
 

 
Decizia nr. 388 din 27.10.2021 

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1 
 

 
Întrunit în şedinţa publică din 27 octombrie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul de monitorizare, în baza sesizărilor nr. 6138/05.07.2021; 6123/05.07.2021; 
6126/05.07.2021; 6137/05.07.2021;  6141/05.07.2021; 6457/15.07.2021; 6101/05.07.2021; 
6098/03.07.2021, cu privire la emisiunile de știri și dezbateri difuzate în datele de 03-
04.07.2021, de postul ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS 
S.R.L. a încălcat art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), 
potrivit cărora 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.   

 Astfel, Consiliul a reținut că emisiunea ‘’România de poveste’’ din 04.07.2021, de la 
orele 17.0 și 21.00, cu privire la care a fost primită sesizarea nr. 6101/05.07.2021, a fost 
difuzată cu încălcarea dispozițiilor legale menționate anterior.  

Redăm  sinteza constatărilor din raportul de monitorizare: 
În 04.07.2021, la ora 16:24 , în emisiunea de Știri prezentată de Ioan Korpos a apărut 

pentru prima dată titlul: Liderul propagandei rezist, scandal pentru Clotilde, cu referire la Mălin 
Bot, dar fără ca numele acestuia să fie menționat ( R nr. 6101/05.07.2021). 

Sel 31: 4-16/ 23:56-25:03 
Titluri: URMEAZĂ: EDIȚIE INCENDIARĂ: IMAGINI ȘI INFORMAȚII EXCLUSIVE; LIDERUL 

PROPAGANDEI REZIST, SCANDAL PENTRU CLOTILDE; CLOTILDE ARMAND VA FI SUNATĂ 
ÎN DIRECT DE IOAN KORPOS. 

Aceleași titluri au mai fost difuzate la 4-16/26:59-27:16; 4-16/29:26-29:46; 4-16/31:36-32:06; 4-
16/34:51-34:59; 4-16/36:58-37:15: 4-16/46:14-44:24. 

 
- Ora 17: România te vede cu Ioan Korpos:  
Discuția dintre Ioan Korpos și avocatul Adrian Cuculis are loc în studio, Cei doi stau în picioare în 

fața plasmei unde sunt imagini cu mașina avocatului cu capota ridicată. Imaginile din plasmă se 
schimbă. Este difuzată o imagine cu un cablu deteriorat. 

Sel  32: 4-17/01:00-15:30 
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Titlu: Liderul propagandei rezist, scandal pentru Clotilde; Mălin Bot atac grav la avocatul 
Cuculis; Cuculis ripostează în instanță după atacul lui Mălin Bot; Audierea lui Clotilde ce îi face 
procurorul; Statul de drept rezist, presiuni pentru a o scăpa; ine nu vrea să se afle adevăratul 
câștigător al alegerilor;  

Invitați: avocatul Adrian Cuculis, teologul Valentin Goia,   
Ioan Korpos: Atac virulent la adresa avocatului Adrian Cuculis, a cărui mașină a fost  distrusă de 

un șobolan în sectorul  2. Mălin Bot nu a înțeles însă,  declarația avocatului. Și de parcă nu era de 
ajuns,  Bot a sugerat că un șobolan din sectorul 1, nu  poate migra în alte zone din capitală. 
Doamnelor și domnilor, tocmai pentru asta, iată, avocatul Cuculis a venit aici, în studioul nostru, și 
chiar vă invit lângă mine, domnule avocat. 

Adrian Cuculis: Și chiar o să vin, pentru că trebuie clarificate lucrurile astea. 
Ioan Korpos: Corect, corect, evident! De asta am pregătit și imaginile, să le vadă telespectatorii,  

noștri. 
Adrian Cuculis: Să le vadă,  într-adevăr telespectatorii și să le vadă și cei care  vin așa, cu 

propaganda asta a reziștilor. Pentru că Mălin Bot, nu-l cunoșteam, habar  n-aveam cu ce se ocupa el, 
până în ziua de astăzi, când cineva  mi-a atras atenția și-mi spune: vezi, că individul ăsta scrie 
despre tine că faci dezinformare și așa mai departe.  Nu, nu este nicio dezinformare. 

Ioan Korpos: Exact! 
Adrian Cuculis:  Și trebuie să le spunem tuturor celor de acasă, asta este mașina mea pe care 

am prezentat-o și ieri. Are nouă mii și-un pic de kilometri. O mașină care în timp ce mergeam cu ea, 
dintr-o dată, s-au aprins toate beculețele în bord și-ți arăta acolo: sistemul electric are o problemă. 
Păi, avea o problemă, domnule Korpos, pentru că aici, cum vedeți dumneavoastră, imediat după 
grilă, există o curea, exact asta pe care o prezentați dumneavoastră. 

Ioan Korpos: Aici, da!  
Adrian Cuculis:  Alternatorul, nu sunt mecanic, am întrebat și eu cu ce se ocupă cureaua asta, îți 

încarcă în mers, bateria mașinii. Păi, dacă șobolanul pe care l-ați văzut, cred că l-ați văzut cu toții, a 
ros cureaua, ea s-a rupt, în timpul mersului nu s-a mai încărcat bateria, și-ai rămas cu mașina în 
mijlocul drumului.  

Ioan Korpos: Și cine știe ce se mai putea întâmpla. 
Adrian Cuculis:  Nu este nicio dezinformare, pentru că am spus foarte clar ieri,  șobolanii puteau 

să provină din sectorul 1 pentru că e o invazie.  
Ioan Korpos: De oriunde. 
Adrian Cuculis:  Sau puteau să provină de oriunde din altă parte, pentru că Nicușor Dan, pentru 

că ei sunt în aceeași gașcă până la urmă domnule Korpos, a aprobat planul de deratizare de la cel 
mai înalt nivel al primăriei capitalei, când? În mai 2021, pentru mai 2021! Și mașina asta, hai, să 
spunem că eu n-am avut așa o pagubă foarte mare, vorbim de 600 de lei, în schimb, puteai să iei foc 
dacă-ți rodeau circuitele electrice. 

Ioan Korpos: Asta zic, Doamne ferește, ce se putea ... nu că de pagubă, ce se putea întâmpla! 
Și cu ce-ați greșit?! Faptul că  ați spus, că ne-ați arătat, că e clar cum șobolanii au ros, adică atât de 
mult a deranjat propaganda... 

Adrian Cuculis:  Mai mult de atât, nu este vorba că am spus, am și arătat. Să spunem că ieri a 
fost o prezentare din punctul meu de vedere. Însă, cei de la Service au venit și mi-au făcut poze, în 
momentul în care au demontat scutul de sub mașină, mi-au arătat acolo, în spatele grilei pe care o 
prezentați dumneavoastră, zice: dom`le, uite, ăsta este infractorul! Ăsta ți-a distrus mașina, practic! Și 
am văzut mesajul respectiv, lucru care mi se pare absurd, de 11 ani de zile n-am spus niciodată, 
nimic nepotrivit, sau nu am venit cu o dezinformare, sau să fie ceva exagerat.  

Ioan Korpos: Sau cu acuzații ... 
Adrian Cuculis:  Sau cu acuzații aberante. 
 Ioan Korpos: Nu ați spus că v-a pus Clotilde, da nu știu ... șobolanul în mașină.  
Adrian Cuculis:  În niciun caz! A fost o chestiune pe care ... sau la care s-ar fi putut gândi oricine. 

Vorbim de un scandal generalizat în sectorul 1, de  luni de zile. Am văzut saci și munți de gunoaie,  
am văzut șobolani! I-ați prezentat și dumneavoastră, la televizor! Făceau o horă, până la urmă, în 
parcurile din București, din sectorul 1.  

Ioan Korpos: Uitați, așa este corect, avem mesajul ... mesajul domnule avocat, pe care l-a pus... 
Adrian Cuculis:  Puteți să-l dați și chiar e foarte bine. 
Ioan Korpos: Da! Și chiar o să-l citim împreună cu dumneavoastră: Avocatul Cuculis, figurant 

permanent la postul lui Ghiță, asta spune el, este prezentat ca o ” victimă” a șobolanilor lui Clotilde. 
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Cu ghilimelele de rigoare. Nici nu știu, uitați-vă, ce cuvinte folosește: figurantul Muculis explică de 
zor cum i-a ros lui un șobolan cureaua de transmisie. 

Adrian Cuculis:  Nu e de transmisie, acolo a și greșit-o! Este cureaua care încarcă bateria de la 
alternator.  

Ioan Korpos: De la limuzina de lux, din fața cabinetului lui de avocat. 
Adrian Cuculis: Da!  
Ioan Korpos: Cabinetul lui de avocat este însă, în sectorul 2. Înțeleg că-l urmăresc șobolanii lui 

Clotilde prin București. Asta este iată, o acuzație pe care ... România TV doamnelor și domnilor, nu e 
un post de televiziune, e un imens ventilator de invenții, minciuni, denigrări care zi de zi încalcă grav 
legea. Asta ne întrebăm, unde am încălcat, pentru numele lui Dumnezeu, lege? 

Adrian Cuculis: Domnule Korpos, am spus în fața camerei... 
Ioan Korpos: Adică, oamenii care strigă că stau cu gunoiul în fața casei, în fața blocului, cu 

șobolanii peste ei în case, spitalul fără pază și așa mai departe,  astea sunt realități, pentru numele 
lui Dumnezeu! 

Adrian Cuculis: Pot să fac un apel? Eu vreau să fac un apel către toți locuitorii  municipiului 
București! Că aici, s-a  întâmplat la mine, în siajul acesta cu șobolanii și cu gunoaiele,  dar am 
certitudinea faptului că sunt alți bucureșteni care sunt în exact aceeași situație. Nu pot fi singurul! 
Este bine  ca ei să vă scrie, ca să vadă că nu se face nicio dezinformare!  

Ioan Korpos: Exact! Exact! 
Adrian Cuculis: Ar fi chiar culmea, să-mi pun un șobolan să-mi roadă rola de la alternator! 
Ioan Korpos: Asta zic! 
Adrian Cuculis: S-au întâmplat lucrurile în mod natural! Și încă ceva: mașina era pe domeniul 

public, deci nu a fost băgată  într-o parcare obscură. Domeniul public închiriat de la primărie și pentru 
care plăteam și plătesc în fiecare an, o taxă pentru a parca mașina acolo.  

Ioan Korpos: Adică pur și simplu nu mai ai voie să  arăți, nu mai ai voie să spui ce ți se întâmplă, 
lucrurile care sunt atât de vizibile și le vede o țară întreagă, nu doar noi aici, în București. 

Adrian Cuculis: Eu i-am spus ... eu i-am spus că pe individul acesta Mălin Bot îl iert! I-am dat și 
comentariu înapoi. Însă, nu pot ierta primăria capitalei, pentru că asta ar însemna că tolerez faptul că 
oamenilor li se pot distruge bunurile și nimeni să nu facă absolut nimic! Și am mai spus încă ceva , 
raportat, că tot am adus-o aminte,  pe doamna Armand, mai devreme: îmi doresc o capitală ca afară 
însă, nu-mi doresc o capitală pariziană plină de șobolani. Treaba asta este o chestiune pe care el a 
speculat-o și a spus că eu am societatea în sectorul 2. Dar eu cu gura mea am spus că suntem în 
sectorul 2, dar e posibil să fie ori din pricina faptului că nu s-a făcut deratizarea din, până la urmă, 
ordinul lui Nicușor Dan,  fie sunt împrumutați șobolanii de la sectorul 1. Pentru că eu sunt cumva, la 
granița dintre sectorul 1 și doi.  

Ioan Korpos: Uitați, faptul că sunteți aici și așa este normal, haideți, să vedem pentru că și 
dânsul vorbea despre șobolanii lui Clotilde și-așa mai departe, aș vrea să o sunăm chiar în aceste 
momente și să audă și telespectatorii, la fel am făcut și ieri, numai că am vrut să  verific dacă este 
numărul corect, nu cumva Doamne ferește din greșeală,  să apelez pe altcineva. 

Adrian Cuculis: Vreți să o sunați pe doamna Armand?Am încercat eu acum trei săptămâni să-i 
trimit un mesaj, pentru rezolvarea unei probleme din sectorul dânsei. Avocatul înainte de orice 
încearcă medierea lucrurilor.  Nu mi-a răspuns, mi-a dat cu seen pe WhatsApp și e exact același 
lucru pe care îl va face și acum.  

Ioan Korpos: Haideți că o sunăm chiar în aceste momente, numai puțin, acesta este numărul, 
am tastat,  și pe difuzor și sunăm în aceste momente la  doamna primar, poate ne răspunde. 

Adrian Cuculis: Eu mi-aș dori o asumare, asta este tot, o asumare! 
Ioan Korpos: Evident! Evident! 
Adrian Cuculis: Da, s-a greșit, s-a făcut lucrul acesta, verificăm dacă putem verifica ceva, că 

sigur, nu poți să-i pui GPS șobolanului. 
Ioan Korpos: Auziți, se-aude, cred că se aude și pe post că sună. Și până la urmă, nu ne 

răspunde nouă, răspunde oamenilor! 
Adrian Cuculis: Este vorba de o simplă asumare! Cineva să vină și să facă ceva, nu pentru mine 

sau pentru dauna mea de cinci, șase sute de lei! E vorba despre rezolvarea unei probleme 
generalizate!Ne vrem în Europa lui 2021, ne vrem  capitală europeană! Este cazul să începem să 
facem lucrurile într-un mod european!  

Ioan Korpos: Auziți, nu ne răspunde nici de data asta la telefon.   
Adrian Cuculis: Era de așteptat, nu vă faceți griji, eram obișnuit. 
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Ioan Korpos: Oricum... oricum, noi în tot acest timp încercăm. Abonatul așa... însă vreau să îl 
întreb pe domnul Guia, pentru că este împreună cu noi și dânsul în această după amiază, ce întrebări 
aveți, sau ce-ați fi întrebat-o domnul Guia, dacă ne-ar fi răspuns în aceste momente, sau poate ne 
răspunde între timp, ce-ați întreba-o pe doamna primar de aici, de la sectorul 1, sau poate ne 
răspunde între timp, ce-ați întreba-o?   

Valentin Guia: Prima dată, dați-mi voie să fac o remarcă.   Nu l-am crezut niciodată pe Victor 
Ciutacu atunci când spunea și chiar zilele trecute îmi spunea că sunteți postul de televiziune care 
sunteți numărul 1, la știri, în țară. Ei, de data asta îl cred! Dacă și  cei care ... uitați-vă, Mălin Bot se 
uită   la România TV și vă urmărește știrile, îl cred și în momentul ăsta sunt mândru, sunt fericit că 
sunt colaboratorul celui mai vizionat post de știri.  A doua problemă: dacă se uită acum doamna 
Clotilde Armand, îi dau un sfat: nu sunt cel mai mare susținător al lui Emil Boc, dar doamnă dacă tot 
veniți din occident și spuneți că vreți să implementați în sectorul 1 niște reguli, și niște proiecte 
europene, dați un telefon la Cluj Napoca și vă spune Emil Boc cum se procedează cu gunoiul! Pentru 
că dacă pe noi nu ne crede, că aveți impresia că avem ceva cu dumneavoastră, mai ales că sunteți o 
mare susținătoare împotriva religiei și noi poate, postul acesta de televiziune și mulți români din țara 
asta, îl iubim pe Hristos. 

Adrian Cuculis: Mesajul să fie și pentru Nicușor Dan,! Pentru echidistanță domnule Guia, mesajul 
să fie și pentru Nicușor Dan. Pentru că am spus și ieri și fac până la urmă, mențiunea asta: nu m-am 
referit la sectorul 1! M-am referit la o situație generalizată, până la urmă, în București.  

Ioan Korpos: Haideți să mai încercăm o dată, vreau să-i rog și pe colegi, pe colegii din regie, te 
rog Atena să o sunăm pe doamna primar și din regie și de pe numărul acela de fix din regie (robot 
telefonic: The line is busy now. Please try again later). Ocupat! Ocupat! Adică sună ca ocupat, ați 
auzit și dumneavoastră!  

Adrian Cuculis: Da și vreau să înțeleagă și cei care se uită la noi! Astăzi, în platou,  la 
dumneavoastră, nu este avocatul Cuculis,  este cel care și-a plăti taxele, și-a plantat mașina colo în 
fața blocului și s-a ales cu treaba asta. Este pur și simplu, dacă vreți, un exemplu pe care  trebuie să-l 
dămpe  mai departe, pentru că sunt convins că sunt și alții! 

Ioan Korpos: Le spunem,  și celor de acasă, domnule Cuculis, că în această seară, la ora 21 fix, 
vom veni cu dezvăluiri explozive, cu foarte multe informații și  dezvăluiri în exclusivitate, din acest 
întreg scandal! Așadar, împreună, la ora  21 fix! Însă, până atunci,  vă mai dăm o informație extrem 
de importantă: este dezvăluirea România TV: Clotilde Armand va fi audiată, sunt presiuni fără 
precedent în cazul fraudei electorale din sectorul 1! În timp ce martorii din dosar acuză că s-au ales 
cu amenzi la comandă, procurorul de caz este presat și verificat de inspecția judiciară,. Chiar acum 
Raluca Măndoiu vine cu toate informațiile, Raluca te ascultăm, bună ziua! 

Raluca Măndoiu: Bun găsit! Deși, a trecut aproape  un an de la controversatul scrutin din 
sectorul 1 iată,  că primarul Clotilde Armand  nu a fost audiat nici până acum. Potrivit unor surse, 
urmează ca procurorul să o citeze la secția specială pentru a da explicații în acest dosar.  Dealtfel, 
personaje cheie încă nu au dat declarații  în cazul fraudei electorale, vorbim inclusiv de președintele 
Biroului  Electoral din sectorul 1: de  procurorul Nicolae Sprâncu care ar fi trebuit să fie chemat. De 
asemenea, ar fi trebuit să fie audiați și jandarmii. În schimb, martorii din acest dosar acuză că s-au 
făcut presiuni asupra lor. De exemplu, Codruța Cerva susținea că nu mai are liniște de când a 
devenit martor în acest caz și că ar fi fost sancționată la comandă, de Poliția Locală, cu aproximativ 
18 000 de lei. De asemenea sunt informații pe surse potrivit cărora se fac presiuni fără precedent și 
asupra magistratului, asupra procurorului care se ocupă de acest dosar. Tocmai de aceea a decis să 
meargă în concediu deși mai este foarte puțin timp până când trebuie să aflăm clar, rezultatul 
alegerilor din sectorul 1. Parchetul General anunța că pe 1 august trebuie să se facă public rezultatul 
anchetei, trebuie să știm câte voturi au fost fraudate și mai ales cine este adevăratul câștigător al 
alegerilor, dar și cine a fraudat voturile. 

Ioan Korpos: Iată, așadar, doamnelor și domnilor,  informația dată și obținută de colegii noștri,  
de la procurori, deci: audierea lui Clotilde Armand, în dosarul fraudei la vot,  vin la dumneavoastră în 
doar câteva momente domnule Savu și vă întreb: ce ar putea să se întâmple care sunt întrebările la 
care trebuie să răspundă, așadar, ajunge poate   chiar în fața procurorilor. Însă, încă o dată aș vrea 
să  o sunăm pe doamna primar, chiar  în aceste momente, poate, poate totuși răspunde , că ați 
văzut, acum câteva momente, din regie nu s-a format.  

Daniel Savu: Am toată răbdarea, doamna e aleasa poporului care trebuie să răspundă la 
telefoanele mass-media. 

Ioan Korpos: Se aude cum sună la doamna primar, deci telefonul sună,  poate ne și răspunde 
acum, și repet, de ce nu, prin intermediul nostru,  chiar cu ajutorul nostru, poate să răspundă,  iată, în 
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același timp, tuturor cetățenilor care  ridică iată, atât de multe probleme și sunt îngrijorați și disperați 
și speriați. Nu ca alții cărora nu li se pare deloc important faptul că suntem sufocați în gunoaie, 
șobolanii vin peste noi, spitalele rămân fără pază și așa mai departe. 

Adrian Cuculis: Putea să răspundă în felul următor: dom`le, n-ai dreptate! Tu erai în sectorul 2, 
eu sunt în sectorul 1,  ce treabă ai tu cu mine? E o chestiune de a... a-ți asuma niște chestiuni 
absolut minimale.  Minimale! Deci, de asumare a unor chestiuni minimale.  

Ioan Korpos ( cu telefonul în mână): Nu răspunde. Abonatul nu răspunde, ați auzit.  Da, adică nu 
am văzut , în afară de acele scurte postări... Domnule senator, vin la dumneavoastră și vă întreb, 
spuneți-mi, audierea?  

Daniel Savu: Păi, aici avem mai multe lucruri, dar în sfârșit să trecem la audiere. Că după o lunî 
de concediu, cauzat nu știu de ce a fost acest concediu, bănuiesc că nu de nevoia de odihnă 
neapărat,... Dar, în sfârșit, după o lună se reia ancheta, acolo și toată țara așteaptă pentru că ce-ați 
prezentat, toate imaginile pe care le-am văzut cu toții, în nenumărate rânduri, atestă o fraudă 
evidentă. Până să stabilim câte voturi s-au furat, ale cui erau, câte s-au numărat, acolo a fost un 
cumul de infracțiuni făcut de un grup infracțional. 

Ioan Korpos Mulțumesc domnule senator și revin imediat la dumneavoastră! Chiar acum: 
Breaking News! 

 
● Ora 21: România de Poveste cu Ioan Korpos 
Intro Ioan Korpos: 
Sel 36: 4-21/00:30-00:48 
Titluri: Imediat: Avocatul Cuculis, atacat de propaganda rezist; Ce i s-a întâmplat celebrului 

avocat, mărturii șoc. 
Ioan Korpos: Avocatul Adrian Cuculis va fi împreună cu noi. Este atacat de propaganda rezist! 

Ce i s-a întâmplat celebrului avocat! Mărturii șoc, stimați telespectatori, într-o transmisiune în direct. 
Aveți toate motivele! Rămâneți cu noi! Breaking News! 

 
Sel 37: 4-21/33:50-38:34 
Titlu: Avocatul Cuculis, atacat de propaganda rezist 
Invitatul care a intervenit în discutarea acestui subiect: generalul Pavel Abraham. 
 
Ioan Korpos: Vom fi în direct! Pentru că o să-l vedeți în imagini, chiar în aceste momente! 
JINGLE: DIRECT 
 Ioan Korpos: Domnul Adrian Cuculis este împreună cu noi! Bună seara, domnule avocat! 
Exterior. Noapte. Avocatul Adrian Cuculis în mașina sa. 
Adrian Cuculis (iese din mașină): Bună seara, domnule Korpos! Mă scuzați, că o să trebuiască 

să mă dau jos din mașină. Trebuia să verific, și o să repet lucrul ăsta să se înțeleagă foarte clar, ori 
șobolanii lui Clotilde, ori cei ai lui Nicușor Dan, au mai reușit să mai distrugă ceva la mașina din 
spatele meu. Deja s-a rostogolit informația asta de vreo câteva zile, că fie șobolanii din sectorul 1, fie 
cei de la Primăria Capitalei, au început deja să facă niște daune. Însă, nu este vorba doar despre 
asta, pentru că aveți dreptate, domnule Korpos, am văzut și eu o postare, din punctul meu de vedere, 
nejustificată, cu privire la un domn Mălin Bot. Am aflat și eu astăzi, cu ce se ocupă domnul acesta. 
De fapt, el denigrează pentru a obține niște bani de la propaganda celor de la USR, pentru că nu-mi 
închipui din altă parte, pentru că vorbeam despre Clotilde și despre Nicușor Dan, practic, vorbim de 
aceeași gașcă. Și am văzut o postare interesantă pe facebook, ați prezentat-o și dumneavoastră 
astăzi și e bine să o știe toată lumea. Deci, dacă vii și spui adevărul, lumea știe că eu niciodată n-am 
vorbit fără fond. Adică, fiecare lucru pe care l-am spus vreodată, atât în fața instanțelor de judecată 
unde cu atât mai mult nu-ți permiți să minți sau să spui ceva neadevărat, dar și în fața cetățenilor, 
întotdeauna am vorbit având o bază. Baza mea este chiar mașina din spatele meu și să știți că noi ne 
aflăm aici, cumva la limita dintre sectorul 1 și sectorul 2, o limită nu neapărat fină dar, o limită dintre 
cele două sectoare, pentru că foarte mulți se întrebau; dom`le, de ce faci dezinformarea asta, c-au 
venit șobolanii lui Clotilde și ți-au mâncat rola de la alternator, de la mașină și de asta ai rămas în 
drum. Păi, nu vă supărați, șobolanii nu au GPS și nu știu că în sectorul 1 trebuie să rămână. Ei pot 
migra. La fel de bine, catastrofa asta de la Primăria Capitalei, pentru că știm foarte bine, s-a aprobat 
planul de deratizare pentru 2021, în 2021. Și sigur că toate informațiile astea care sunt cunoscute 
adică, nu vorbim despre niște chestiuni pe care le spun eu și nu pot fi probate, au fost cumva 
combătute între ghilimele de către Mălin Bot și îi transmit un mesaj pe calea aceasta, spunând că eu 
fac dezinformare. Dezinformare cred că face dânsul și cel mai bine ar fi să se ducă frumos la 
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Primăria Capitalei, să se ducă frumos la doamna Clotilde și să rezolve problemele astea, pentru că 
sigur, dauna mea a fost mică: 600 de lei, am rămas cu mașina în mijlocul drumului. Dar, mă întreb 
câți dintre bucureșteni au rămas cu mașinile tot așa în drum, sau au avut o daună mai mare sau cine 
știe, scurtcircuite la mașini care puteau duce la tragedii, domnule Korpos.  

Ioan Korpos: Iată, așadar ce i s-a întâmplat domnului Cuculis! Vă dați seama, domnule general 
Abraham! Oricui, Doamne ferește! Adică, dânsul a observat și a văzut imediat ce i s-a întâmplat la 
mașină, dar putea să fie... să se întâmple o nenorocire! 

Pavel Abraham: Da, indiscutabil! Dar, aș vrea să spun că dăm prea mare importanță unor așa 
ziși haștag rezist, cum ar fi chiar și domnul Mălin Bot,  cel denumit Ceaușescu... Oameni care 
încearcă să-și câștige existența, după părerea mea, în contextul dat, pe filiera unor relații cu oamenii 
care au ajuns la putere și care caută prin acești oameni care sigur, n-au altă alternativă decât să 
denigreze, să facă scandal, să pună într-o lumină proastă personalități, indiferent din ce structură fac 
parte. Și cred că, din această perspectivă, poate noi uneori greșim, că-i băgăm prea mult în seamă. 
Sunt totuși niște oameni simpli, care așa cum am spus, recurg la asemenea chestiuni pentru a-și 
asigura existența, neavând o altă pregătire, o calificare din care să poată trăi la un nivel acceptabil.  

Adrian Cuculis: Domnule general, vă rog să mă iertați, o să intervin foarte pe scurt. Își leagă 
existența de persoane care cumva, la un moment dat, ar putea să le bage în seamă, pentru că atâta 
vreme cât îți este pocit numele și ești făcut dezinformator... 

Pavel Abraham: Aveți perfectă dreptate, domnule avocat! 
Adrian Cuculis: Dați-vă seama ce  înseamnă pentru un avocat să i se atribuie de fapt acest lucru: 

de fake news. Adică, în momentul în care vorbești de cineva că face fake news sau face 
dezinformare, este ceva foarte grav. Darmite să mai pui pe seama unui avocat treaba asta! 

Pavel Abraham: Oamenii care vă cunosc și oamenii serioși... 
Adrian Cuculis: Deci, el s-a bazat ... s-a bazat, domnule general, s-a bazat pe treaba asta! Adică 

știind foarte bine că eu voi riposta. Niciodată nu am făcut dezinformare și cu atât mai mult, nu am 
făcut o afirmație eronată față de cineva, fără să am probe. Cunosc foarte bine cum funcționează 
legile din România și nu mi-aș fi permis. Deci, el s-a bazat pe lucrul ăsta.  

Pavel Abraham: Distinse coleg, oamenii serioși nu pun pe picior de egalitate aprecierile 
dumneavoastră cu ale acestor oameni. 

Ioan Korpos: Domnule Vișan, mai avem o bombă, o altă informație de Breakig News, chiar 
acum! 

Precizăm că nu a fost prezentat punctul de vedere al lui Mălin Bot.” 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 

Consiliului au constatat că emisiunea ‘’România de poveste’’ din 04.07.2021 a fost difuzată 
cu încălcarea prevederilor art.  40 alin. (1) din Codul audiovizualului.  

În concret, Consiliul a reținut că în cadrul acesteia au fost făcute afirmații acuzatoare la 
adresa unei persoane, de natură a-i prejudicia imaginea, fără a fi prezentat și punctul de 
vedere al acesteia, așa cum dispune norma legală invocată. 

Astfel, în cadrul emisiunii, difuzată sub titlurile: ’’Liderul propagandei rezist, scandal 
pentru Clotilde; Mălin Bot atac grav la avocatul Cuculis; Cuculis ripostează în instanță după 
atacul lui Mălin Bot; Imediat: Avocatul Cuculis, atacat de propaganda rezist; Ce i s-a 
întâmplat celebrului avocat, mărturii șoc’’, au fost făcute unele referiri acuzatoare la adresa 
domnului Mălin Bot.  

Această persoană a formulat petiția nr.  6101/05.07.2021 în care arată:  ‘’Postul tv a 
promovat denigrări la adresa mea, fără a cere dovezi celor care au denigrat și fără a 
prezenta punctul meu de vedere. În emisiune, avocatul Cuculis și generalul Pavel Abraham 
m-au denigrat că sunt plătit de USR, că nu am nicio specializare, că sunt ”propaganda 
#rezist”, că sunt pe  ”filiera anumitor relații politice”, că sunt ”fără nicio calificare”. 

Față de aspectele sesizate, analizând conținutul emisiunii, membrii Consiliului au 
constatat că petiția este întemeiată, fiind constatată încălcarea prevederilor legale incidente, 
care reglementează în sarcina radiodifuzorului obligația legală imperativă ca, în cazul în care 
sunt aduse acuzații privind fapte sau comportamente morale, ilegale, acestea trebuie 
susținute cu dovezi, iar persona vizată  trebuie contactată și invitată pentru a-și exprima 
punctul de vedere în legătură cu faptele imputate. Așa cum rezultă din raportul de 
monitorizare, în cadrul emisiunii nu a fost prezentat și opinia  celui vizat de afirmațiile 
acuzatoare.  În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu 
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a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. Or, respectarea 
normelor legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor 
acuzatoare și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă, întemeiată pe 
probe concrete, pertinente şi concludente. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-
TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul ROMÂNIA TV) se sancţionează cu 
somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art.  40 alin. (1) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta 
decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi 
necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de 
cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, 
următorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul ROMÂNIA 

TV, deoarece în cadrul emisiunii ‘’România de poveste’’ din 4 iulie 2021,  au fost făcute 
afirmații acuzatoare la adresa unei persoane, de natură a-i prejudicia imaginea,  fără a fi 
prezentat și punctul de vedere al acesteia, așa cum dispune art. 40 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, 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. ’’ 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


