
 

 
Decizia nr. 387 din 27.10.2021 

privind amendarea cu 20.000 lei 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       

e-mail: office@rtv.net ;     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 27 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 
7652/26.08.2021 cu privire la emisiunile „Punctul culminant”, din 23.08.2021 și 
„Newsline” din 24.08.2021, difuzate 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, 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 rapoartelor de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunilor analizate, membrii Consiliului au 
constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile aricolelor 3        
alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare şi 40 alin. 
(1), (2) și (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor 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 prevederilor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.   

    (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de 
servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera 
pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare 
până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care 
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

alin. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, În urma monitorizării, aspectelor 
reclamate în sesizarea cu numărul 7652/26.08.2021 au fost regăsite în următoarele 
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emisiuni: Punctul culminant, ediția difuzată în data de 23.08.2021, în intervalul orar 
21:00-23:00 și Newsline, ediția difuzată în data de 24.08.2021, în intervalul orar 15:00-
16:00. 

Punctul culminant, 23.08.2021 
 

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 23.08.2021, în intervalul 
orar 21:00-23:00, emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu.  

Invitați în studio în partea a doua a emisiunii (interval orar 22:00-23:00): Alice 
Drăghici (avocat), Gelu Vișan, Bogdan Jelea (politolog, istoric). 

Subiecte: noile restricții care s-ar putea impune în România datorită creșterii 
numărului de infectări; vaccinarea copiilor; proteste față de restricții în Marea Britanie; 
fraudarea guvernelor cu oferte false de vânzare a vaccinurilor împotriva COVID-19; 
mitingul LGBT. 

La începutul celei de-a doua părți a emisiunii moderatorul a făcut următoarea 
introducere: 

Titluri: IMEDIAT: PERICOLUL UNUI NOU LOCKDOWN, CÂT DE APROAPE 
SUNTEM; IMEDIAT: SCENARIILE LUATE ÎN CALCUL PENTRU ȚARA NOASTRĂ; 
IMEDIAT: RESTRICȚII CA ÎN STAREA DE URGENȚĂ? – CE NE AȘTEAPTĂ; 
IMEDIAT: LOCALITATEA DIN ROMÂNIA PE CARE SE PUNE DEJA LACĂTUL; 
IMEDIAT: CE LI S-A PREGĂTIT CELOR FĂRĂ VACCIN, NOILE MĂSURI; IMEDIAT: 
UNDE NU MAI POT MERGE, CE LI SE VA INTERZICE ȘI DE CÂND; IMEDIAT: CE 
FAC CU ÎNCEPEREA ȘCOLILOR, CE AU DE GÂND CU ELEVII; IMEDIAT: REVOLTĂ 
FAȚĂ DE RESTRICȚII, SE IESE DIN NOU ÎN STRADĂ; IMEDIAT: PLANUL 
NEOMARXIȘTILOR CU ROMÂNIA, CARE E URMĂTORUL PAS; IMEDIAT: UNDE AU 
VRUT SĂ IMPUNĂ NEOMARXIȘTII CURENTUL RESETĂRII; IMEDIAT: ARESTĂRI ȘI 
GAZE LACRIMOGENE LA UN MEGA-CONCERT. 

Victor Ciutacu: Seara marilor dezvăluiri continuă, doamnelor și domnilor, în doar 
câteva momente aruncăm bomba. Veți vedea care este pericolul unui nou lockdown și 
cât de aproape suntem. Vă prezint în detaliu scenariile luate în calcul pentru țara 
noastră, se discută despre restricții ca în starea de urgență. Ce ne așteaptă și în doar 
câteva momente veți afla care este prima localitate din România pe care deja se pune 
lacătul în celebrul val 4. Ce li s-a pregătit celor fără de vaccin, noile măsuri imediat. 
Unde nu mai pot merge, ce li se va interzice și mai ales de când. Veți vedea și anunțul 
de ultim moment făcut de comandantul Arafat, inevitabilul comandant Arafat. Ce fac 
guvernanții cu începerea școlilor și ce au de gând elevii și mai ales cu părinții lor. 
Revoltă față de restricții, se iese în stradă din nou. Veți vedea (neinteligibil) din mijlocul 
protestatarilor furioși. Devoalăm totodată și planul neomarxiștilor cu România. Care este 
următorul pas? Atacuri la tradiții și credință. Ce vor să impună cu forța în România? Și 
totodată veți vedea și locul unde au vrut să impună neomarxiștii curentul resetării și ce li 
s-a întâmplat. Arestări și gaze lacrimogene la un mega concert, fanii și artistul au intrat 
în panică generală, imaginile șoc în doar câteva momente, în exclusivitate la Punctul 
culminant. Dați-mi voie să vă prezint invitații și să le mulțumesc că sunt alături de noi și 
să trecem la treabă! 

În continuare, redăm fragmentele din emisiune în care s-au regăsit aspectele 
reclamate: 

 Titluri: ÎNCHIDEREA ROMÂNIEI, DECIZIA PREGĂTITĂ DE COMANDANTUL 
ARAFAT; PERICOLUL UNUI NOU LOCKDOWN, CÂT DE APROAPE SUNTEM; 
SCENARIILE LUATE ÎN CALCUL PENTRU ȚARA NOASTRĂ; CE LI S-A PREGĂTIT 
CELOR FĂRĂ VACCIN, NOILE MĂSURI IMPUSE; RESTRICȚII CA ÎN STAREA DE 
URGENȚĂ? – CE NE AȘTEAPTĂ; NOILE RESTRICȚII PE CARE VOR SĂ LE IMPUNĂ 
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DIN TOAMNĂ; BOMBA SERII: PRIMA LOCALITATE DIN ROMÂNIA ÎNCHISĂ DE 
VALUL PATRU; 

 Pe banda aflată sub burtieră, au fost afișate următoarele informații: IMEDIAT: 
Planul neomarxiștilor cu România, care e următorul pas; atacuri concentrate la 
tradiții și credință – ce vor să impună în țară. 

Victor Ciutacu: Și acum veți vedea anunțul despre eventualitatea unui nou 
lockdown, Raed Arafat susține, mai nou, că aceasta nu este o soluție, mai ales 
închiderea totală a economiei și cu atât mai puțin închiderea școlilor. Hai să vedem 
noile viziuni ale comandantului acțiunii. 

A fost difuzată o declarație înregistrată a lui Raed Arafat, preluată de la postul de 
televiziune Digi24: 

Raed Arafat: Așteptăm să vedem care va fi modalitatea de creștere a numărului 
cazurilor și să vedem după asta pe baza incidenței ce decizii se iau, dar, clar, evitând 
închiderea economiei și închiderea școlilor, și începând să mergem mai mult pe soluții 
țintite local, zonal, pe anumite activități, poate să limităm accesul parțial, dar nu total, 
pentru a proteja și personalul care lucrează și pentru a limita răspândirea. 

Voce reporter: România ar mai putea intra în lockdown? E o întrebare care a tot 
fost pusă de... 

Raed Arafat: Am zis încă o dată, nu asta-i intenția și nu cred, nu cred, totuși avem 
și câteva milioane de persoane vaccinate, asta va avea un efect (neinteligibil) numărul 
de cazuri, readaptăm spitalele sub forma mixtă în primul rând, asta-i discuția. Adică, 
fiecare spital să aibă alte (neinteligibil) pe parcursul valurilor trecute. 

După difuzarea declarației, discuțiile din studio au continuat astfel: 
Victor Ciutacu: Nu remarci și tu Alice schimbarea de optică cel puțin declarativă? 
Alice Drăghici: Da, remarc că n-am înțeles nimic din ce ne-a spus. Ce mai 

așteptăm să vedem cum o să evolueze valul 4? Că evoluează pandemia asta, de cu 
ajutorul lui Dumnezeu mâine-poimâine face 2 ani. Adică ce surprize mai pot apărea în 
legătură cu acest val 4 și de ce e valul 4 și cât o să continue? Că am auzit ieri tot de la 
mințile astea luminate că urmează valurile 5 și 6. 

Victor Ciutacu: Da n-ar fi bine să rezolvăm cu ăsta, cu 4 și mai vedem mai încolo 
cu 5 și 6? 

Alice Drăghici: Asta zic și eu, hai să-l trecem pe ăsta, că de început înțeleg că l-am 
început, hai să vedem cum îl depășim. Deci, ne spune domnul Arafat că nu crede că va 
fi lockdown. Eh, dacă dumnealui nu crede, noi cu atât mai puțin vrem să credem. 

Victor Ciutacu: Păi da, hai să-ți spun... 
Alice Drăghici: Deci, votul domnului Boc e atât de important încât... 
Victor Ciutacu: Iartă-mă, Alice! Nu s-au scurs câteva ore de la anunțul 

comandantului Arafat c-avem și bomba serii. Iată și prima localitate din România 
care intră deja în scenariul roșu. Despre ce localitate este vorba, dar și ce 
restricții se impun vom afla imediat de la colegul meu, Marian Jinga. Înțeleg că-l 
avem pe Marian în legătură directă, o să-l avem imediat pe Marian Jinga, cert este 
Gelu că imediat vom dezvălui numele primei localități din Țara Românească 
intrată deja în scenariul roșu, unde se aplică toate alea, totul închis, ieși din casă 
când ai treabă pe proprie răspundere, cu miliția la poartă. 

Gelu Vișan: Victore, fii atent! Este cineva, persoană publică, cunoscută, om 
serios, demnitar al României, care n-are curaj să spună la televizor și de fiecare 
dată când ne întâlnim îmi spune: domne, hai să-ți spun ceva, uite Arafat a trimis 
la clinica cutare, îmi spune cu nume și prenume, eu nu spun că-i dă pe oamenii 
ăia afară, că ăia au vorbit, 20 de teste, cu condiția ca toate să se întoarcă pozitive. 
Iar oamenii de acolo l-au întrebat: domnu Arafat, ne-ați dat 20 de teste, ce ne-ați 
spus... toate să vină pozitive neapărat. Și ăștia: cum să facem? Treaba voastră! E, 
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eu am spus aseară și spun, Victore, cu tot dragul și cu tot dragul și cu tot 
respectul, că nu mai cred deloc în cifrele lor, absolut deloc, și o să fim într-o 
situație foarte ciudată, Victore, tu știi că eu m-am vaccinat de mic. 

Victor Ciutacu: Da. 
Gelu Vișan: Acuma eu vreau să particip la mitingurile nevaccinaților, 

nevacciniștilor, ca să zic așa. Adică, mie mi se pare povestea asta cu valul 4, care 
vine dar n-a mai venit, să știi, tu știi că am prieteni în spitale, adică... 

Victor Ciutacu: Știu. 
Gelu Vișan: Bun, am dat telefoane și eu pe la spitalele din București: mă, la 

voi a venit valul? Mă, n-a venit încă! 
Titluri: CUM SE ÎNCEARCĂ FORȚAREA VACCINĂRII COPIILOR LA ȘCOALĂ; 

ARAFAT ÎNCHIDE COMUNA NATALĂ A LUI EMIL BOC. 
ictor Ciutacu: Le ia Victor. Știi, tu ești ăla care spune lucrurile care nu pot fi spuse 

la televizor. 
Gelu Vișan: Ce să facem, Victore, dacă omul ăla spune că oamenii se vaită: 

bă, ne trimit teste ca să iasă pozitive, e nasol rău! E nasol, bă, dacă... hai să dăm 
telefoane în spitale să vedem dacă a venit valul 4! Că dacă asta-i la mișto nu văd 
unde sunt alea, sutele de cazuri, nu mai văd... Deci, nu e ca rândul trecut, da, să zici: 
băi, e nasol, e cutare. Măi, nu se poate, Victore, adică să băgăm oamenii în casă, să le 
luăm drepturile că vin alegerile de la PNL și la USR. Bă, mai duceți-vă... Știi? Adică... 

Victor Ciutacu: Abține-te, abține-te, că abia m-am întors din concediu! 
Gelu Vișan: M-am abținut îți dai seama. Nu mai că am luat, am făcut lecții de dicție 

de când ai fost tu (neinteligibil). 
Titluri: PLANUL NEOMARXIȘTILOR CU ROMÂNIA, CARE E URMĂTORUL PAS 
Gelu Vișan: Victore, hai să-ți dau o știre, dovada e la mine în telefon dacă vrei îți 

spun așa: pe data de... s-au achiziționat... pe 21 iulie 2021, în vederea valului 4 care 
trebuia... trebuie să vină, IGSU a achiziționat 800.000 de combinezoane la prețul 
de 25 de lei plus TVA, valoarea este de 21 de milioane de lei. Contractul, de fapt, 
ele au venit de pe data de 12 martie, cu 3 luni înainte de a se semna contractul, 
aceste combinezoane au venit în România, iar firma care a câștigat are... câți? Un 
angajat. 

Alice Drăghici: Doamne ajută! 
Victor Ciutacu: Asta se cheamă eficiență, e liberalism. 
Alice Drăghici: Competent, frate. 
Gelu Vișan: Apropo de... cum îi ziserăm noi – Arafatu. Domnu Arafat, având în 

vedere această declarație pe care eu am făcut-o și am citat un mesaj de la cineva 
care știe foarte bine, vă întreb public dacă este real că ați achiziționat 800.000 de 
combinezoane pe data de 21 iulie. 

Victor Ciutacu: Da, stai un pic, ce facem cu combinezoanele alea? 
Alice Drăghici: Ne îmbrăcăm să ne păzim de valul 4. 
Gelu Vișan: Păi în valul 4, apropo... apropo... deci... 
Victor Ciutacu: Nu, stai un pic! Stai, mă, un pic! 
Gelu Vișan: Vezi de ce e obligatoriu să vină valul 4? Ca să își ia ăsta 

combinezoane, Victore! Ce nu înțelegi? 
Victor Ciutacu: Zi, mă! Deci, la valul 4 ținuta obligatorie e să umblăm ca mumiile lui 

Michael Jackson din clip? 
Gelu Vișan: Nu, deci gândește-te! Ăla a luat 120 de milioane de doze de vaccin, 

acum pe bune. 
Victor Ciutacu: Da. 
Gelu Vișan: 800.000 de combinezoane ia ăsta și tu să nu lași valul 4 să vină pe 

bune, tu cu mine și cu Alice? Adică, suntem nebuni? 
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Newsline, 24.08.2021 
 

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 24.08.2021, în intervalul 
orar 15:00-16:00, emisiunea Newsline, moderată de Cristina Șincai.  

Invitați în studio: Dumitru Coarnă (deputat PSD), Anton Hadăr (președinte Alma 
Mater), Iulian Surugiu (fondator al Sindicatului Național al Agenților de Poliție). 

Subiecte: redeschiderea școlilor; noi măsuri care s-ar putea lua în cazul creșterii 
numărului de infectări cu noul coronavirus; restricțiile impuse în Italia și SUA privind 
accesul în școli și universități în cazul persoanelor nevaccinate; creșterea prețurilor; 
înlocuirea, pe noua carte de identitate, a termenului „sex” cu termenul „gen”; criza 
migranților afgani; decesul unui bărbatul urmărit de poliție în Râmnicu Vâlcea. 

 
La începutul emisiunii moderatoarea a făcut următoarea introducere: 
Titluri: IMEDIAT: ÎNCHIDEREA ȚĂRII PE ZONE, S-A LUAT DECIZIA; IMEDIAT: 

ROMÂNII CARANTINAȚI ÎN CASE DE RAED ARAFAT; IMEDIAT: INVAZIA CARE 
AMENINȚĂ ROMÂNIA, MĂSURI URGENTE; IMEDIAT: SCANDALUL NOILOR 
BULETINE, AU BĂGAT IAR GENUL; IMEDIAT: DE CE NU SUNT AJUTAȚI ROMÂNII 
SĂ-ȘI ACHITE FACTURILE; IMEDIAT: HOȚII AU CĂRAT ÎN SPATE SEIFUL CU 
500.000 DE EURO; IMEDIAT: UNDE SE INSTALEAZĂ FRONTUL ATMOSFERIC. 

Cristina Șincai: Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor, s-a decis închiderea 
țării pe zone. Românii vor fi carantinați în case de Raed Arafat. Unde trebuie prezentat 
pașaportul COVID aflați în câteva momente. Vorbim despre invazia care amenință 
România, sunt măsuri urgente și probleme de securitate națională, Iohannis a fost 
informat. Scandalul noilor buletine apoi va fi dezbătut, băgăm din nou, vedem ce se 
întâmplă acolo, genul este scris în loc de sex, gaz toxic în societate, ce continuă 
neomarxiștii acum în România aflați imediat. În continuare redăm fragmentele din 
emisiune în care s-au regăsit aspectele reclamate: 

Titluri: MĂSURI URGENTE DUPĂ DUBLAREA NUMĂRULUI DE INFECTĂRI; 
UNDE SE VA INTRA CU PAȘAPORT COVID, ANUNȚUL LUI ARAFAT. 

Cristina Șincai: În contextul în care se introduc noi restricții pentru români Raed 
Arafat a anunțat că autoritățile se gândesc să introducă pașaportul verde în țară pentru 
unele activități. Mai mult, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă a anunțat că vârful 4 va veni 
la finalul lunii septembrie, cu 4000 de îmbolnăviri pe zi. 

A fost difuzată declarația ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă și declarația șefului 
Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat referitoare la noi restricții care 
s-ar putea introduce în cazul creșterii numărului de infectări: 

Ioana Mihăilă: Vârful s-ar putea să fie pe la finalul lunii septembrie. În scenariul cel 
mai rău posibil INSP apreciază că s-ar putea să ajungem la aproximativ 4000 de 
pacienți spitalizați în perioadele de vârf pandemic. 

Raed Arafat: Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează. Am mers pe 
incidențe, pe măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale naționale cu 
mici excepții și acest lucru cred că va fi, din nou, abordarea noastră mai departe. 
Hotărârea de guvern care este valabilă și care urmează să fie prelungită pentru 
prelungirea stării de alertă prevede și incidențele de 2 la 1000, de 3 la 1000 și care 
spune clar ce se întâmplă. Sunt măsuri care vor fi luate pe zonă, adică dacă într-o zonă 
ajungem la o anumită incidență care prevede că să se limiteze accesul în unele zone, 
atuncea se va aplica această măsură. Dar, bineînțeles coroborată și cu ce avem acuma 
la îndemână și anume identificarea persoanelor vaccinate care poate că pot intra într-o 
zonă fără un risc major, ca să nu închidem anumite activități care poate nu sunt 
activități esențiale, dar nu vrem să le închidem în final cum altădată s-au închis. Înainte 
erau restricții pentru toți, acuma poate că o să fie permisii pentru unii, ca să nu ajungem 
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din nou la restricții pentru toți. Deci, este un pic altfel situația, pentru că nu e țintit 
personalul... persoana nevaccinată, nu țintim persoană nevaccinată, încercăm să 
menținem unele activități fără să le închidem. Dacă menținerea acestor activități se va 
baza pe vaccinare sau testare, ce înseamnă că persoana nevaccinată poate să se 
testeze și atuncea are acces la un mijloc, altul decât vaccinare. Și atuncea noi ce facem 
este să aplicăm măsuri de sănătate publică.  

A fost prezentată o știre referitoare la măsurile restrictive impuse în Italia și SUA 
privind accesul în școli și universități în cazul persoanelor nevaccinate: 

Titluri: VACCINAREA OBLIGATORIE, MĂSURĂ FĂRĂ PRECEDENT; UNDE 
SUNT PENALIZAȚI OAMENII CARE NU S-AU VACCINAT;  

Cristina Șincai: Foarte importante toate aceste măsuri, încercăm să vă explicăm 
exact ce ne așteaptă mai ales că profesorii nevaccinați se vor testa o dată la două zile, 
cei care refuză ar putea fi concediați. Măsura a fost anunțată de autorități din Italia 
deocamdată, asta în timp ce americanii au decis să respingă studenții nevaccinați care 
voiau să se înscrie la o prestigioasă facultate. Tot aici profesorii au fost obligați să se 
pensioneze, vine cu detalii colega mea Cristina Anton. Cristina, bun găsit! 

A intervenit, în direct, Cristina Anton, corespondent România TV:  
Cristina Anton (corespondent România TV): Bun găsit, vedem că tot mai multe 

state impun restricții pentru persoanele nevaccinate odată cu începerea școlilor. Ei bine, 
în Italia accesul în unitățile de învățământ se va face pe baza certificatului verde, iar tot 
personalul din învățământ este obligat să se vaccineze, iar cei care, atenție, refuză 
vaccinarea vor fi testați la fiecare 48 de ore, altfel vor fi concediați. De asemenea, reguli 
stricte sunt și în America pentru că în New York toți profesorii, toți angajații unităților de 
învățământ au fost anunțați că până pe data de 27 septembrie trebuie să aibă 
administrată cel puțin o doză de vaccin covid și de asemenea mai vorbim despre 
Universitatea din Virginia care, iată, a respins înscrierea studenților nevaccinați, vorbim 
de peste 200 de studenți care nu aveau vaccinul făcut și au fost respinși, însă s-au 
făcut și excepții la studenții care au o problemă de sănătate și din acest motiv nu se pot 
vaccina, sau care au o religie care nu permite vaccinarea. Spun autoritățile că vor să 
aibă din ce în ce mai puține cazuri de covid și că școala trebuie să rămână un loc sigur.   

După prezentarea știrii, în studio au fost făcute următoarele comentarii: 
Titlu: PROFESORII AMENINȚĂ CU PROTESTE, SCANDAL PE BANI.  
Cristina Șincai: Asta în contextul în care în România profesorii sunt foarte 

nemulțumiți că ar trebui să se testeze și că au nevoie de bani. Mai mult, să vedem ce se 
va întâmpla, invitați la această oră sunt Dumitru Coarnă, deputat al Partidului Social 
Democrat, Anton Hadăr, președinte Alma Mater. 

Anton Hadăr: Sărut mâna! 
Cristina Șincai: Bună ziua, bun găsit! Și Iulian Surugiu, membru fondator sau 

fondator al Sindicatului Național al Agenților de Poliție. 
Iulian Surugiu: Și proaspăt vaccinat. 
Cristina Șincai: Proaspăt vaccinat ziceți? Toată lumea e vaccinată sau? 
Dumitru Coarnă: Cum e Iulică cu vaccinul, ai greșit sau n-ai greșit? 
Iulian Surugiu: Nu, am fost prost. 
Cristina Șincai: Domnule Hadăr, haideți că pe lângă toată această, nu știu, 

dispută, ai fost cum ai fost, te-ai vaccinat, nu te-ai vaccinat, vedem profesorii aici în 
România, dumneavoastră în speță, cereți guvernului să spună clar când se vor mări 
salariile? 

Anton Hadăr: Păi, era o lege sau este o lege care prevede ca de la 1 
septembrie să primim niște bani. Din păcate, din câte știu eu nu i-au prevăzut în 
rectificarea bugetară, așa că de zero bani speranțe. 



 

 

7

 

Dumitru Coarnă: Bani pentru vaccinuri, domnul profesor, au cumpărat 
vaccinuri. 

Dumitru Coarnă: Unde vreți, domn profesor, să începeți învățământul față în față? 
Nu vedeți câtă manipulare? Vă dau un exemplu, acum trei săptămâni am fost la 
Policlinica MAI să îmi iau trimitere c-am mers la Techirghiol și aveam nevoie de o 
trimitere. Un medic de acolo mi-a spus așa: Domnul Coarnă, m-a sunat Arafat ieri 
și a spus că ne trimite mâine 20 de teste PCR, dar să fie toate pozitive. Înțelegeți? 

Cristina Șincai: Cine v-a spus asta? 
Dumitru Coarnă: Un medic din Policlinica MAI.  
Anton Hadăr: Păi cum vin de la început pozitive? 
Dumitru Coarnă: N-ați înțeles, vă mai repet o dată. Vă trimit 20 de teste mâine, da 

să fie toate pozitive. Nu înțelegeți că așa o să crească? Ce nu înțelegeți? 
Cristina Șincai: Haideți domnul Coarnă, nu! 
Dumitru Coarnă: Păi eu stau, nu, haideți, eu vă spun ce e. 
Cristina Șincai: Ia, înregistrați-l să vedem, să veniți cu dovada să vedem 

despre ce este vorba. 
Dumitru Coarnă: Să vin cu dovada? Cereți-le dovada lor, nu mie. Dovada 

trebuie să o facă Arafat. 
Cristina Șincai: Dumneavoastră. 
Dumitru Coarnă: Nu, nu, a spus că Spitalul Grigore Alexandrescu la ATI e plin de 

copii.  
Cristina Șincai: Stați puțin! Nimeni nu vrea să intre într-o astfel de situație. 
Dumitru Coarnă: A fost informație că Spitalul Grigore Alexandrescu la ATI e plin de 

copii. Păi, despre ce vorbim aici? 
Anton Hadăr: Este? 
Anton Hadăr: Voi prevestiți apocalipsa aici. 
Dumitru Coarnă: Da' așa e, domnul profesor. Domnul profesor, sunteți un om 

echilibrat, rațional. Haideți să ne trezim odată, că avem numai mincinoși. Pe Arafat 
ăsta nu îl schimbă nimeni de acolo. De ce? E conectat la toate informațiile astea 
false. 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din înregistrarea emisiunilor  
„Punctul culminant”, din 23.08.2021 și „Newsline” din 24.08.2021, difuzate de postul 
ROMÂNIA TV, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu 
încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 40 alin. (1, 2 și 
4) din Codul audiovizualului, norme legale care reglementează dreptul la informare 
obiectivă a publicului, prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să 
favorizeze libera formare a opiniilor, precum și dreptul la imagine a persoanei. 

Astfel, în contextul  subiectului referitor la presupuse noi măsuri pentru limitarea 
răspândirii virusului SARS COV 2, printre care și un posibil nou lockdown, Consiliul a 
constatat că, în cadrul emisiunilor analizate, nu a fost asigurat dreptul publicului de a 
primi informații imparțiale, cu bună-credință, căruia i-a fost indus mesajul vădit că s-a 
cerut falsificarea rezultatelor unor teste COVID 19, de către domnul Raed Arafat, 
respectiv a faptului că situațiile oficiale cu privire la numărul persoanelor depistate 
pozitiv la testarea COVID 19 nu ar fi real.  

Redăm spre exemplificare următoarele fragmente din cele două emisiuni:  
„Este cineva, persoană publică, cunoscută, om serios, demnitar al României, 

care n-are curaj să spună la televizor și de fiecare dată când ne întâlnim îmi 
spune: domne, hai să-ți spun ceva, uite Arafat a trimis la clinica cutare, îmi spune 
cu nume și prenume, eu nu spun că-i dă pe oamenii ăia afară, că ăia au vorbit, 20 
de teste, cu condiția ca toate să se întoarcă pozitive. Iar oamenii de acolo l-au 
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întrebat: domnu Arafat, ne-ați dat 20 de teste, ce ne-ați spus... toate să vină 
pozitive neapărat. Și ăștia: cum să facem? Treaba voastră! ”  

„Eee, eu am spus aseară și spun, Victore, cu tot dragul și cu tot dragul și cu 
tot respectul, că nu mai cred deloc în cifrele lor, absolut deloc, și o să fim într-o 
situație foarte ciudată, Victore, tu știi că eu m-am vaccinat de mic.” 

„Nu vedeți câtă manipulare? Vă dau un exemplu, acum trei săptămâni am 
fost la Policlinica MAI să îmi iau trimitere c-am mers la Techirghiol și aveam 
nevoie de o trimitere. Un medic de acolo mi-a spus așa: Domnul Coarnă, m-a 
sunat Arafat ieri și a spus că ne trimite mâine 20 de teste PCR, dar să fie toate 
pozitive. Înțelegeți?” 

Astfel, domnului Raed Arafat i-au fost aduse acuzații față de care nu a fost 
prezentat și punctul de vedere al acestuia, care era necesar pentru ca publicul să 
aprecieze în cunoștință de cauză justețea acuzațiilor și să-și poată forma propria 
convingere în legătură cu informațiile prezentate. Consiliul consideră că  abordarea 
unor teme, precum cele enunțate, de interes major pentru public, trebuie făcută cu 
responsabilitate, în  mod obiectiv și prin prezentarea unei pluralități de opinii, care pot 
aduce un beneficiu real publicului. Or, în cadrul acestor ediții, au fost prezentate cu 
preponderență opinii ce convergeau spre concluzia că domnul Arafat ar fi solicitat 
modificarea rezultatelor testelor COVID 19.  În consecință, față de aceste aspecte și de 
modalitatea în care s-au desfășurat emisiunile analizate, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația legală instituită de dispoziția art. 3 
alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul de a asigura informarea obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera 
formare a opiniilor. 

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că, în același context, în cadrul 
celor două emisiuni, au fost formulate acuzații la adresa domnului Raed Arafat, fără a fi 
prezentate dovezi sau punctul de vedere al acestiia, situație în care pe post nu s-a 
precizat dacă a fost contactat pentru a-și exprime opinia în legătură cu faptele imputate, 
ori dacă acesta ar fi refuzat. Sub acest aspect, în raportul de monitorizare s-a reținut că, 
în cadrul acestora, nu s-a menționat faptul dacă a fost solicitat punctul de vedere al 
Domnului Raed Arafat, persoană la adresa căreia atât invitații, cât și radiodifuzorul au 
formulat acuzații.  

Potrivit art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria 
imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane 
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu 
dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi 
exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un 
punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat 
acest fapt. Conform dispoziţiilor menţionate, moderatorii programelor au obligaţia să 
solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite 
publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. 

 Totodată, Consiliul a reținut că și radiodifuzorul a formulat acuzații, fără a respecta 
însă principiul audiatur et altera pars, principiu prevăzut expres la art. 40 alin. (2) din 
actul normativ invocat, care presupune  condiţii nediscriminatorii de exprimare până la 
finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile.  

Mai mult, membrii Consiliului au mai constatat că nici  moderatorul emisiunii nu   și-
a îndeplinit obligația legală prevăzută de alineatul 4 al aceluiași articol, în sensul de a fi 
solicitat interlocutorilor să probeze acuzațiile aduse, pentru a permite publicului să 
aprecieze justețea lor, astfel încât lipsa de atitudine neutră a acestuia a condus la 
desfășurarea emisiunii în afara cadrului legal. Or, respectarea normelor legale incidente 
au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare, și, 
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totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă, întemeiată pe probe 
concrete, pertinente şi concludente, precum și pe punctul de vedere al persoanei care 
ar fi putut clarifica aspectele incriminate și ar fi permis telespectatorilor formarea propriei 
convingeri. 

Membrii Consiliului consideră că astfel de afirmații acuzatoare, precum cele 
exemplificate anterior, nu au constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de 
exprimare, ci au avut un conținut acuzator, iar în susținerea lor nu au fost prezentate 
probe, care ar fi permis publicului să aprecieze cât de justificate sunt acuzațiile.  

În analizarea acestor emisiuni, Consiliul a avut în vedere și faptul că, libertatea de 
exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane 
prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar, în condiţiile în care moderatorul este cel 
care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii, şi constituie un reper, 
un lider de opinie, acesta este obligat să solicite ferm interlocutorilor să probeze 
afirmaţiile acuzatoare, pentru ca publicul să-și poată forma opinia în cunoștință de 
cauză, astfel cum dispun prevederile invocate.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor 
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de 
exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale 
şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează 
tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu 
ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. 
Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează 
numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum 
şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei 
poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor 
subiecte de drept.” 

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, bazate 
pe adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe 
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a 
mai fost sancționat pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu amendă de 20.000 de lei. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi art. 91 alin. (1) şi alin. (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 
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 
amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 
40 alin. (1) (2) și (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 amendă de 20.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în emisiunile „Punctul culminant”, din 23.08.2021 și 
„Newsline” din 24.08.2021, în contextul dezbaterilor despre posibila adoptare a unor noi 
măsuri pentru limitarea răspândirii COVID 19, nu a asigurat o informare obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și favorizarea liberă a 
opiniilor, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului. 

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată și pentru că, în aceste emisiuni au fost 
aduse acuzații șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, fără a fi prezentat 
punctul de vedere al persoane acuzate, nefiind respectat principiul audiatur et altera 
pars, și fără ca moderatorul să solicite interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, 
pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, încălcându-se 
astfel prevederile art. 40 din Codul audiovizualului.” 
 

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