
 

 
Decizia nr. 43 din 28.01.2021 

privind amendarea cu 5.000 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 

 
 

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

 
 

Întrunit în şedinţa publică din 28 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a reanalizat rapoartele de monitorizare și au decis sancționarea 
radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei, după ce în ședința din 26.01.2021 au analizat 
rapoartele întocmite de Direcția Monitorizate cu privire la emisiunile ‘’Special’’ din 
25.12.2020 (sesizările nr. 12422/28.12.2020; 12373/25.12.2020), ’’România te vede’’ 
din 26.12.2020 (sesizarea nr. 12422/28.12.2020), precum și la emisiunile informative 
din 17.12. și 20.12.2020 (sesizările nr. 12153-17.12.2020, 12207/20.12.2020), 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 şi a vizion[rii înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat 
că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 65 
lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

- art. 64 alin. (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

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

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
- art. 65   În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 

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

prezentate în acel moment. 
În fapt: în data de 25.12.2020, începând cu ora 21.00, postul ROMÂNIA TV a 

difuzat, în direct, emisiunea ‘’Special’’, moderată de Cristina Șincai, invitat fiind George 
Becali. 

Titluri: GIGI BECALI, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE ÎN SEARA DE 
CRĂCIUN; MĂRTURISIREA ZGUDUITOARE A LUI BECALI ÎN SEARA DE 
CRĂCIUN; BECALI DEVĂLUIRI DESPRE NEOMARXIŞTII DE LA USR (S3); GIGI 
BECALI MĂRTURII-ŞOC DESPRE IOHANNIS ŞI CIOLOŞ (S5); ACCEPTĂ BECALI 
SĂ SE VACCINEZE DE COVID?(S6, S7)  
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    Pe o bandă de culoare albă afişată imediat sub zona dedicată titlurilor 
emisiunii au fost titrate următoarele informaţii: GIGI BECALI FACE DEZVĂLUIRI 
DESPRE NOMARXIŞTII DE LA USR, CE LEGĂTURĂ ARE BECALI CU NOUL 
PARTID AUR, MĂRTURII-ŞOC DESPRE KLAUS IOHANNIS ŞI CIOLOŞ. 

 În cadrul acestei ediții, invitațul a făcut o serie de afirmații referitoare la virusul 
Covid 19, precum și la vaccinarea împotriva acestui virus. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
● afirmaţii făcute în emisiune despre virusul Covid 19 
S2(rep.15:20-17:48, sel.25-21)  Moderatoarea: Totuşi au murit mulţi oameni domnule 

Becali. 
Gheorghe Becali: Au murit, câţi au murit? Au murit, îţi spun eu, eu spun de pandemie 

da, că nu au murit de pandemie. Eu am dat la sute de oameni şi mii de oamemi. 
Moderatoarea: Medicamente? 
Gheorghe Becali: Medicamente. Şi la spitale, că aduceam medicamete şi nu pot să le 

iau, le donez, le-am donat la spitale medicamente. Virusul ăsta este un fleac dacă când mi-a 
curs nasul sau urechi sau nu ştiu ce sau ochii sau cutare, sau puţin temperatură, am luat, 
pac am luat medicamentul. Eu nu ştiu, nu la oameni, este păcat, Vitamina D3, Zinc, Vitamina 
C. Paracetamolul numai dacă ai temperatură. El scade glutationul, spun specialiştii, dar noi 
numai paracetamol adică facem mai rău. El este fleac dacă-l iei din timp. Îl opreşti barieră, 
hai noroc Covid. Dacă l-ai lăsat cinci, şase zile, hai lasăăăă bă că nu am eu nimica, sunt 
puternic...stai puţin domne, puţin aer condiţionat...daomne dar nu am nimica eu, nu am eu 
Covid, de parcă e ruşine să ai Covid. Apoi atuncea numai te înţelegi tu cu el, eşti fleac pentru 
el. Şi ajungi la ATI. Aşa se întâmplă cu virusul ăsta, eu ştiu am experienţă am văzut. M-ai 
înţeles? 

Moderatoarea: Aţi avut oameni bolnavi în jurul dumneavoastră?                   
Gheorghe Becali: Păi am avut majoritatea pe la mine prin comună. Rudele mele, rude, 

cutare, rudele au avut pritenei, au avut.... Pe toţi i-am ajutat. Unde a fost unul bolnav direct 
aşa şi fără mască ca să-l încurajez. Şi m-am dus şi am dat medicament şi am stat lângă el.  

Moderatoarea: Nu vă este frică?      
Gheorghe Becali: Nu-mi e frică! Dacă Hristos vrea să mă omoare aşa, să mor aşa! Păi 

eu mă duc la Sfânta Liturghie şi acolo spune aşa: şi dacă mâncaţi şi dacă nu mâncaţi tot ai 
Domnului sunteţi. Şi mai spunea aşa: şi dacă muriţi ai lui Hristos sunteţi şi dacă muriţi şi dacă trăiţi 
tot ai lui Hristos sunteţi. Păi eu şi dacă trăiesc şi dacă mor tot al lui Hristos sunt!  

 
 ● afirmaţii făcute în emisiune despre vaccinarea împotriva Covid 19  
S6 (rep.09:20-13:25, sel.25-22)  Moderatoarea: Cultura, vedem ce se întâmplă cu cultura, cu 

bisericile, nu-mi dau seama cât durează nebunia asta? Ne oprim vreodată din...? 
Gheorghe Becali: Nu mai scăpăm niciodată de asta, de virusul ăsta. Niciodată nu mai 

scăpăm. 
Moderatoarea: Cum nu scăpăm? 
Gheorghe Becali: Păi da eu spun că nu scăpăm. Părearea mea... 
Moderatoarea: Vă vaccinaţi? 
Gheorghe Becali: Nuuuuuu 
Moderatoarea: Nu? 
Gheorghe Becali: Nu. Eu nu mă vaccinez nici dacă mor pe loc. Şi nu că vezi doamne 

îmi e frică de vaccinul ăsta. Mie îmi e frică de ce? De vaccinul ăsta, păi da dar eu am 
medicament care iau cinci zile câte o picătură şi un an de zile nu mai am treabă. Ivermectina. 
Cinzi zile câte o picătură după aia un an de zile numai ai treabă. Iau peste un an iar 
Ivermectină. Mai bun decât vaccinul. Care costă 10 lei Ivermectina. Deci Ivermectina. Bun. 
Dacă eu fac ce cred eu că va fi. Că nu că nu sunt prooroc, proorocesc şi eu şi ce-mi dă Dumnezeu 
Hristos mie în minte. Ei o să dea vaccinul ăsta. Ai văzut în Anglia domne se propagă dublu 
acuma tulpină de virus.  

Modeartoarea: Alt virus da, adică altă tulpină. 
Gheorghe Becali: După aiai o să zică bă stai că nu l-am nimerit bine, încă altul aducem 

acuma şi pe urmă încă altul aducem acuma. Şi peste vreo patru, cinci ani o să zică bă uite 
care-i treaba, că opresc, ai văzut, nu mai treci pe avion, nu ai vaccinul cutare. Mie nu-mi e 
frică numai de vaccin. Mie îmi e frică că după aia o să zică în felul următor. Că părerea mea 
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că anul ăsta 2020 este începutul sfârşitului. Că este aproape că zice Hristos că veţi vedea 
mlădiţa de măslin, de scmochin şi asta vedem mlădiţa. Bine va dura 10, 20, 30, 40 de ani, cât va 
dura. Mai amână Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să ...închidem cluburile şi drogangealele şi băuturile 
şi pac.. las bisericile. Vezi cum face Dumnezeu? Dar mie ce-mi e frică? Vine cu un vaccin, vine 
cu..., o să zică după aia bă uite care-i treaba păi pentru că nu putem să ţine evidenţa ca să te 
ştim bine cum eşti tu, Doamne să nu fie, bă trebuie să-ţi pună ţie în mâna dreaptă aicea un 
cip sau în frunte aici ca noi să citim să vedem vaccinuruile pe care le-ai făcut tu ca să ştim că 
dacă-ţi vine rău pe stradă, că aşa o să fie, o să cadă lumea hap, hap de la vaccinurile astea, 
înţelegi?  

Moderatoarea: Doamne fereşte! 
Gheorghe Becali: Păi aşa o să fie, aşa cred. O să cadă lumea pac în cap. Înţelegi. Peste 

patru, cinci ani, aşa cred. Nu ştiu, doamne iartă-mă, nu vrea să fac propagandă împotriva 
vaccinului eu spun ce cred eu şi eu nu fac vaccinul. Eu nu-i îndemn pe oameni să nu-l facă, 
să-l facă! Fiecare să facă. Dar eu nu-l fac. Dacă pui capul pe buturugă aicea, tai capul cu 
barda. Întide mâna faci vaccinul. Bă taie capul dar vaccinul nu fac. M-ai înţeles?De ce? Păi 
pentru că nu-mi este frică de el mi-e frică că după aia o să zică că bagă placheta. Te obligă 
după aiai dacă ai făcut vaccinul. Băă stai să vedem, pune placheta să vedem ce vaccinuri ai 
făcut, că altfel e pricol mare. Ca să te protejăm. Şi ce înseamnă plachetă în mâna dreaptă sau 
pe frunte. Înseamnă Iisus Hristos. Rugăciune. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Asta 
înseamnă mâna dreaptă cu care faci crucea şi fruntea unde este numele Tatălui aici unde este 
Hristos. Atuncea în cap şi mână. În dreapta unde se face crucea şi în mâna cu care se face crucea. 
Asta urmăreşte. Că dracu ce nu suportă? Cel mai mult pe drac repet îl arde aşa (...)  

S7 (rep.16:28-18:00, sel.25-22)  Moderatoarea: S-o termina şi pandemia asta odată şi 
odată. 

 Gheorghe Becali: Nu mai scăpăm de ea niciodată. Nu mai scăpăm de ea. Daaa trăim cu 
ea. Măcar să fie asta. Măcar să fie asta! Că nu-i problemă asta. Asta-i leac. Asta-i fleac. Puţin 
amidon, puţină vitamina C, puţină vitamina D, Zinc, pa, la revedere! E fleac.Că nu vor ei. Nu 
ai văzut în Congresul American scandal. Nu vor ei. Există substanţe care cu 10 lei adică 2 
dolari te vindeci. Dar nu vor. Ei vor ăla, miliardele, vor miliardele. Înţelegi. Păi nu ar fi o 
poblemă. Dar ei acum fac altele tulpine şi altele şmecherii şi hăăhăăhăăăăă....si o să vină şi 
altele tulpine, şi altele......mai grele. Fii atentă aicea. Tu ştii de Hristos s-au atins mulţi, se 
atingeau de hainele lui şi se vindecau. Pe vremea aia când era El. E păi noi acuma avem 
posibilitatea nu haina Lui să atingem luăm Trupul Lui şi Sângele Lui, îl mâncăm şi îl bem Sângele 
Lui tot. Şi intră în noi. Şi este cu noi. Şi-ţi dai seama ce privilegiu ne-a dat. Să-L mâncăm pe Hristos, 
să-L bem pe Hristios, pe El.  

 
Consiliul a analizat și raportul de monitorizare având ca obiect emisiunea 

’’România te vede’’ din data de 26.12.2020, prezentată și moderată de Ioan Korpos. 
Prin Skype: Corneliu Dobriţoiu (fost ministru), Cristian Troncotă (istoric), Adrian 

Izvoranu (director Camera de Comerț Unirea), Cristina Șincai (jurnalist România TV) 
În cadrul acestei ediții, au fost făcute, de asemenea, comentarii referitoare la noul 

virus COVID-19, pe care le redăm din sinteza constatărilor, așa cum au fost reținute: 
Ioan Korpos: Da, domnule Izvoranu, scurt vă întreb... ați văzut... petreceri... vedem și câte 

cazuri de infectări avem... cu siguranță... și ne gîndim că acest număr va crește după toate aceste 
petreceri... oamenii... e sărbătoare... au lăsat garda jos, cum s-ar spune, și... 

Adrian Izvoranu: E sărbătoare și de sărbătoare oamenii fac petreceri. Deci până aicea nimic 
anormal. Faptul că poartă sau nu poartă mască, mi se pare la fel de discutabil câtă vreme 
nimeni nu garantează eficiența acestor măști... nu văd rostul purtării lor de vreme ce nicio 
măsură serioasă nu s-a luat până acuma pentru că aceste măști să însemne ceva... O bucată 
de pânză la gură nu înseamnă absolut nimic și nu asigură niciun fel de protecție. 

Ioan Korpos: Toți medici vă contrazic în asta, domnule Izvoranu, știți foarte bine... 
Adrian Izvoranu: (neinteligibil) 
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate: CUM A STÂRNIT BECALI 

SCANDAL NAȚIONAL PE VACCINARE; GIGI BECALI REFUZĂ VACCINAREA: SĂ-MI TAIE 
CAPUL! 

Ioan Korpos: Și Gigi Becali... Cristina, stai cu noi!... ți-a mai spus ceva foarte tare și vreau 
să-l ascultăm împreună acum... a spus că nu se vaccinează Gigi Becali anti-COVID... a vorbit în 



 

 

4

 

exclusivitate la noi... s-a uitat o țară întreagă... deci nu se vaccinează... exact declarațiile lui Becali, 
chiar acum! 

A fost difuzat un fragment din interviul acordat de George Becali jurnalistei Cristina Șincai. 
George Becali: Nu mai scăpăm niciodată de asta... de virusul ăsta niciodată nu mai 

scăpăm... 
Cristina Șincai: Cum nu scăpăm?  
George Becali: Păi da eu... nu scăpăm... eu... de exemplu, părerea mea... 
Cristina Șincai: Vă vaccinați? 
George Becali: Nu! 
Cristina Șincai: Nu? 
George Becali: Eu nu că... Eu nu mă vaccinez nici dacă mor pe loc! La mine e 

genetică... vine cu un vaccin, vine cu un... O să zică că după aia... Bă, uite care-i treaba... Păi 
pentru că nu puteam să ținem evidența ca să te știm bine cum ești tu... așa cred... 
(închinându-se) Doamne, să nu fie!... mă, trebuie să-ți punem ție în mâna dreaptă, aicea, un 
cip sau în frunte aicea... ca noi să citim, să vedem vaccinurile care le-ai făcut tu ca să știm că 
dacă-ți vine rău pe stradă... că așa o să fie... o să cadă lumea... hap!... hap!... de la vaccinurile 
astea, înțelegi? 

Cristina Șincai: Doamne-ferește! 
George Becali: Păi așa o să fie... așa cred... înțelegi?... Doamne, iartă-mă! Nu vreau să 

fac propagandă împotriva vaccinului... eu spun ce cred eu și eu nu fac vaccinul. (neinteligibil) 
să nu facă vaccinul... să-l facă!... fiecare să facă, da eu nu fac... Eu nu-l fac... dacă pun capul 
aicea, pe buturugă, aicea... taie capul cu barda... pune... întinde mîna, faci vaccinul... Bă, taie 
capul, da vaccinul nu-l fac... m-ai înțeles?... Eu... (închinându-se) am dat la sute de oameni și mii 
de oameni... 

Cristina Șincai: Medicamente... 
George Becali: ... medicamente... și la spitale... că aduceam medicamente și nu pot să le 

iau, trebuia să le donez... le-am donat la spitale... medicamente... Virusul ăsta este un fleac! Dar 
dacă când mi-a curs nasul sau urechi  sau nu știu ce... sau ochii sau cutare sau puțin 
temperatură... l-am luat... pac!, am luat medicamentul. Eu nu știu... nu la oameni că e păcat... 
(neinteligibil) bidon... vitamina D3, zinc, vitamina C... paracetamolul numai dacă ai 
temperatură pentru că el scade glutationul... spun specialiștii... la noi numai paracetamol... 
adică face mai rău... știi? El este fleac, dacă-l iei din timp. Îl oprești... barieră.. hai, noroc, 
COVID! Dacă l-ai lăsat 5 – 6 zile... lasă, mă, că n-am eu nimica... sunt puternic eu... stai puțin 
că nu, domne, puțin aer condiționat... nu, domne, păi da nu... păi da puțin răcit, n-am nimica 
eu, n-am eu COVID... de parcă e rușine să ai COVID... Rudele au avut, prieteni au avut... pe 
toți i-am ajutat... Eu n-am ținut cont. Unde a fost ăla bolnav, direct... așa, și fără mască ca să-l 
încurajez... Și m-am dus și am dat medicament și am stat lângă el. 

Cristina Șincai: Nu vă e frică? 
George Becali: Nu mi-e frică! 
Cristian Troncotă: În ceea ce privește vaccinul, dânsul a spus de mai mult timp... are 

tratamentul dânsului, îi ajută pe cei care pot, ajută spitalele cu medicamente... eu cred că, 
dacă toți cei care refuză să se vaccineze, ar avea contribuția domnului Becali și ar fi toți atât 
de dăruitori și mărinimoși, eu cred că am cîștiga ceva. E o deosebire mare între... și asta mă 
impresionează la domnia-sa... între discursul domniei-sale despre valorile creștinismului și 
aceste acțiuni pe care Poliția le face și se încrede cu 13.000 de amenzi pentru cei care n-au 
purtat mască, dar fără să precizeze exact... domne, măștile pe care nu le-ați purtat erau 
regulamentare... 

Corneliu Dobrițoiu: Conforme... 
Cristian Troncotă: ... sau nu corespundeau din punct de vedere al normelor medicale. 

Vedeți, aicea guvernul nostru a rămas dator... ne ia amenzi, dar nu ne spune ce-au făcut cu 
acele măști neregulamentare. Domnul Becali e de o sinceritate dezarmantă... asta trebuie să 
înțeleagă oamenii... 

Ioan Korpos: Și vreau să vă mai întreb ceva... da, dar domnule profesor... spunându-ne 
tuturor... în fața unei țări întregi că, iată!, nu se vaccinează... tăiați-mi capul... nu fac asta... un 
om atât de influent... vă dați seama că opinia publică... 

Cristian Troncotă: Păi dacă nu e obligat... nu-l obligă legea... legea nu-l obligă... 
Ioan Korpos: Corect... 
Cristian Troncotă: ... și are filozofia dânsului... 
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Ioan Korpos: Corect... 
Cristian Troncotă: ... are modul dânsului de a se feri... ați văzut?... e foarte – foarte atent 

să spună că se tratează, ia medicamente când are anumite stări, că știe cum să reacționeze 
din punct de vedere medical, deci are această educație medicală de a nu-i agresa pe ceilalți 
cu bolile domniei-sale. Mie mi se pare de admirat lucrul ăsta. 

De asemenea, în aceeași ședință, Consiliul a analizat și rapoartele pentru edițiile 
emisiunilor informative din 17 și 20 decembrie 2020, constatând că titlurile unora dintre 
știri, respectiv: Bărbat executat în maşină, criminaliştii descend ; Foc în Bucureşti, 
oamenii se aruncă de la etaj   au fost difuzate cu încălcarea dispozițiilor art. 65 lit. c) 
din Codul audiovizualului. 

Redăm din raportele de monitorizare conținutul știrilor prezentate sub aceste 
titluri: 

-  emisiunea Ştirile România TV difuzată în data de 17.12.2020, intervalul 13:00-13:40.  
Sub genericul Breaking News a fost prezentată ştirea cu titlul Bărbat executat în maşină, 

criminaliştii descind şi  cu următorul conţinut:   
(11.29/13.mp4) Prezentatoare: Este informaţia momentului, doamnelor şi domnilor, bărbat 

împuşcat în maşină. Se întâmplă în Bootoşani. S-a întâmplat, mai exact. Dana(?), ne spune mai 
multe. Dana?! 

Reporter corespondent România TV: Bun găsit, aşa este. Incidentul a avut loc în comuna 
Copălău din Botoşani. Vorbim de un bărbat care era urmărit de poliţişti, atenţie, încă din judeţul Iaşi. 
Au trecut graniţa şi au ajuns în Botoşani. Mai multe echipaje de Poliţie erau pe urmele acestuia 
pentru că bărbatul nu oprise la un semnal al poliţistului. Era un control de rutină, a refuzat însă să 
oprească şi a demarat în trombă. S-au luat poliţiştii după el. Iată, l-au fugărit în trafic. Mai multe 
echipaje iar la un moment dat pur şi simplu, bărbatul se pare că a intrat cu maşina în autoturismul 
de poliţie, moment în care unul dintre agenţi a scos pistolul pe are îl avea în dotare şi după ce a tras 
câteva focuri de avertisment şi a văzut că bărbatul nu se opreşte din goana nebună, a tras asupra 
maşinii şi iată că, se pare, l-a nimerit pe acest fugar. În urma incidentului bărbatul a oprit 
autovehiculul pentru că a fot grav rănit. A ajuns Ambulanţa SMURD la faţa locului iar în aceste 
momente este resuscitat bărbatul şi asta pentru că este într-o stare foarte gravă, e în stop cardio-
respirator iar medicii acum luptă să-i salveze viaţa. Sunt foarte multe echipaje de poliţie la faţa 
locului iar traficul este blocat acolo. Cu siguranţă va urma cercetarea... 

Prezentatoare: Mulţumeasc mult, Dana (?). Cu siguranţă te aşteptăm cu noi informaţii. Ne 
întoarcem la ceea ce se întâmplă în Capitală, faptul că oamenii au dat buluc la cumpărături, 
doamnelor şi domnilor.        

Pentru ilustrarea ştirii au fost prezentate mai multe poze de la locul incidentului, în care se 
vedea o maşină de poliţie, un echipaj SMURD în apropierea unei maşini ieşită în decor. 

 
- în data de 20.12.2020, intervalul 14:00-23:0, au fost transmise informaţii despre un 

incendiu produs într-un bloc din Bucureşti, după cum urmează: 
 14:33 - Breaking News 
Titluri: Incendiu la un bloc, oamenii încearcă să se salveze pe schele/ Foc în Bucureşti, 

oamenii se aruncă de la etaj. 
Sel.2 (30.28/20.14.asf) Prezentatoare: Şi doamnelor şi domnilor, iată, vedem noi imagini de 

la incendiul de la un bloc din Colentina, acolo unde un apartament de la etajul şase arde. Pompierii 
au ajuns la faţa locului şi intervin în aceste momente. Ne spuneau colegii noştri că oamenii, 
locatarii acestui bloc încearcă să se salveze pe schele în aceste momente. 

Prezentator: Da, este o intervenţie extrem de dificilă însă marele avantaj al oamenilor, 
marele noroc, dacă putem să-l numim aşa, este faptul că existau acele schele în spate pe care au 
putut să se salveze, pe care au putut să iasă dar intervenţia rămâne în continuare una extrem de 
dramatică, una care va necesita... 

Prezentatoare: Oamenii sunt foarte panicaţi în aceste momente.   
Prezentator: Şi iată, vedem sunt foarte multe echipaje de pompieri la faţa locului. Focul 

arde în continuare. Vedem imagini incredibile în acest moment. Repetem, sunt imagini din 
Colentina, de la un bloc din Colentina, un apartament de la etajul şase a luat foc. 

Prezentatoare: Deocamdată nu este cunoscută cauza, nu ştim de la ce a pornit acest 
incendiu dar vom reveni doamnelor şi domnilor cu noi imagini şi informaţii de acolo. 
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Prezentator: Da, vedeţi, este fumul în continuu să iasă de acolo, pompierii încearcă... Va fi 
destul de dificil, totuşi vorbim despre etajul şase al blocului. Este o intervenţie greu de realizat, şi 
rămâne de văzut în cât timp vor reuşi să stingă incendiul. 

Prezentatoare: Vedem în imagini, Dragoş, foarte multe echipaje ale pompierilor ajunse 
acolo. Deasemenea cu siguranţă vor ajunge şi ambulanţele. Dana Guţă este în continuare alături 
de noi. Dana, ce informaţii noi ne poţi oferi?   

Dana Guţă, reporter: Bun găsit! Pompierii deja încep să ajungă la faţa locului. Este un 
incendiu violent la un apartament situat la etajul şase al blocului. Se întâmplă în sectorul doi, 
pe Şoseaua Colentina. Sunt oameni deja autoevacuaţi, o parte din ei, din bloc. Şi observăm 
că blocul se află în reabilitare, aşa că oamenii au ieşit pe geamuri şi au coborât pe schelele 
amplasate la bloc. Este însă periculos şi acest lucru pentru că într-adevăr încearcă să scape de 
flăcări şi de fum, însă pe de altă parte pe schele este foarte greu de mers, nu oricine poate să 
meargă pe aceste schele şi aşadar mare grijă trebuie să aibă şi cei care încearcă să fugă din calea 
flăcărilor. Pompierii, cu siguranţă vor ajunge şi la ei şi vor fi nevoiţi să-i coboare  de acolo.Vor 
interveni şi cu autoscări. Din informaţiile pe care le avem, patru autospeciale sunt deja la faţa 
locului, ale pompierilor, însă este posibil să se suplimenteze numărul acestora. Se vor crea două 
echipe. Una dintre ele vor merge, într-una dintre ele pompierii  vor merge să stingă flăcările iar 
ceilalţi vor încerca să autoevacueze oamenii din bloc pentru că aşa cum ştim, de cele mai multe ori 
fumul pătrunde pe casa scării şi mai apoi în apartamentele celorlalţi locatari şi este posibil să se 
intoxice cu monoxid de carbon. Sunt şi ambulanţe prezente la faţa locului pentru că în cazul în care 
ar fi victime, cu siguranţă vor avea nevoie de îngrijiri medicale  şi mă refer aici inclusiv la atacuri de 
panică în care se produc de cele mai multe ori  în astfel de cazuri şi evident la intoxicările cu 
monoxid. Este o operaţiune amplă în plină desfăşurare şi aşteptăm să vedem cât de rapid vor reuşi 
pompierii să stingă flăcările.  

Prezentator: Da, mulţumim foarte mult Dana. Aţi văzut imaginile disperate cu oameni pe 
schelă, oameni care încearcă să se salveze de la incendiul acela violent, izbucnit într-un 
apartament dintr-un bloc din Colentina. Mergem mai departe, vă ţinem la curent cu toate 
informaţiile.      

Sunt prezentate imagini de la faţa locului în care se văd flăcări şi un fum gros la etajul unui 
bloc, la parterul căruia sunt staţionate mai multe maşini de pompieri. Imaginile sunt însoţite de 
avertismentul: Atenţie! Imagini care vă pot afecta emoţional. 

Timp de aprox. 4 minute, cât a durat dialogul dintre prezentatori şi reporter, pe ecran a 
fost afişat titlul Foc în Bucureşti, oamenii se salvează sărind de la etaj. 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării de înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că emisiunile „Special”  și „România te vede” din 
25.12., respectiv 26.12.2020, au fost difuzate cu încălcarea principiilor de informare 
corectă a publicului, așa cum sunt prevăzute de art.  64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului.  

Astfel, în cadrul celor două emisiuni analizate au fost făcute comentarii referitoare 
la pandemia cu noul coronavirus COVID-19  și la vaccinarea împotriva acestuia, 
Consiliul constatând că, față de modalitatea în care a fost prezentat subiectul în cauză, 
radiodifuzorul nu a asigurat o distincție clară între fapte și opinii și nici informarea 
imparțială și cu bună-credință a publicului, așa cum avea obligația legală în virtutea 
prevederilor invocate.  De aceea, Consiliul consideră că  abordarea unor teme, precum 
cele enunțate, îndeosebi în acest context medical de mare risc și de accentuată 
sensibilitate și îngrijorare în rândul telespectatorilor, din care pot face parte și persoane 
direct afectate de acest nou coronavirus, trebuie făcută cu responsabilitate, în  mod 
obiectiv și prin prezentarea opiniei unui specialist din domeniu, care poate aduce un 
beneficiu real publicului, constând în informații pertinente, autorizate, științifice, certe. 
Însă, în cadrul acestor ediții, au fost prezentate în mod preponderent opiniile exprimate 
de un invitat, persoană notorie, care pot influența într-un mod eronat percepția 
publicului cu privire la informațiile prezentate referitoare la virusul în cauză și la 
vaccinarea împotriva acestuia.  

Or, potrivit dispozițiilor legale invocate, radiodifuzorii trebuie să asigurare o 
distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
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eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
De aceea, în temeiul legii, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o 
condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi 
impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul.  

De asemenea, în aceeași ședință, Consiliul a analizat și rapoartele pentru edițiile 
emisiunilor informative din 17 și 20 decembrie 2020, reținând că titlurile unora dintre 
știri, respectiv: Bărbat executat în maşină, criminaliştii descend ; Foc în Bucureşti, 
oamenii se aruncă de la etaj, nu au reflectat cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor 
prezentate în acel moment în conținutul știrilor, fapt ce contravine art. 65 lit. c) din 
același Cod. 

Față de toate aspectele constatate, în calitate de garant al interesului public, 
Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi 
echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Din această 
perspectivă, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 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. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte și încălcări similare în materie de informare corectă, ţinând cont de criteriile 
de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei. 

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. (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 de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art.  64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 65 
lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 5.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece emisiunile Special”  și „România te vede” din 25 și 26 
decembrie 2020, în cadrul cărora au fost comentarii referitoare la pandemia cu noul 
coronavirus COVID-19 și la vaccinarea împotriva acestuia, au fost difuzate cu 
încălcarea principiilor de informare corectă a publicului, așa cum sunt prevăzute de art.  
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64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului. Potrivit acestora, radiodifuzorii trebuie 
să asigurare o distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

De asemenea, Consiliul a constatat și că unele dintre titluri afișate în cadrul 
emisiunilor informative din 17 și 20 decembrie 2020, respectiv: Bărbat executat în 
maşină, criminaliştii descend ; Foc în Bucureşti, oamenii se aruncă de la etaj, nu au 
reflectat cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment în conținutul 
știrilor, fapt ce contravine art. 65 din același Cod.’’ 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


