pe ecran au fost afișate titlurile: ”FURTUL REZIŞTILOR, CE AU 
DESCOPERIT POLIŢIŞTII ŞI PROCURORII; CUTREMUR ÎN TABĂRA REZIST, 
PREACINSTIŢII SUNT PRINŞI!; CE PROBE ARE MARTORA FRAUDEI PENTRU 
REZISTA CLOTILDE.”, fără a avea legătură cu informațiile prezentate. 

De asemenea, informațiile din partea a doua a emisiunii România de poveste, 
cuprinse în titlurile: S7 - ”CE FAC REZIŞTII DIN GUVERN CU RESURSELE DE SARE; 
O JUDECĂTOARE CELEBRĂ ATAC LA NEOMARXIŞTI; "REZIŞTII TREBUIE SĂ 
URASCĂ PENTRU A FI FERICIŢI"; S8- DEZVĂLUIRI DIN DOSARUL SCOATERII 
USR ÎN AFARA LEGII; POLIŢIA FUGĂREŞTE ELECTORATUL USR, IMAGINI 
ULUITOARE; PROTESTATARII IES DIN NOU ÎN STRADĂ; REVOLTE FAŢĂ DE 
DICTATURA NEOMARXISTĂ. ” au fost prezentate pe larg, ulterior, în cadrul ediției 
informative Știrile România TV de la ora 23.00, fără a avea conexiune cu ceea ce se 
discuta în acel moment în emisiune. 

Față de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că titlurile afișate pe 
ecran în timpul celor două emisiuni analizate nu au reflectat esența faptelor și datelor 
prezentate în acel moment de către moderatori și invitați, fapt ce contravine prevederilor   
art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului.  

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, 
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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 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
6/01.11.2011, 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, titlurile afișate pe ecran în timpul emisiunilor Breaking News și 
România de poveste din 8 mai 2021 nu au reflectat esența faptelor și datelor prezentate 
în acel moment de către moderatori și invitați, fapt ce contravine prevederilor art. 65 din 
Codul audiovizualului.” 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 


