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Decizia nr. 386 din 27.10.2021 

privind amendarea cu 25.000 lei 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 

e-mail: office@rtv.net 
 

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

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27.10.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare, după ce, anterior,  a vizionat 
înregistrări din ale unor emisiuni informative și de dezbateri difuzate de postul ROMÂNIA 
TV în perioada 3 iulie – 13 septembrie 2021 cu privire la care Consiliul a fost sesizat prin 
mai multe reclamații. 

 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 analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale 
articolelor 40 alin. (5) și 64 alin. (1) lit. b)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor  art. 3 alin. (2)  din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform Codului audiovizualului: 
Art. 40 (5) - Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 

folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

Art. 64 (1) - 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. 

 
În fapt, postul de televiziune România TV a prezentat, în perioada 3 iulie - 13 

septembrie 2021, emisiuni de știri și dezbateri care au vizat și tratat subiecte privind 
alegerea sau activitatea doamnei Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București.  
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Redăm, spre exemplificare,  scurte fragmente din unele dintre rapoartele de 
monitorizare analizate de membrii  Consiliului: 

 
03.07.2021 
 Ora 20: România exclusiv cu Simona Gheorghe 
Au fost difuzate titluri despre primarul sectorului 1, Clotilde Armand, atât pe banda de 

sus, cât și pe banda de jos.  
Sel 12: 3-20/04:55-11:48 
Titluri: 
Pe banda de jos:  
URMEAZĂ: 
Clotilde Armand audiată în dosarul fraudei la vot; Clotilda este disperată, ce îi face 

procurorul; Clotilde acuzată că pune presiune pe martori; Hărțuirea martorilor fraudei la 
comanda lui Clotilde; Poliția a prins-o pe Clotilde cu falsul grosolan; Martorii fraudei la vot 
în direct la România TV; Ioan Korpos o va suna în direct pe Clotilde Armand; Confruntarea 
Clotildei cu martorii și cu analiștii; Ce va răspunde Clotilde lui Lazarus și Gelu Vișan; 
Întrebările avocatei Alice Drăghici pentru Clotilde; Clotilde va fi apelată în direct, prin 
telefon. 

Pe banda de sus:  
Ora 21: Confruntarea Clotildei cu martorii și cu analiștii; Ora 21: Ce va răspunde 

Clotilde lui Lazarus și Vișan; Ora 21: Ediție incendiară: bomba serii de la procurori; 21: 
Clotilde Armand audiată în dosarul fraudei la vot; Ora 21: Clotilde este disperată, ce îi face 
procurorul; 21: Poliția a prins-o pe Clotilde cu falsul grosolan; Ora 21: Clotilde va fi apelată 
în direct prin telefon; 21: Întrebările avocatei Alice Drăghici pentru Clotilde; 21: Hărțuirea 
martorilor fraudei la comanda lui Clotilde; 21: Poliția a prins-o pe Clotilde cu falsul 
grosolan; Ora 21: Clotilde va fi apelată în direct prin telefon; Ora 21: Întrebările avocatei 
Alice Drăghici pentru Clotilde;  

Sel 13: 3-20/14:50-16:14 
Titluri: 
Pe banda de jos:  
URMEAZĂ:  
Clotilde Armand audiată în dosarul fraudei la vot; Clotilde acuzată că pune presiune pe 

martori; Poliția a prins-o  pe Clotilde cu falsul grosolan; Clotilde va fi apelată în direct prin 
telefon; Ioan Korpos o va suna în direct pe Clotilde Armand; Confruntarea Clotildei cu 
martorii și analiștii; 

Pe banda de sus:  
Ora 21: martorii fraudei la vot, în direct la România TV; Confruntarea Clotildei cu 

martorii și analiștii; Întrebările avocatei Alice Drăghici pentru Clotilde;  
Aceleași titluri au fost difuzate pe banda de jos și pe banda de sus și la 3-20/16:57-

18:18;   3-20/18:39-24:39 și : 3-20/25:13-29:07. 
(...)  
Ora 21: România de poveste cu Ioan Korpos 
  Titluri: Imediat: Clotilde Armand audiată, în dosarul fraudei la vot; Imediat: Clotilda 

este disperată, ce îi face procurorul; Imediat: Clotilde acuzată că pune presiune pe martori; 
Imediat: Hărțuirea martorilor fraudei, la comanda lui Clotilde;  

Sel 16: 3-20/59:10-59:59 
Intro Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit! Începe o ediție 

incendiară la România TV!  În doar câteva momente, venim în fața dumneavoastră, cu bomba 
serii, de la procurori: Clotilde Armand  audiată în dosarul fraudei la vot! Ați auzit bine, 
Clotilde Armand audiată  doamnelor și domnilor! Este disperată,. Ce-i face procurorul? 
Clotilde acuzată că pune presiune pe martori! Atenție! Hărțuirea  martorilor fraudei, la 
comanda lui Clotilde! 

Continuare pe Sel 17: 
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Sel 17: 3-21/ 00:00-00:27 
Titluri: Imediat Clotilde va fi apelată în direct, prin telefon;  
Intro Ioan Korpos:  Doamnelor și domnilor, în doar câteva momente, Clotilde va fi 

apelată  în direct, prin telefon. O voi suna așadar,  în direct, pe Clotilde Armand,  pentru 
confruntarea Clotildei cu martorii și cu analiștii! Ce le va răspunde Clotilde lui: Luis Lazarus, lui 
Gelu Vișan. Întrebările avocatei Alice Drăghici pentru Clotilde Armand, imediat doamnelor și 
domnilor! 

Sel 18: 3-21/ 01:55-29:52 
Titluri: Clotilde Armand audiată în dosarul fraudei la vot; DIN MOMENT ÎN MOMENT: 

Clotilde Armand va fi sunată în direct; confruntare cu martorii și analiștii; Clotilda este 
disperată, ce îi face procurorul; Clotilde acuzată că pune presiune pe martori; Hărțuirea 
martorilor fraudei, la comanda lui Clotilde; Șobolanii lui Clotilde au distrus mașinile 
vedetelor; 

Invitați: Luis Lazarus, Gelu Vișan, avocata Alice Drăghici, profesorul Cristian Troncotă, Daniel 
Savu și Codruța Cerva. 

 
Ioan Korpos: Așa cum vă spuneam doamnelor și domnilor, este bomba momentului! Clotilde 

Armand, acuzată de martorii din dosarul fraudării voturilor, că pune presiune pe ei. Și o altă 
informație în exclusivitate! Edilul sectorului 1, urmează să fie audiată! Toate informațiile, chiar în 
aceste momente. Laura Duță este alături de noi, bună seara, Laura! Care sunt veștile? Iată, veștile 
bombă de la procurori! Venim char acum la tine!  

(...) 
Ioan Korpos: Ce informații, obținute în exclusivitate! Le-ați ascultat, stimați 

telespectatori, iată, este bomba  momentului, așa cum ne spunea Laura Duță. Informații... 
informații foarte importante venite chiar de la procurori,  auziți chiar, acum! (robot telefonic: 
The line is busy now. Please try again later). Auziți chiar acum, pe micile ecrane, așa cum vă 
spuneam, așa cum este și normal, prima reacție trebuie să o luăm de la Clotilde Armand. 
Chiar acum, colegii noștri din regie o sună, așa cum am și anunțat , în direct, pe primarul  
Clotilde Armand.  Și chiar să auzim iată, cum... Dacă ne răspunde (robot telefonic: Linia 
apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. The line is busy now. Please try again 
later). Ascultați și dumneavoastră, deja am avut un apel puțin mai devreme. Linia este 
ocupată, ați auzit și dumneavoastră. Cred, cu siguranță, primarul se uită acum la noi,  
doamna  Clotilde, dacă ne auziți, vă rog chiar să răspundeți și să ... răspundeți la telefon și 
să ne răspundeți la toate aceste întrebări.. Iată, este bomba momentului, sunt informațiile 
obținute de colegii noștri, în urmă cu foarte puțin timp: audierea lui Clotilde Armand. Vin la 
dumneavoastră, doamna Cerva! În tot acest timp, iată, sunăm în continuare la Clotilde 
Armand,  poate ne răspunde și poate vă răspunde dumneavoastră, tuturor  ( Sel 18/ 02:38-
03:49).  Ce  informații, doamna Cerva? Că ați fost pur și simplu hărțuită! Amenzile ...ați auzit și 
dumneavoastră... Sunteți unul dintre martorii principali, până la urmă, martorii principali ai fraudei  
de la vot. De asemenea,  audiată în dosarul fraudei la vot. Vom vorbi imediat  și despre asta. Iată, 
chiar primarul Clotilde... Ce v-au făcut doamnă? Și ce v-a făcut primarul Clotilde Armand, nu 
doamna Cerva? Adică, comenzi pentru a fi hărțuită, amenzi...amenzile Poliției Locale, ce vi s-a 
întâmplat? Ce v-au făcut?  

Codruța Cerva: Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Da,  de când am fost martoră și am 
declarat la SIIJ ce am văzut la BES 1, de atunci pot să spun că viața noastră s-a schimbat. Și a 
mea și a Oanei. Pentru că de fiecare dată când am încercat să luăm atitudine în stradă, conform 
constituției, civilizat, de foarte multe ori fiind invitate la cadru de televiziunea dumneavoastră, noi 
de fiecare dată, ne-am ales cu o amendă. Ultimele amenzi pe care eu le-am luat, au fost pe 
data de 6 iunie, în momentul în care am făcut un apel pe facebook și am spus să devenim 
voluntari, să strângem  gunoaiele din sectorul 1 și să le lăsăm pe... să le lăsăm sacii de 
gunoaie în fața  primăriei,  pentru că de acolo, se adună foarte repede gunoiul.  

Ioan Korpos:  Adică s-a pus, dumneavoastră asta ne spuneți, presiune, o presiune uriașă pe 
martori... 
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(...) 
 Ioan Korpos:    Doamna Cerva, vă mai întreb atât: dar ce-ați  făcut dumneavoastră? De unde 

atâta disperare și la Clotilde Armand și o să o sunăm imediat, din nou, poate de data asta ne 
răspunde primarul sectorului 1, adică ce-ați făcut, cu ce   i-ați prins, ce-ați găsit acolo? 

Codruța Cerva:  Presiunea este  ... Este simplu! Domnul Korpos, presiunea este  ... simplă, 
cine vrea să înțeleagă, înțelege. Toate aceste amenzi și toate aceste plângeri de hărțuire, in 
rem, de la sectorul 1, secția 4, sunt pentru faptul că noi suntem martore la SIIJ. Știți că acest 
dosar este un dosar foarte important din punctul meu de vedere, m-aș bucura din suflet să 
se și finalizeze și această individă să fie condamnată. Dar, mi-e teamă că presiunile  care s-
au făcut și pe procurori și pe toată lumea... se va amâna, se va amâna, până când, nu se 
știe! ( Sel 18/07:00-07:30) Pentru că eu, așa cum vă spun și de fiecare dată repet, noi am ajuns 
să fim o colonie de mâna a 15-a, în care străinii ne umilesc, la noi în țară. Noi nu mai avem justiție, 
din păcate, iar presiunea pe noi este foarte mare. Cum poți să închizi gura unui om? Eu am luat 
atitudine și am zis că dacă eu spun adevărul, o să dau un exemplu și pentru alți oameni, care o să 
facă la fel ca mine. M-am înșelat, asta este! Românii am constatat că românii sunt foarte viteji pe 
facebook, sau în declarații, sau în constatări, dar în momentul în care vrem să facem ceva, să 
luăm taurul de coarne, cum s-ar spune, atunci românii dau înapoi.  Asta este! Eu îi solicit pe 
locuitorii sectorului 1, eu chiar mă bucur să le intre câți mai mulți șobolani în casă... 

Ioan Korpos: Doamna Cerva... 
Codruța Cerva:  Să aibă cât mai multe gunoaie pe stradă! Îmi doresc să li se mănânce firele 

de la mașini, pentru că doar așa, vor fi determinați și vor ieși în stradă și vor protesta. Pentru că 
repet, pentru a nu știu câta oară, suntem pe cont propriu! Nu avem președinte, nu avem guvern, 
nu avem clasă politică! 

Ioan Korpos: Deci, dumneavoastră spuneți că doamna Clotilde Armand pe care o 
sunăm din nou, imediat, o sunăm în din nou, imediat și o să auzim, o sunăm în direct aici, la 
România TV. 

(...)Ioan Korpos: Credeți, deci atât vă mai întreb, este o presiune pe dumneavoastră, 
pentru că sunteți martor, martor principal până la urmă, la ce s-a întâmplat acolo, la alegeri?  

Codruța Cerva: Sută la sută! Și pe această cale îi transmit doamnei Clotilde Armand, 
pentru că sunt sigură că se uită la dumneavoastră, la România TV: Doamna Clotilde 
Armand, ăsta este doar începutul și când v-am spus de la început, din toamnă, din 
campanie, că v-ați încurcat cu cine nu trebuie, vă garantez că nu o să mă intimideze absolut 
nimic, iar lupta noastră va merge mai departe, cu toate amenzile pe care dumneavoastră ni 
le dați, le vom contesta și le vom câștiga în instanță! 

Ioan Korpos: O informație extrem de importantă, stimați telespectatori, venită chiar de 
la procurori! E bomba venită de la procurori! Iată, Clotilde Armand, primarul sectorului 1, 
audiată în dosarul fraudei la vot. ( Sel 18/08:47-10:09). Vin la dumneavoastră, doamna Drăghici 
și în calitate de fost procuror, judecător, spuneți-ne vă rog, cu toată țara așteptăm să vedem ce se 
va întâmpla, ce-o să spună acolo, în fața procurorilor, la audieri, Clotilde Armand, la ce întrebări ar 
trebui să răspundă, de urgență și neapărat primarul? 

 
(...) 
06.08.2021 
În data de 06.08.2021, s-au difuzat următoarele două emisiuni: Breaking news şi Jurnalul de 

la miezul nopţii, care au făcut referire la aspectele sesizate de petenţi.  
 Breaking news, interval orar de difuzare 21:59-23:40 
Moderatori: Ionuţ Grigore şi Laura Duţă 
Invitați: În platou: Gelu Vişan (politician); Codruţa Cerva. Prin legătură video directă au 

intervenit: Dumitru Coarnă (deputat PSD); Adrian Cuculis (avocat); Oana Lovin. Prin telefon au 
intervenit: Bogdan Chirieac (analist politic); Marcel Ciolacu (preşedinte PSD); Mihai Drăgan 
(avocat); Gabriela Firea (senator PSD); Daniel Tudorache (fost deputat PSD). 

Titluri afişate pe ecran pe parcursul ediţiei, de exemplu: IMAGINI BOMBĂ: CLOTILDE CU 
BULETINE DE VOT ÎN MÂNĂ; ORA 23: DIFUZĂM NOI IMAGINI-BOMBĂ CU FURTUL 
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REZIŞTILOR; ORA 23: SOŢUL LUI CLOTILDE, IMPLICAT ÎN DOSARUL FURTULUI; ORA 23: 
CLOTILDE CU BĂRBATUL ÎN CLĂDIREA CU VOTURILE; ORA 23: PROCURORUL FILMAT 
CUM SELECTEAZĂ VOTURILE; ORA 23: CINE ÎL SUNĂ PE PROCUROR ŞI ÎI DĂ COMENZI; 
ORA 23: CINE CĂRA RUCSACUL CU BANI ÎN NOAPTEA ALEGERILOR; CLOTILDE, ÎN 
GENUNCHI ÎN SALA CU VOTURILE; ORA 23: USERIŞTII LUI CLOTILDE FILMAŢI CÂND IAU 
BANII; BOMBĂ: CLOTILDE, PRINSĂ CĂ SCHIMBĂ BULETINELE DE VOT; IMEDIAT: TOTUL 
ESTE FILMAT, AVEM CASETA CAP COADĂ; CLOTILDE PIERDE MANDATUL DUPĂ 
RENUMĂRARE; IMAGINILE DUPĂ CARE CLOTILDE TREBUIE SĂ DEMISIONEZE; IMAGINILE 
FURTULUI: CLOTILDE, DEMISIA!; IMAGINI-BOMBĂ: CLOTILDE SELECTEAZĂ VOTURILE ÎN 
GENUNCHI; CLOTILDE ARMAND, APELATĂ ÎN DIRECT LA ROMÂNIA TV; CE A FĂCUT 
CLOTILDE CA SĂ DISPARĂ IMAGINILE; ŞEFUL CHEMAT DE CLOTILDE ÎN SALA SACILOR DE 
VOTURI; REZIŞTII, ÎNGROZIŢI CĂ ROMÂNIA TV ARE IMAGINILE; CIOLACU: CLOTILDE 
TREBUIE SĂ AJUNGĂ PE MÂNA PROCURORILOR; ULTIMA ORĂ: DEMISIA CLOTILDEI, 
CERUTĂ OFICIAL; AU APĂRUT IMAGINI CU CLOTILDE ARMAND ÎN SALA CU VOTURI; ÎN 
IMAGINILE DE PE CAMERE CLOTILDE UMBLĂ PRIN VOTURI; PSD CERE OFICIAL DEMISIA 
PRIMĂRIŢEI CLOTILDE ARMAND; ÎN ÎNREGISTRĂRILE CU CLOTILDE ARMAND APARE ŞI 
SOŢUL EI; URMEAZĂ: FILMUL COMPLET AL FURTULUI, CLOTILDE PRINSĂ ÎN FAPT; 
URMEAZĂ: CLOTILDE STĂ ÎN GENUNCHI ŞI UMBLĂ CU MÂINILE LA VOTURI; URMEAZĂ: 
PANICĂ ÎN BÂRLOGUL REZIŞTILOR DIN CAUZA IMAGINILOR; URMEAZĂ: ROMÂNIA TV VĂ 
ARATĂ CE EI ASCUND DE LUNI BUNE; URMEAZĂ: CLOTILDE ŞI SOŢUL LA VOTURI, I-AM 
PRINS PE TOŢI; URMEAZĂ: CÂTE VOTURI AU DISPĂRUT DIN SACII DE LA ALEGERI; 
URMEAZĂ: FURTUL CLOTILDEI, ÎŞI DĂ DEMISIA ÎN SEARA ACEASTA?; URMEAZĂ: 
CASETA CU CEL MAI MARE JAF DE LA ALEGERI. 

 
În cadrul ediţiei, a fost abordat exclusiv subiectul privind alegerile locale din sectorul 1, 

Bucureşti, ce au avut loc în data de 27.09.2020. Pe parcursul întregii ediţii, au fost difuzate 
diferite imagini video din datele de 29 şi 30.09.2020, în care se presupune că ar fi fost 
surprinşi şi primarul sectorului 1, Clotilde Armand şi soţul său. 

 
La începutul ediţiei, a fost prezentată, pe ecran splitat, o fotografie cu Clotilde Armand. 
Sel. 1, rep. 59.00-00.33, sel. 21, 22 
Ionuţ Grigore: Doamnelor, domnilor, sunt imagini bombă, imagini de ultimă oră cu primarul 

Clotilde Armand prinsă umblând în sacii cu voturi. 
Laura Duţă: Doamnelor şi domnilor, Clotilde Armand prinsă la furat. Vă arătăm imaginile 

bombă. Clotilde cu buletinele de vot în mână. Ce face Clotilde în genunchi în sala cu voturi?  
Ionuţ Grigore: Aceasta a fost prinsă că schimbă buletinele de vot. O să vedeţi cum erau 

sortate voturile acolo, totul este filmat şi avem, în minutele următoare, caseta cap-coadă. Să 
o vedem împreună. 

Laura Duţă: Ce a făcut Clotilde ca să dispară imaginile, pe cine a plătit primăriţa 
gunoaielor la alegeri, sunt imaginile după care Clotilde trebuie să demisioneze, doamnelor şi 
domnilor. 

Ionuţ Grigore: Să vedeţi cum şeful a fost chemat de Clotilde în sala unde se aflau aceşti saci 
cu voturi. Pe de altă parte, noi avem aceste imagini, iar Reziştii sunt îngroziţi în aceste momente. 
Cine se teme să renumere voturile lui Clotilde Armand? O să aflaţi totul în câteva clipe.  

Laura Duţă: Clotilde pierde mandatul după renumărare. Primăriţa gunoaielor, iată, care, ştim 
foarte bine, până acum am văzut doar şobolani şi gunoaie în sectorul pe care îl păstoreşte. Va fi 
sunată în direct, aici, de noi, de cei de la România TV, după ce arătăm toate aceste imagini. 

Ionuţ Grigore: Sunt nişte imagini care vă vor şoca, doamnelor şi domnilor. O să vedeţi exact 
cum s-a umblat acolo la sacii cu voturi, cum au fost tăiaţi, cum s-au sortat la un moment dat 
voturile, cum au venit consilierii USR şi au adus saci noi pentru a sorta aceste voturi. Totul 
vedeţi în momentele următoare. 
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În continuare, au fost prezentate pe ecran întreg imagini dintr-o încăpere unde erau 
depozitaţi mulţi saci cu buletine de vot. În acea cameră se aflau numeroase persoane care 
verificau voturile respective. Printre persoanele prezente, a fost indicată, cu o săgeată roşie, 
o femeie (filmată de la distanţă) ce purta o vestimentaţie albă, având părul lung, închis la 
culoare şi o mască albă. În partea stângă-sus a ecranului, au fost titrate data: 29.09.2020, 
ora fiind ilizibilă. Nu a fost menţionată sursa imaginilor. 

Moderatorii au precizat că femeia din acea încăpere este Clotilde Armand. 
 

Sel. 2, rep. 00.56-03.24, sel. 22 
Laura Duţă: (…) Doamnelor şi domnilor, iată primele imagini, imagini şocante. Vedeţi în 

aceste imagini pe Clotilde Armand. 
Ionuţ Grigore: În salopetă… 
Laura Duţă: Este cea care se află în salopetă albă, are mască albă. Am reuşit să punem o 

săgeţică pentru că aceste imagini, iată, le-am primit la redacţie şi am încercat să identificăm 
toate personajele care se află în sala celebră deja cu sacii cu voturi. O vedem pe Clotilde 
Armand, iată, cu membrii USR. Iată, Clotilde, Ionuţ, foarte interesant, am văzut pe aceste 
imagini, cum dă directive celor care se află acolo. Foarte important. 

Ionuţ Grigore: Exact. Asta se vede. La un moment, o să vedeţi, că se aşează, doamnelor şi 
domnilor, şi practic umblă în sacii cu voturi. Vedeţi, săgeata este Clotilde Armand indicată 
de această săgeată pusă de colegii mei. Sunt imagini de acolo din sala vot… Iată, ce 
spuneam mai devreme, doamnelor şi domnilor, Clotilde Armand, în genunchi umblând, 
Laura, în sacii cu voturi de acolo (neinteligibil) consilieri. 

Laura Duţă: Da. Aşa cum vă spuneam, doamnelor şi domnilor, iată, Clotilde Armand, 
care acum este primarul sectorului 1, în genunchi lângă sacii cu vot, alături de ceilalţi 
bărbaţi care se aflau acolo, sortau buletinele de vot, se uitau pe ele cu atenţie. Din imagini 
vedeţi clar, pare aşa o armată de oameni care stau acolo lângă buletinele de vot şi efectiv… 

Ionuţ Grigore: În jurul lui Clotilde Armand. Adică… 
Laura Duţă: În jurul lui Clotilde Armand şi efectiv, fac de capul lor ce vor cu buletinele, cu 

voturile românilor, doamnelor şi domnilor.  
Ionuţ Grigore: Uite ce se întâmplă, doamnelor şi domnilor, cu voturile. Sunt imagini de acolo 

din sala voturilor. Incredibil! Clotilde Armand, iată, vedeţi, umblând la voturi, consilierii USR 
care o înconjoară pe Clotilde Armand. Pare aşa, Laura, o adevărată desfăşurare, o 
mobilizare de forţe aşa pentru ca lucrările să iasă cum… 

Laura Duţă: Ce este important, Ionuţ, că, conform prevederilor legale în vigoare, accesul în 
sala cu sacii de voturi depinde doar de şeful BES-ului, şeful BES-ului, ştim foarte bine, domnul 
procuror Nicolae Sprîncu. Deci, a lăsat mână liberă candidatei Clotilde Armand şi membrilor USR. 
(…) 

Pe parcursul ediţiei, invitaţii au comentat aceste imagini ce au continuat să ruleze pe 
ecran, precum şi celelalte imagini ce au fost difuzate ulterior. 

 
Sel. 3, rep. 05.21-09.36, sel. 22 
Gelu Vişan: (…) În sală, în sala aceasta de voturi, conform legislaţiei în vigoare, nu are 

voie să intre nici dracu. Nici dracu dacă intră… 
Laura Duţă: Mai clar. 
Gelu Vişan: Lucifer, Lucifer! Lucifer, dacă îşi pune, se deghizează, nu are voie să intre. În 

acest moment, ca să ne lămurim cum stau lucrurile. Eu, în emisiunea dumneavoastră, în acest 
moment, până la finalul emisiunii aştept răspuns. Fac recurs şi îl acuz public pe Ministrul de 
Interne că dacă nu ia măsuri imediat la ceea ce s-a întâmplat acolo, este părtaş la furtul pe 
care îl vedem în direct. 

Dumitru Coarnă: Care dintre miniştrii? 
Gelu Vişan: Ăsta de acum. 
Dumitru Coarnă: Nu, trebuie amândoi. 
Laura Duţă: Domnule Coarnă, ia spuneţi-ne care este treaba pentru că jandarmii au păzit saci 

de voturi, nu? 
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Gelu Vişan: Daţi-mi voie să închid. Daţi-mi voie să şi spun şi de ce.  
Laura Duţă: Vă rog, domnule Vişan. 
Gelu Vişan: Pentru că tocmai îl acuz pe Ministrul de Interne, în acest moment, şi ăla 

trecut şi ăsta actual, că nu ia măsuri, de furt, pe amândoi. De ce? Pentru că janda… Acela e 
un obiectiv de grad zero în România. Doamnă, particip la alegeri din 1994, organizez, nu particip. 
Am organizat alegeri, cunosc legislaţia electorală pe dinafară mai bine decât orice poezie ar putea 
să spună cineva. Nu ai voie în sală absolut deloc. Dacă lucrurile sunt în România, dacă mai există 
un gram de democraţie, Clotilde Armand ar trebui arestată, arestată direct, nu cercetată, 
arestată pentru că a furat… Prezenţa ei în sala de voturi, prezenţa candidatului în sala de 
voturi este, chiar dacă nu pune mâna pe voturi, se echivalează cu furtul. Deci, acea sală este 
securizată, trebuie să fie securizată. Procurorul care a permis lucrul ăsta, şeful BES-ului, trebuie, la 
rândul lui arestat. Aicea vorbim de cea mai gravă, cea mai gravă imagine pe care am văzut-o 
în treizeci de ani în România, legată de alegeri. Nu a existat, doamnă, tot ce am făcut, revoluţia 
se anulează, ascultaţi-mă. Ceea ce vedem acum anulează toată democraţia din România. 

Laura Duţă: Domnule Vişan, să le mai spunem, în continuare, telespectatorilor noştri, 
vedem, iată, pe Clotilde Armand pe aceste imagini cum stă jos şi efectiv, sortează buletinele 
de vot ale românilor. 

Gelu Vişan: Faptul că pune, faptul că intră în sală este furt automat. Faptul că pune 
mâna pe voturi în sala în care există acest voturi, da, este furt care este dovedit în 
momentul ăsta. Ea, în acest moment, trebuie să fie arestată, arestată. Acum, pe loc. 
Ascultaţi-mă. Trebuie să dea ordonanţă de reţinere 24 de ore, să ceară arestare. Este furt 
dovedit la televizor. E furt pe faţă. Aici nu ne mai jucăm, dacă nu se întâmplă nimic, dacă 
Ministrul de Interne, Bode, nu vine până la finalul acestei emisiunii să spună: domnule, declanşez 
o anchetă (neinteligibil). 

 (...) 
07.08.2021 
Au fost monitorizate edițiile de știri și de dezbateri difuzate de postul de televiziune România 

TV în data de 07.08.2021, în intervalul orar 06:00-24:00, pe subiectul difuzării unui material video 
înregistrat care ar fi surprins-o pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, cum ar fi pătruns în 
clădirea Biroului Electoral al Sectorului 1 și ar fi intrat în camera unde erau depozitați sacii cu 
documente electorale, deși acest lucru ar fi fost din punct de vedere legal strict interzis. 

 Știrile România TV de la ora 06:00 
În cadrul grupajului informativ al orei 06:00, a fost difuzat un calup de știri despre așa-zisa 

prezență a doamnei Clotilde Armand în sala unde se depozitau sacii cu buletine de vot din incinta 
Biroului Electoral al Sectorului 1. 

S1 (rep.01.00-09.42 sel. 06) 
Titluri afișate pe ecran: FILMUL COMPLET AL FURTULUI, CLOTILDE PRINSĂ ÎN FAPT; 

CLOTILDE STĂ ÎN GENUNCHI ȘI UMBLĂ CU MÂINILE LA VOTURI; PANICĂ ÎN BÂRLOGUL 
REZIȘTILOR DIN CAUZA IMAGINILOR; FILMUL FURTULUI LA VOT: CLOTILDE STĂ ÎN 
GENUNCHI ȘI UMBLĂ LA SACI; IMAGINI CU FRAUDA LA VOT, CE CERE DEMISIA LUI 
CLOTILDE; PRIMA REACȚIE A LUI CLOTILDE: NU SUNT EU ÎN IMAGINI. 

 
 România de poveste, interval orar 21:00-22:47 
Moderator: Ioan Korpos 
Invitați: Laura Duță-jurnalist România TV; Dumitru Coarnă- deputat PSD; Daniel Savu-PSD; 

Daniel Troncotă-istoric; Ovidiu Zară-jurnalist; Cătălin Grădinaru-corespondent România TV; Oana 
Lovin; Codruța Cerva. 

Titluri referitoare la subiect: HOȚIA DE LA VOT, FILMAREA COMPLETĂ; PROCURORII AU 
PRINS-O PE REZISTA CLOTILDE ARMAND; IMAGINILE ASCUNSE PÂNĂ ACUM CU 
PRIMĂRIȚA CLOTILDE; CUM S-A FURAT LA VOT, MARTORII AU DECIS SĂ VORBEASCĂ; 
CLOTILDE, SOȚUL ȘI DAN BARNA ÎN FAȚA PROCURORULUI; CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN SALA 
UNDE S-AU NUMĂRAT VOTURILE; OAMENII LUI CLOTILDE CU MÂINILE ÎN SACII CU 
VOTURI; ACUM: NOUA FILMARE CU CLOTILDE ARMAND LÂNGĂ SACII CU VOTURI. 
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S19 (rep.00.07- 01.42 sel.21) 
Ioan Korpos: Începe o ediție incendiară la România TV, așa cum vă spuneam, venim în 

fața dumneavoastră cu filmarea completă, totul despre hoția de la vot, cum procurorii au 
prins-o pe rezista Clotilde, după ce au vizionat toate imaginile de pe camerele de 
supraveghere. O să vedeți în această seară, doamnelor și domnilor, imaginile care au fost 
ascunse până acum cu primărița Clotilde, ce imagini, în ce ipostaze e surprinsă primărița și 
nu singură, acolo unde nu avea voie în seara alegerilor, sunt imagini, imagini bombă, le 
prezentăm în această seară în exclusivitate, practic sunt dovezi clare, doamnelor și 
domnilor, de pe camera care a surprins absolut tot furtul, cum s-a furat la vot în Sectorul 1, 
martorii s-au decis să vorbească, să spună lucruri care nu au fost spuse până în acest moment, 
doamnelor și domnilor și o altă informație extrem de importantă, primărița Clotilde, soțul ei, dar și 
Dan Barna ajung chiar în zilele următoare în fața procurorilor, primele reacții oficiale după apariția 
imaginilor, o să venim și cu anunțul Jandarmeriei, ce spun ei în acest moment, cine a supervizat 
furtul, ce s-a întâmplat doamnelor și domnilor exact în sala unde s-au numărat voturile, oamenii lui 
Clotilde cu mâinile în sacii cu voturi, o să vedeți filmarea completă așa cum v-am spus, totul în 
această seară.  

(...) 
S22 (rep.26.30-32.23 sel.21) 
Ioan Korpos: Sunt noile imagini, stimați telespectatori, noua filmare cu Clotilde Armand, 

acolo lângă sacii cu voturi în biroul electoral și împreună cu soțul dânsei, nu știm ce căuta 
el acolo, ce căuta ea acolo în biroul electoral, clar nu aveau voie, avem aceste informații și 
așa cum ne spunea de la începutul emisiunii, Laura Duță, așteptăm toate reacțiile oficiale, 
chiar dacă au trecut 24 de ore, iar acum venim cu acest nou set de imagini, nimeni nu a 
venit oficial cu o reacție, în afara Jandarmeriei și atât. Uitați-vă și dumneavoastră, domnule 
Zară la imagini, Clotilde Armand, soțul, sunt niște persoane necunoscute care sunt acolo, pur și 
simplu niciunul dintre ei încă nu a fost audiat, doar urmează zilele următoare, dar până atunci 
nimic și nicio reacție să vină cineva să spună, aceste imagini să spună că nu este dânsa. Ce 
spuneți, domnule Zară? Domnule Zară, ne auziți? Dacă nu, mergem la domnul Troncotă, avem 
foarte multe reacții de luat, vă rog, domnule Troncotă. 

Au fost difuzate imagini în care într-o sală se află mai multe persoane, bărbați și femei, unele 
pe scaun, altele în picioare. O doamnă în blugi îi înmânează o hârtie altei doamne brunete, cu 
părul lung, aflate pe scaun și par a discuta apoi pe marginea conținutului acelui document. Alături 
de doamna de pe scaun se apropie și un bărbat ce pare a fotografia documentul respectiv. 
Imaginile se difuzează în buclă. Peste imaginile video este titrat de către post: EXCLUSIV LA 
ROMÂNIA TV. 

Cristian Troncotă: Din punctul meu de vedere imaginile sunt cât se poate de clare, acolo 
avem de-a face cu o formațiune politică, USR-PLUS, egal hoți de urne, altceva ce să 
spunem. Eu personal cred, că această circumscripție electorală de la Sector 1 nu a fost 
singura unde avem de-a face cu astfel de fraudă electorală, au fost și altele, numai că din 
nefericire sau fericire pentru beneficiari, camerele au fost într-adevăr închise, așa cum a 
fost asigurată doamna Clotilde Armand. Repet, imaginile sunt foarte clare, iar USR-PLUS, 
egal hoții de urne. Asta e expresia cea mai corectă pe care trebuie să o folosim de acum 
încolo. 

Ioan Korpos: Mare atenție la aceste imagini, îl rog și pe domnul deputat Dumitru Coarnă, 
este doamna Clotilde Armand în imagini, să stabilim asta exact clar? 

Dumitru Coarnă: Se vede clar, nu e niciun dubiu din perspectiva mea, pentru că 
imaginile sunt destul de elocvente. Problema de fond că vor fi citați ei, din informațiile mele 
știu că procurorul de caz va fi chemat miercuri în fața CSM, nicidecum cei care au fost în 
această fraudă, în această infracțiune, atac la democrație. Așa ceva nu s-a întâmplat, nu e un 
caz izolat, aici lucrurile au explodat, eu știu un caz în comuna Bratoveanu, județul Călărași, unde 
secretarul primăriei a pătruns într-o secție nefiind membru al secției respective și a falsificat 
procesele-verbale, dosar la Parchet, Parchetul se comportă extrem de lejer cu această infracțiune 
și a pătruns cu acordul polițiștilor. Acest tip de infracțiune este caracteristică a statului de tip 
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mafiot, gestionată de MAI împreună cu cei care trebuiau să câștige, jandarmii mi-au dat un 
punct de vedere ce îmi demonstrează mie că sunt în jocul infracțional. 

(...) 
08.08.2021 
 – Știrile România TV de la ora 10:00 – interval orar 10:00 – 10:47 
 
Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 08.08.2021 emisiunea informativă 

Știrile România TV de la ora 10:00. În acest jurnal informativ au fost difuzate două știri care au 
avut legătură cu presupusa fraudă la vot în Sectorul 1 al Capitalei, astfel: 

 
I.  Știre referitoare la imaginile în care ar apărea edilul Clotilde Armand în sala unde erau 

depozitați sacii cu voturile. În cadrul știrii, s-au făcut precizări despre punctul de vedere al 
primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, referitor la imaginile difuzate, iar un reporter a oferit 
mai multe detalii despre faptul că în încăperea cu buletinele de vot s-ar fi aflat peste 22 de 
persoane și că nu ar fi fost audiate persoanele cheie din acest dosar.  

Știrea a fost ilustrată cu următoarele tipuri de imagini: 
- Imagini în care primarul actual al Sectorului 1 este surprins pe holul unei încăperi, în timp ce 

poartă o conversație cu o persoană despre secțiile de vot care nu ar fi închise; 
- Imagini, surprinse de camerele de supraveghere, în care primarul actual al Sectorului 1 

apare alături de trei bărbați, în timp ce iese dintr-un lift (imaginile sunt datate cu 29 septembrie 
2020, ora 16:59, iar unul dintre bărbații alături de care apare primarul Clotilde Armand ar fi soțul 
acesteia – mențiuni afișate pe ecran: Clotilde Armand, soțul lui Clotilde Armand – persoane 
indicate cu o săgeată roșie); 

- Imagini, surprinse de camerele de supraveghere, dintr-o încăpere în care se află mai mulți 
saci cu buletine de vot și în care sunt prezente mai multe persoane (în rândul persoanelor aflate în 
încăperea cu sacii de vot, ar fi prezent și actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand – o 
femeie cu părul lung și negru, îmbrăcată în alb, este indicată cu o săgeată roșie ca fiind Clotilde 
Armand). Aceste imagini au fost datate cu 29 septembrie 2020, ora 18:38. 

Titluri afișate pe ecran: NOI FILMĂRI CU PRIMĂRIȚA CLOTILDE ÎN SEDIUL CU SACII DE 
VOTURI; IMAGINILE PE CARE CLOTILDE ARMAND LE VREA ȘTERSE; ANCHETAREA LUI 
CLOTILDE, PRESIUNI ȘI  CITAȚII DOSITE ÎN SERTARE; AUDIEREA LUI CLOTILDE, CE VOR 
SĂ ȚINĂ LA SECRET. 

Sel. 2 – rep. 04:35 – 08:20, sel. 8-10 
Conținut știre: 
Prezentator: Noi imagini cu furtul de la alegeri. România TV a intrat în posesia unor noi 

imagini cu Clotilde, din Biroul Electoral al Sectorului 1. Mai mult, martorii spun că sacii cu 
buletinele de vot au fost scotociți chiar de Clotilde Armand, dar edilul susține că altcineva 
este, de fapt, pe filmare. Nu ne spune însă cine. Și soțul ei se vede, în aceeași clădire, pe 
imaginile de pe camerele de supraveghere. Anchetatorii i-ar fi identificat deja pe toți cei 
prezenți în clădirea Biroului Electoral de Sector. Imobilul are însă mai multe intrări, unele 
dintre ele subterane sau nesupravegheate video. 

Clotilde Armand: (Neinteligibil) 
Femeie: Acum 3. 
Clotilde Armand: Dar câte secții nu sunt închise? 
Femeie: Eu știu de 6. 
Clotilde Armand: Aaa 6, nu 4. (Neinteligibil) 
Bărbat: Nu se știe. Totul e o bulibășală. 
Prezentator: Sunt presiuni și amânări în controversatul dosar al fraudei electorale de la 

Sectorul 1. De aproape un an de zile sunt ținute la sertar citațiile pe numele lui Clotilde 
Armand, membrilor USR PLUS, dar și pe numele lui  Nicolae Sprâncu, președintele Biroului 
Electoral. Cine vrea ascunderea adevărului ne spune chiar acum Raluca Măndoiu. Raluca, în 
afară de Clotilde Armand, cine nu ar mai vrea să se afle ce s-a întâmplat acolo? 
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Raluca Măndoiu: Bun găsit. Cu siguranță sunt mult mai multe persoane, în condițiile în 
care se vede clar, în imagini, că în încăperea cu documentele electorale se află, la un 
moment dat, peste 22 de persoane, cu toate că legea prevede că nu ar trebui să fie mai mult 
de 11, respectiv președintele și vicepreședintele Biroului Electoral, dar și câte un 
reprezentant de la fiecare partid. Toți aceștia, în niciun caz, nu ar însuma 22 de persoane. 
Astfel că sunt destui care tremură de teamă că se va afla adevărul și că libertatea lor este 
sub semnul întrebării. Ciudat este că, până în acest moment, nu au fost audiate personaje cheie 
în acest caz. Nu știm de ce procurorul de caz adoptă o astfel de strategie, cert este că, printre cei 
care ar fi trebuit să  fie audiați imediat, chiar la câteva zile după plângerea făcută de fostul primar 
Daniel Tudorache, ar fi trebuit să se numere chiar președintele Biroului Electoral din Sectorul 1, 
procurorul Nicolae Sprâncu, cel  care este responsabil de buna desfășurare a alegerilor din sector. 
Acesta nu a fost încă citat. Mai mult, în ciuda imaginilor apărute în presă, dar și a informațiilor 
controversate, iată că, deocamdată, Parchetul General nu a ieșit cu un punct de vedere și, cum vă 
spuneam, nici personajele cheie nu au fost încă audiate, cu toate că a trecut aproape un an de la 
demararea anchetei, iar în momentul în care vor fi chemați, mulți dintre ei ar putea să invoce că au 
uitat ce s-a întâmplat atunci, lucru plauzibil, în condițiile în care, iată, s-a scurs un an de la alegeri. 

În data de 08.08.2021, o știre asemănătoare cu cea descrisă mai sus a fost difuzată și în 
cadrul următoarelor jurnale informative: 

- Știrile România TV de la ora 11:00 (rep. 06:20 – 09:35, sel. 8-11 – Prezentator: Noi 
imagini cu ce s-a întâmplat la alegerile de la Sectorul 1. România TV a intrat în posesia unor 
noi imagini cu Clotilde, în Biroul Electoral al Sectorului. Mai mult, sunt oameni care spun că 
sacii cu buletinele de vot au fost scotociți. Însă, edilul spune că este altcineva pe filmare. Și 
soțul ei se vede, în aceeași clădire, pe imagini. (...) Cert este că avem amânări în 
controversatul dosar al alegerilor. De aproape un an de zile sunt ținute la sertar citațiile pe 
numele primarului, membrilor USR PLUS, dar și pe numele procurorului Nicolae Sprâncu, 
președintele Biroului Electoral de acolo); 

- Știrile România TV de la ora 12:00 (rep. 06:00 – 09:35, sel. 8-12); 
- Știrile România TV de la ora 13:00 (rep. 03:45 – 06:55, sel. 8-13 – Prezentator: 

Continuăm cu imagini de la alegerile de la Sectorul 1. România TV a intrat în posesia 
acestora. O s-o vedeți din nou pe Clotilde acolo, la Biroul Electoral. Mai mult, sunt oameni 
care spun că sacii cu buletinele de vot au fost scotociți. Însă, edilul spune pe Facebook că 
nu este ea în acele imagini. Pe de altă parte, în aceleași imagini a apărut și soțul acesteia. 
(...) Presiuni și amânări în controversatul dosar al presupusei fraude electorale de la 
Sectorul 1. De aproape un an, iată, sunt ținute la sertar citațiile pe numele primarului 
Clotilde Armand, membrilor USR PLUS, dar și pe numele lui Nicolae Sprâncu, președintele 
Biroului Electoral.); 

- Știrile România TV de la ora 14:00 (rep. 11:40 – 15:00, sel. 8-14 – Prezentator: Noi 
imagini au ajuns la România TV cu Clotilde Armand în Biroul Electoral al Sectorului 1. Mai 
mult, martorii spun că sacii cu buletinele de vot au fost scotociți chiar de Clotilde Armand, 
însă, doamna primar susține că este altcineva pe filmare. Nu spune și cine este respectiva 
persoană. De altfel, și soțul ei se vede, în aceeași clădire, pe imagini). 

(...) 
19.08.2021 
 6- Reper 13.28, sel. 21 
S-au difuzat imagini din ziua numărării voturilor pentru alegerea Primarului Sectorului 1 (sala 

voturilor, potrivit moderatorului)- imagini surprinse de pe camerele de supraveghere aflate pe un 
hol (la diferite ore), în care apar încercuiți cu roșu: Dan Barna, Clotilde Armand, soțul lui Clotilde 
Armand (intrând/ ieșind din lift sau pe holul respectiv). De asemenea, în imagini au fost surprinse și 
alte persoane.  

 
 7- Reper 15.08, sel. 21 
Ioan Korpos: Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea se află deja în direct cu noi și-i 

mulțumesc foarte mult, în doar câteva momente, ne va da informații extrem de importante, 
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ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, în acest scandal, în acest dosar, dar până atunci, aș 
vrea să îl întreb pe domnul Sorin Roșca Stănescu: ce credeți că se întâmplă aici, au trecut 
10 luni, 11 luni, nimeni audiat, nici jandarmii, nici pe ei nu-i întreabă nimeni nimic, nici pe 
doamna Clotilde, nici pe domnul Barna, pe nimeni, de ce? 

Sorin Roșca Stănescu: Oricât de multe imagini veți da dumneavoastră și alte televiziuni, 
atâta timp cât procurorul nu îi cheamă pe oamenii aceștia, să-i întrebe ce căutau acolo, nu 
se întâmplă nimic. Domnul procuror, tot la România TV, ne-a explicat că mai întâi vrea să 
facă inventarul voturilor și apoi, după ce face inventarul voturilor, să treacă la pasul 
următor. Mi se pare stupid, pentru că, de pildă, dacă cineva fură într-un magazin, sunt niște 
hoți într-un magazin noaptea, pui mâna pe hoți și pe urmă faci și inventarul, să vezi ce au 
furat din magazin, dar mai întâi pui mâna pe hoți. Dânsul îi are pe hoți în mână, dar nu i-a 
chemat că a zis că mai întâi trebuie să facă inventarul, asta mi se pare o anomalie în 
anchetă. 

Ioan Korpos: Chiar așa e, domnul Romașcanu, oare de câte voturi e nevoie, de câte 
semnături, de fapt, vorbeam de hoția de la vot, de câte semnături ca să se întâmple ceva, să 
fie, nu știu, un referendum, pentru destituirea primarului, adică măcar aici să se întâmple 
ceva, că în dosarul hoției vedem că nimic, deocamdată. 

Lucian Romașcanu: Bun, vă mulțumesc încă o dată, pentru invitație, aș vrea să reiau 
doar două secunde discuția de la început. Domnul Ciolacu are 53 de ani, arată mai tânăr 
domnul Chireac, dar asta e vârsta reală. Ce vreau să vă spun este că e o declarație de foarte 
mare bun-simț, e un om de caracter, în politică nu prea găsești, a fost făcută în contextul 
penalului Cîțu, iar domnul Ciolacu a jucat, de când este președintele PSD- ului, cu mandatul 
pe masă, toate episoadele importante, două runde de alegeri, inclusiv această declarație 
trebuie interpretată ca atare și cred că merită apreciat pentru așa ceva. Legat de Clotilde 
Armand, ne trebuie, înțeleg, 50... ne trebuie, Sectorului 1 îi trebuie 52.000 de semnături, 
pentru a declanșa acest referendum, dacă informația mea e corectă și a vrea să vă spun că 
Partidul Social Democrat s-a implicat, inițial am decis să susținem orice atitudine 
cetățenească, orice inițiativă cetățenească, până la urmă și la presiunea membrilor de partid 
și a alegătorilor, am zis să ne implicăm direct, totuși fac un apel și pe această cale, pentru 
că, totuși, Sectorul 1 nu este numai al simpatizanților PSD. Este foarte important pentru 
igiena și directă, dar și politică a acestui sector, ca oamenii să iasă și să semneze și îmi 
doresc ca exemplele pe care le-ați arătat mai devreme, doar unul dintre ele era Țăndărică, 
au fost și alți oameni cu imagine în această țară, să-i convingă pe cetățenii, care evident că 
sunt nemulțumiți, să meargă să facă acest pas să semneze. E important... Așa mizerie... 

Ioan Korpos: Domnul avocat Piperea... 
Lucian Romașcanu: și așa lipsă de reacție, n-a existat niciodată în administrație. 
Gelu Vișan: Domnul Korpos, vreau să pun și eu o întrebare! Domnul Korpos... 
Ioan Korpos: Întrebați, vă rog! 
Gelu Vișan: Repede, domnule Romașcanu, domnul Romașcanu, dacă împotriva unui cetățean 

simplu din România se întâmplă un abuz, dumneavoastră, ca PSD, dumneavoastră, partidul, 
ripostați, îl ajutați, săriți pentru el? 

Lucian Romașcanu: În mod normal, în mod normal, dacă abuzul este de natură publică și... 
Gelu Vișan: De justiție, de justiție. 
Lucian Romașcanu: Sigur că o reacție există întotdeauna. 
Gelu Vișan: Nu, dar dacă, de exemplu, un cetățean din România e arestat, e condamnat, e 

luat de pe stradă, i se pun cătușe, cum era pe timpul lui Ceaușescu și înainte, pe timpul lui Dej, 
săriți pentru el? 

Lucian Romașcanu: Păi, repet, este o chestiune care ține... 
Gelu Vișan: Nu. Vă întreb pe dumneavoastră ce faceți pentru un cetățean al României. (...) Nu 

încercați să răspundeți politic. 
Ioan Korpos: (...) Rămânem aici, domnul Gheorghe Piperea este cu noi, domnule avocat... 
Gelu Vișan: Nu, domnul Korpos, am dat răspunsul cu abuzul lui Ciolacu. Dacă el este abuzat, 

se retrage. Nu, el e cetățean, deci asta este declarație politicianistă în politică. 
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Ioan Korpos: Am înțeles, dar acuma am trecut la un alt subiect. (...) Domnul Piperea este 
cu noi. Domnule avocat, bună seara! 

Gheorghe Piperea: Bună seara! 
Ioan Korpos: Vă mulțumesc mult de tot! Domnule Piperea, ce se va întâmpla? Pe 

jandarmii ăștia îi cheamă cineva la audieri? Nu ar fi trebuit să fie întrebați din secunda 
numărul 2, imediat, ce au făcut, cum i-au lăsat pe toți oamenii ăștia pe care-i vedem în 
imagini, nu doi, nu trei, ci 22 să stea, să joace fotbal, să desigileze sacii și așa mai departe? 

Pe ecran rulează imagini din camera în care sunt sacii de vot, iar Clotilde Armand este 
încercuită cu roșu. 

Gheorghe Piperea: Eu încep să cred că menținerea acestui dosar, în integralitatea sa, la 
Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție este greșită și ar trebui să se disjungă 
ancheta penală, care vizează procurorul de celelalte persoane, pentru că, spre exemplu, în 
privința jandarmilor, poate să fie vorba despre competența Parchetului Militar. Iar în privința 
celorlalte persoane din grupul acesta infracțional, pe care-l tot arătați la televizor, că e grup 
infracțional, competența ar aparține parchetului de pe lângă tribunal. Poate că este o soluție 
pentru accelerarea acestui dosar, pentru că eu, personal, nu mai înțeleg ce se întâmplă 
acolo. Totuși există, cum să-i spun, niște elemente foarte grave de credibilitate a justiției, 
din orice parte ai privi dosarul din perspectiva celor care așteaptă, în sfârșit, o soluție, în 
privința acestei fraude evidente, care nu mai trebuie să fie demonstrată, bineînțeles că 
lumea nu are nici cea mai mică încredere că se va termina chestiunea asta și din 
perspectiva celorlalte persoane, persoanele care sunt suspectate, inclusiv doamna Clotilde, 
trebuie să apară o soluție. 

Ioan Korpos: Corect. 
Gheorghe Piperea: Pentru că doamna Armand, în momentul de față, are acest stigmat pe 

frunte, vrând-nevrând și pentru că doamna Armand poate să fie chiar suspendată din 
funcție pe acest motiv, dacă reușește acest referendum. 

Ioan Korpos: E puțin plecată în concediu vreo trei săptămâni. 
Gheorghe Piperea: Așteptăm puțin, apropo, o sugestie pentru cei de la PSD, să se 

grăbească și să să obțină nu doar 52.000 de semnături, să obțină mult mai multe, pentru că 
nu este sigur că Prefectul Capitalei, va și organiza referendumul respectiv, că e o condiție în 
Codul administrativ, deci... 

Ioan Korpos: Înțeleg. 
Gheorghe Piperea: repet, pentru accelerarea acestui dosar, pentru că de el depinde și 

soluția în instanța civilă... 
Ioan Korpos: Corect. 
Gheorghe Piperea: soluție care deocamdată este că, dacă se ajunge cumva la o soluție 

în penal, se va revizui și atunci se va repune în discuție procesul electoral, se va relua, se 
vor putea relua alegerile, deci pentru accelerarea acestui dosar, poate că ar fi bine ca 
domnul procuror, să ia o decizie de disjungere și să cerceteze exclusiv magistratul, lăsând 
ca celelalte elemente ale dosarului, să fie cercetate de alți procurori, care se mișcă mai 
normal, care se, cum să-i spun, care se află suficient de (neinteligibil) pe picioarele lor 
profesionale, vorbim. 

Ioan Korpos: Domnule Piperea, aș vrea să rămâneți cu noi, să vedeți ce se întâmplă în 
această țară, este anunțul șoc al momentului, al serii, în exclusivitate, la România TV, avem și 
primele imagini, doamnelor și domnilor, chiar acum, Breaking news (...). 

S-a trecut la subiectul următor al emisiunii. 
 
În cadrul emisiunii nu s-a solicitat și un punct de vedere al Primarului Sectorului 1, 

Clotilde Armand. 
 
 21-22.08.2021 
 Postul de televiziune România TV a tratat, în cadrul emisiunilor de dezbatere „România te 

vede”, din data de 21.08.2021, difuzată în interval orar 16:00-17:45 și „România la raport”, din data 
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de 22.08.2021, difuzată în interval orar 18:45-20:47, subiectele problemelor de salubritate din 
Sectorul 1 și cererea primarului Clotilde Armand de prelungire a stării de alertă sanitară, precum și 
acuzațiile de fraudare a alegerilor locale pentru Primăria Sector 1 de către actualul primar, Clotilde 
Armand și echipa acesteia. 

 22.08.2021 
România la raport 
S4 (rep.27.30-38.50 sel.20) 
Andreea Crețulescu: Aș vrea să le arăt telespectatorilor o casetă, o înregistrare extrem 

de importantă, apropo de Sectorul 1, într-o democrație cel mai important este ca alegerile să 
se desfășoare liber și să nu fie fraudate. Apar acolo niște personaje, practic, să trag așa o 
linie , practic 10 ore, atât s-au plimbat, Dan Barna, Clotilde Armand și soțul acesteia, printre 
voturile românilor după alegerile locale, ce au făcut atâtea ore, în ce calitate au mers acolo, 
sunt doar câteva din întrebările la care până acum nu s-a primit niciun răspuns.  

Au fost difuzate imagini filmate cu o cameră de supraveghere poziționată pe un hol în care se 
află mai multe uși și lifturi. Imaginile surprinse cuprind: un bărbat în costum îndreptându-se către 
un lift (este indicat de post printr-un cerc de culoare roșie, o săgeată și numele: DAN BARNA); 
imagini în care mai multe persoane ies din liftul alăturat (unul dintre bărbați este indicat de post 
printr-un cerc de culoare roșie și o săgeată, precum și informația: CLOTILDE ARMAND, SOȚUL); 
17:03 o femeie cu părul lung, îmbrăcată în alb, împreună cu un bărbat deschid o ușă; 17:13 un 
bărbat se îndreaptă către aceeași ușă (e titrat pe ecran: SOȚUL LUI CLOTILDE ARMAND); cei doi 
ies din camera unde păreau că au intrat cu câteva momente înainte (sunt indicați de post printr-un 
cerc de culoare roșie, o săgeată și informația: CLOTILDE ARMAND, SOȚUL); 17:19, un alt bărbat 
însoțit de cel din cadrul anterior, ies din camera respectivă; mai multe persoane urcă într-un lift 
(una dintre acestea este indicată printr-o săgeată și numele: CLOTILDE ARMAND); o femeie cu 
părul lung, în alb, iese din lift însoțită de mai multe persoane (este indicată printr-o săgeată și 
numele: CLOTILDE ARMAND); 23:38 mai multe persoane stau pe holul unde se află lifturile (două 
persoane sunt încercuite de post, una dintre ele fiind femeia în alb care apoi urcă în lift); 30 
septembrie 2020, ora 00:07 mai mulți bărbați ies din lift. Split screen cu imagini de pe holul unde 
se află lifturile (prima imagine- un bărbat și titrat: ora 14:25, 29 septembrie 2020, a doua imagine: 
un bărbat și femeia în alb și titrat: 16:59, 29 septembrie 2020 și a treia imagine: doi bărbați 
așteptând liftul 00:00 30 septembrie 2020). După difuzarea imaginilor, în studio se comentează: 

Andreea Crețulescu: Domnule președinte, e un dosar deschis de circa un an și ceva, un 
procuror care mai iese, mai spune ceva, dar cel puțin în ultima intervenție a spus că el nu a 
vizionat așa ceva, când o să aflăm răspunsurile la acele întrebări, domnule ce căuta acolo, 
ce au făcut, de ce au stat 10 ore? 

Marcel Ciolacu: Lucrurile sunt clare, ce vedem noi acolo este un grup infracțional 
organizat care au fraudat alegerile, SIIJ investighează, pentru că președintele Biroului 
electoral de sector este un magistrat.  

Andreea Crețulescu: Un procuror, da. 
Marcel Ciolacu: Dar restul sunt? Doamna Clotilde Armand e magistrat? Domnul Barna e 

magistrat? Soțul doamnei Clotilde? De ce nu e niciun PSD-ist acolo, de ce nu e niciunul de 
la PRO România, de ce nu e niciun candidat de la PMP, de la PP-USL, de la orice alt partid? 
De ce sunt numai ei, angajații lor, neamurile lor, președintele lor de partid și tot felul de 
consilieri, unde sunt sacii, desigilează, de ce sunt numai ei, ce fac procurorii?  

Andreea Crețulescu: Eu asta mă întreb.... 
Marcel Ciolacu: Sunt imaginile clare, am mai spus-o. Domnule, dacă sunt imagini cu 

unul care îmi sparge mie casa și îl identifică, ce se întâmplă? Se duce poliția și îl reține, cu 
mandat de la procurori. 

Andreea Crețulescu: Absolut, aici măcar nu i-a chemat la audieri pe doamna Armand și 
pe soțul aesteia. 

Marcel Ciolacu: Evident, noi vorbim de Sectorul 1, kilometrul 0 al Bucureștiului, eu azi 
am trimis un draft, o propunere de acord la toți liderii care au participat la alegerile de la 
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Sectorul 1 și avem o colaborare cu toții atât ca reprezentare juridică, cât și să strângem 
semnături pentru a face referendum. 

Andreea Crețulescu: Înțeleg că s-au strâns câte semnături, 17 mii, 18 mii... 
Marcel Ciolacu: Mai mult, ne apropiem de 20 de mii, am făcut solicitări pentru corturi, s-a 

implicat doamna Gabriela Firea, de săptămâna viitoare va coordona absolut toată 
activitatea, plus această implicare prin care au am întins o mână către toate partidele pentru 
că nu a fost viciat numai rezultatul PSD, au fost viciate toate rezultatele, le amintesc celor 
de la PMP că pentru 2000 de voturi nu au intrat în parlament, dacă nu se face dreptate la 
Sectorul 1, lumea nu va mai veni să voteze, nu poți în continuare să împarți actul de justiție 
cu dublă măsură. Este evident ce s-a întâmplat la Sectorul 1, culmea nesimțirii, din 
concediu și să ceri prelungirea stării de alertă pentru că cele trei firme de salubritate pe 
care le-ai angajat tu cu milioane de euro, nu au reușit să strângă tot gunoiul. Mâine 
dimineață am întâlnire cu toți juriștii partidului, facem plângere și domnului prefect, o 
plângere penală să vedem în ce calitate și cu ce drept prelungește stările de alertă și cu ce 
drept a dat această stare de alertă provocată de primarul în funcție. Eu provoc ceva, țip că 
mă lupt cu mafia, pe urmă fac contracte după bunul plac la cel mai bogat sector, la cea mai 
bogată primărie din România, primăria Sector 1... 

Andreea Crețulescu: Dar unde e justiția... 
Marcel Ciolacu: Stau mormane de gunoaie și te apuci să dai stare de alertă, pe ce bază, 

pe ce am creat eu? Pe ce bază, eu creez starea de alertă și tu mi-o dai? Ce e asta, e cumva 
un aranjament? 

Andreea Crețulescu: Dar unde e justiția în toată ecuația ăsta? 
Marcel Ciolacu: Lipsește, noi am atacat starea de alertă în justiție, ni s-a respins, așteptăm, 

până la urmă se face dreptate, nu e nimic care nu o să se afle și știu lucrul acesta, nu sunt eterni, 
am avut cazuri și în PSD, care s-au crezut eterni, nu sunt eterni, toate sunt trecătoare, cu adevărat 
la ei va fi mult mai rapid decât se așteaptă. 

 (...) 
25.08.2021 
Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 25.08.2021, în intervalul orar 20:59 – 

22:47, în direct, emisiunea Punctul culminant moderată de Victor Ciutacu, cu mențiunea 
EXCLUSIV. 

Invitați: 
- În prima parte a emisiunii (interval orar 20:59 – 21:46): 
În studio: Marcel Ciolacu (președinte PSD; în intervalul orar 21:00 – 21:45) 
Prin telefon: Bogdan Chirieac (jurnalist DC News; în intervalul orar 21:22 – 21:45) 
- În a doua parte a emisiunii (interval orar: 21:59 – 22:47): 
În studio: Gelu Vișan, Corneliu Dobrițoiu (fost ministru al Apărării) 
Prin Skype: Vasile Dâncu (președinte Consiliul Național PSD), Sorin Roșca-Stănescu 

(jurnalist) 
Prin telefon: George Simion (copreședinte AUR; în intervalul orar 22:00 – 22:30); Monica 

Pop (medic; în intervalul orar 22:10 – 22:20), Nicolae Robu (fostul primar al Timișoarei; în 
intervalul orar 22:38 – 22:46) 

(...) 
S2-rep. 01.13 – 09.51, sel. 25-21 
Victor Ciutacu: Informația momentului, doamnelor și domnilor... breaking news... Primărița 

Clotilde Armand... fiindcă tot veni vorba despre ea, doamnelor și domnilor... a avut astăzi o 
întrevedere cu totul și cu totul specială chiar cu șeful Direcției Generale Anticorupție, chestorul 
principal de poliție Liviu Vasilescu, fost șef al Poliției Române. Ce a discutat ore întregi, la sediul 
DGA, doamna Armand cu domnul Vasilescu ne spune colegul meu, Kevin Sava. Bună seara, 
Kevin! 

Kevin Sava, în legătură video directă: Bun găsit, tuturor! Clotilde Armand a efectuat o vizită 
fulger chiar aici, la sediul Direcției Generale Anticorupție, în contextul în care între Primăria 
Sectorului 1 și DGA există o colaborare prin care angajații Primăriei sunt instruiți să evite fapte de 
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corupție, de fraudă sau de conflicte de interese. Știm cu toții, Clotilde Armand își dorește o 
primărie fără corupție, o primărie în care totul să funcționeze legal, chiar dacă asupra 
acesteia planează suspiciuni de fraudă, în contextul alegerilor. Vizita vine chiar în contextul în 
care, acum, se așteaptă rezultatele de la renumărarea voturilor de către polițiști. În perioada 
următoare, polițiștii vor fi chemați pentru a da declarații, pentru a explica ce au găsit în momentul 
în care au renumărat voturile, cum erau sacii, cum i-au găsit, iar dacă se vor găsi și în acest caz 
nereguli, polițiștii respectivi care au renumărat voturile ar putea ajunge și aceștia, aici, la Direcția 
Generală Anticorupție. 

Victor Ciutacu: Mulțumesc mult, Kevin! Domnu' președinte... 
Marcel Ciolacu: N-au reținut-o? Am crezut c-au reținut-o. 
Victor Ciutacu: Credeați că s-a dus să se predea? 
Marcel Ciolacu: De fapt, pentru fraudarea alegerilor... nu-i o faptă penală? Fraudarea 

alegerilor? 
Victor Ciutacu: Ocupând o funcție de demnitate publică, mă gândesc că era de resortul 

Direcției Naționale Anticorupție sau, eventual, a Secției Speciale. 
Marcel Ciolacu: Da, am crezut că s-a dus la DGA, să se predea la DGA că, totuși, 

organizatorul alegerilor este Guvernul României prin Ministerul de Interne, nu? 
Victor Ciutacu: Ministerul de Interne... 
Marcel Ciolacu: Adică eu mă așteptam de la DGA să... 
Victor Ciutacu: A ieșit liberă de-acolo, oricum... 
Marcel Ciolacu: Dacă a ieșit liberă, măcar să ceară demisia lui Cîțu. Am înțeles că vrea o 

administrație și o țară fără penali. Cîțu nu-i penal? 
Victor Ciutacu: Păi de ce (neinteligibil)? 
Marcel Ciolacu: N-a făcut o infracțiune? 
Victor Ciutacu: Ce infracțiune a făcut, domnul președinte? 
Marcel Ciolacu: Păi doar știm cu toții... 
Victor Ciutacu: Faptele tinereții... era omul tânăr și a luat două șprițuri în nas, la volan. 
Marcel Ciolacu: Păi nu este penală? Nu este infracțiune penală? A avut condamnare, a stat 

două zile la zdup, acolo. Adevărat, e un penal strategic, a stat la zdup în Statele Unite, da tot 
pușcărie este. 

Victor Ciutacu: Tot pușcărie e... 
Marcel Ciolacu: Presupun că e limpede pentru toată lumea că nu e o contravenție ce a făcut 

domnul Cîțu. În Statele Unite sunt trei grade de infracțiuni penale... cu adevărat, este la gradul cel 
mai mic, da este infracțiune. Dar am crezut că de-asta s-a dus doamna Clotilde sau poate ne 
explică... (...)” 

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor adresate Consiliului, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse de 
normele din domeniul audiovizualului, norme care impun informarea corectă și obiectivă a 
publicului în cadrul serviciilor de programe audiovizuale.  

Astfel, Consiliul a constatat că mai multe emisiuni analizate au fost difuzate cu 
încălcarea prevederilor legale ce impun informarea corectă, obiectivă, imparțială și cu 
bună-credință a publicului cu privire la subiectele, faptele sau evenimentele aduse în 
atenția sa, în condițiile în care, prin titluri sau afirmații ale prezentatorilor, moderatorilor, 
sau reporterilor, au prezentat publicului ca certe și lipsite de orice echivoc informații privind 
infracțiuni electorale, furtul voturilor pentru primăria Sectorului 1 și autorii acestuia (cu 
referire, între alții, la primarul Clotilde Armand și la soțul acesteia), deși la data difuzării 
emisiunilor nu era pronunțată o decizie definitivă a instanțelor de judecată. 

Or, o astfel de prezentare, în care în mod repetat publicul este informat că infracțiunile 
sunt certe, dovedite, fără a mai fi necesară o evaluare a instanțelor judecătorești cu privire 
la acuzațiile aduse sau la faptele imputate nu poate asigura o informare imparțială și de 
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bună credință a publicului referitor la situația prezentată.  
Astfel, în raport de conținutul programelor și de modul de abordare,  informarea apare 

ca una părtinitoare, subiectivă, lipsită de neutralitatea unei informări corecte a publicului, 
de natură să influențeze publicul și să canalizeze opinia acestuia  prin  prezentarea ca 
fapte reale, dincolo de orice dubiu, a unor posibile infracțiuni, care nu au fost supuse 
controlului judecătoresc, situație de natură să prejudicieze imaginea și reputația persoanei 
și să afecteze libera formare a opiniei publicului.  

Față de aceste aspecte, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, apreciind  că, 
în raport de modul în care s-a realizat informarea publicului cu privire la faptele și 
evenimentele prezentate în cadrul programelor analizate, aceasta a fost în totală 
contradicție cu  obligațiile de obiectivitate impuse de reglementările legale. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a informa publicul în mod corect, iar acest lucru trebuie făcut în mod 
imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate.  

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.  

Din analiza conținutului emisiunilor difuzate, membrii Consiliului au considerat că 
unele dintre acestea au fost difuzate și cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din 
Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor 
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios 
sau să instige la violenţă, în condițiile în care în unele dintre acestea au fost folosite 
expresii denigratoare și jignitoare la adresa d-nei Clotilde Armand. 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, respectiv în raport de gravitatea 
faptelor reținute în sarcina radiodifuzorului, precum și de sancțiunile aplicate anterior 
(respectiv radiodifuzorul a fost sancționat numai pe parcursul anului 2021 cu opt (8) 
somații publice pentru încălcarea prevederilor din domeniul audiovizual referitoare la 
informarea corectă a publicului, prin Deciziile nr. 3/07.01.2021, 5/07.01.2021, 
52/02.02.2021, 151/23.06.2021, 272/16.09.2021, 291/23.09.2021, 303/2021 și 
321/2021, precum și cu un număr de opt (8) amenzi în valoare totală de 120.000 lei), 
membrii Consiliului au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 
sancţionarea radiodifuzorului  cu amendă în cuantum de 25.000 lei. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) și ale art. 91 alin. (1) şi (3) 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 S-
TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul de 
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 25.000 lei  pentru încălcarea 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu completările și 
modificările ulterioare, precum și ale articolelor 40 alin. (5) și 64 alin. (1) lit. b)  din Decizia 
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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 amendă de 25.000 de lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece prezentarea unor emisiuni de știri și dezbateri difuzate în 
perioada 3 iulie - 13 septembrie 2021, în care a fost dezbătută o presupusă fraudă 
electorală la alegerile locale din Sectorul 1, a fost făcută cu încălcarea principiilor și 
regulilor prevăzute de art. 3 din Legea audiovizualului și de art. 64 din Codul 
audiovizualului, dispoziții care impun radiodifuzorului asigurarea informării corecte și 
obiective a publicului, precum și respectarea principiului conform căruia informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în 
mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

 

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

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 

  
 
 


