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Decizia nr. 513 din 15.09.2022 

privind sancționarea cu somație 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 15 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 
4482/11.04.2022, cu privire la emisiunea Punctul culminant difuzată în ziua de 11 aprilie 
2022 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 unor selecţii din înregistrarea emisiunii informative analizate, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 40 alin. (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
Art. 40 (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. 

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

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

 

În fapt, postul de televiziune România Tv a difuzat în data de 11.04.2022, intervalul 
20:59-22:46, emisiunea Punctul culminant, moderată de Victor Ciutacu. 

Potrivit raportului de monitorizare, în cadrul emisiunii au participat, în calitate de invitați, 
Alice Drăghici-avocat, Radu Oprea-deputat PSD, Dan Andronic (Skype)-jurnalist, Gelu Vișan-
analist politic, Bogdan Jelea-istoric, politolog, George Simion-copreședinte AUR. 

Pe parcursul emisiunii au fost afișate următoarele titluri: URMEAZĂ: GEORGE SIMION, 
BĂTAIE CU REZIȘTII ȘI USERIȘTII/ POLIȚIA INTERVINE: ATACURI ȘI BĂTĂI, URLETE ȘI 
CIRC ÎN STRADĂ/ GEORGE SIMION ÎI DEMASCĂ PE LIDERII USR ȘI PE CÎȚU/ CU CE I-A 
PRINS, CE PROBE ZDROBITOARE ARE/ CUM I-A FILMAT SIMION PE REZIȘTI/ CIRCUL 
SERII, IMAGINI CU SIMION ACASĂ LA FLORIN CÎȚU/ CUM A PRINS-O SIMION PE 
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PRIMĂRIȚA REZIST/ IMAGINILE CARE O DEMASCĂ PE CLOTILDA, PROCURORII LE VĂD 
ACUM/ CLOTILDA TREMURĂ, PARCHETUL GENERAL ÎI NUMĂRĂ VOTURILE/ (…) 

Supratitluri: USR: ”IOHANNIS ESTE CEL MAI MARE TRĂDĂTOR”/ NEOMARXIȘTII USR 
ATACĂ, ACUZAȚII DE MILITARIZARE/ LINJAJUL DECLANȘAT DE REZIȘTI LA IOHANNIS/ 
ANCHETĂ JURNALISTICĂ DE AMPLOARE DESPRE REȚEAUA USR/ COPIII 
SECURIȘTILOR PLASAȚI ÎN POLII DE PUTERE/ DEZVĂLUIRI DEPSRE MEMBRII USR ȘI 
ORGANIZAȚIA ELSA/ ȚĂRILE ÎN CARE AU FOST ȘCOLIȚI, CINE I-A ADUS ÎN ȚARĂ/ CUM 
AU COTROPIT COMPANIILE DE STAT ȘI JUSTIȚIA ȚĂRII/ COPIII SECURIȘTILOR PLASAȚI 
ÎN POSTURI CHEIE/ DAVALIZAREA STATULUI ORCHESTRATĂ, DEVOALĂM PLANUL/ 
ANCHETĂ BOMBĂ, CE AU FĂCUT NEOMARXIȘTII ÎN GUVERN/ TUNURILE URIAȘE DATE 
DE REZIȘTI PE BANII DE CONSULTANȚĂ/ DOCUMENTE EXCLUSIVE, JAFUL ESTE DE 
PROPORȚII 

   Redăm spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare analizat de membrii 
Consiliului privind conținutul și modul de desfășurare al emisiunii:  

”(…) S1 (59.49-20.mp4) Victor Ciutacu: Vă prezint și elemente din linșajul declanșat de 
reziști la Klaus Iohannis și citez, din partidul neomarxist USR, cu ghilimele, ”Iohannis este cel 
mai mare trădător”. Tot USR decretează: ”Iohannis este patronul sistemului pe model Ungaria”. 
Neomarxiștii USR atacă dezlănțuit și lansează acuzații de militarizare. Ancheta care demască 
odraslele securiștilor, doamnelor și domnilor, copiii securiștilor au fost plasați în 
posturile cheie ale statului. Finanțele statului și companiile cheie, căpușate la maxim. 
Are loc o devalizare a statului orchestrată de o organizație dubioasă. Avem dezvăluiri 
spectaculoase despre membri USR și Organizația ELSA. Veți vedea țările în care aceștia 
au fost școliți și cine i-a adus în România. Cum au cotropit companiile de stat și justiția 
țării. Totodată avem dezvăluiri despre înțelegerea dubioasă a lui Cîțu cu reziștii. Ce a aflat 
Iohannis, cum i-a vândut Cîțu pe liberali. Împrumuturile sălbatice care au devalizat bugetul 
național, doamnelor și domnilor și tunurile uriașe date de reziști pe banii de consultanță. Avem 
documente exclusive, jaful este unul de proporții.  

 

S2 (05.06-21.mp4) Victor Ciutacu: Doamnelor și domnilor, acum haideți să vedem 
împreună cine sunt reziștii securiști care urlă că Iohannis încearcă să militarizeze 
România. Cum au stat ei la masa cu Securitatea lui Ceaușescu și cum s-a format rețeaua 
USR-istă cu origini securiste care vrea să preia puterea, aflați dintr-o anchetă marca 
România TV. 

În continuare este prezentat un material video cu imagini care îi prezintă pe principalii 
membri USR, Cătălin Drulă și Dan Barna, declarații ale acestora, legătura lor cu organizația 
ELSA și cu Serviciile secrete. Pe durata prezentării acestui material video pe ecran sunt titrate 
titlurile: ANCHETĂ JURNALISTICĂ DE AMPLOARE DESPRE REȚEAUA USR/ DEZVĂLUIRI 
DESPRE MEMBRII USR ȘI ORGANIZAȚIA ELSA/ COPIII SECURIȘTILOR PLASAȚI ÎN 
POLII DE PUTERE. 

Voce din din off: Supărați că au fost scoși de la butoane, USR-iștii prin vocea liderului 
interimar Cătălin Drulă, au lansat un  atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis acuzându-
l că încearcă o militarizare a României astfel încât să li se închidă gura tuturor celor care se 
opun sistemului.  

Cătălin Drulă: Sunt oameni care pe canale oculte vor  să pună o liniște de tip liberal pe 
România și noi ne vom lupta cu ei. Și nu trebuie să uităm aici rolul celor care sunt arhitecții și 
acum predau ștafeta. Iohannis sprijinit de politicianul care n-a încetat niciodată să devină 
politician, Eduard Helving, un șef de Serviciu Secret n-ar trebui să facă politică. Ar trebui să se 
ocupe de misiunea serviciului de informații. Iohannis și cu Helving  îl păstoresc acum pe Ciucă 
ca să devină continuatorul proiectului Iohannis, va fi proiectul Ciucă. 

Voce din off: Atacul lui Drulă l-a făcut pe jurnalistul Silviu Mănăstire să reacționeze pe 
pagina sa de socializare. ”Văd că Drulă a descoperit chipurile sistemul cu epoleți al lui Iohannis, 
Ciucă și Helving. Exact genul de poveste cu funia în casa spânzuratului. Familia lui Drulă 
chiar a stat la masă cu Securitatea aia adevărată, nasoală a lui nea Nicu. Tatăl lui Cătălin 
Drulă a lucrat în anii 70-80 la Întreprinderea de Calculatoare Electronice Felix, platforma Pipera. 
Era fabrica înființată de Ceaușescu cu ajutorul Securității, Direcția de Informații Externe, care 
fura tehnologie de calcul de prin lume, inclusiv din Statele Unite ale Americii. Este logic de 
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presupus că directorii întreprinderii Felix, aveau o legătură direct cu Securitatea sau erau taman 
ofițer de informații sub acoperire. După 89, Drulă-tatăl și Traian Mihu, directorul general al 
fabricii Felix sunt angajați pe post de directori executivi, administratori, de către generalul de 
Securitate Teodor Iles, cel care a privatizat o parte din fosta întreprindere Felix. Tot atunci, în 
anii 90, tânărului Cătălin Drulă i se plăteau studiile  în străinătate”, a scris jurnalistul Silviu 
Mănăstire.   

 

S3 (07.37-21.mp4) Voce din off: O investigație realizată de ”Ziua News.ro” și preluată pe 
blogul fostului premier Adrian Năstase, sub titlul ”Nume de cod Elsa”, veriga lipsă dintre Dan 
Barna și Serviciile secrete, de unde a apărut pepiniera USR, lămurește cine sunt cei care 
îl atacă pe președintele Iohannis și cum s-a născut rețeaua USR-istă cu origini securiste. 
În 4 mai 1981 se forma ELSA, adică The European Law Students Association, organizație 
înființată de 5 studenți la Drept din Ungaria, Polonia, Germania de Est, Austria și Germania de 
Vest cu scop de cooperare împotriva regulilor Cortinei de Fier ce separa Occidentul capitalist 
de partea est europeană comunistă. Apar primele semne că ar fi fost înființată sub oblăduirea 
Serviciilor secrete din Est și Vest în mediul studențesc. Câțiva agenți sub acoperirea ai 
structurilor de informații din Marea Britanie și Franța penetrează rețeaua și oferă date secrete 
către Puterile Occidentale. De altfel, conform informațiilor britanicilor, cei cinci studenți care au 
fondat organizația, erau toți racolați de Serviciile din țările lor, presupunerea fiind că ELSA este 
de fapt o construcție a Serviciilor secrete care doresc formarea unor studenți la Drept într-un 
mediu pan european, viitoare cadre poziționate în Companii,  magistratură, politicienii, pioni 
principali în pârghii de putere. În 1985 ELSA se mută într-o locație stabilă în Austria, la Viena. 
În 1986 și 1987 apar date despre ELSA în rapoartele EMASIX despre care se spune în 
concluzii că sunt centre de recrutare iar în 1993 România devine membru cu statut deplin al 
organizației. ELSA România, asociația europeană a studenților la Drept, se află sub atenta 
supraveghere a SRI cu Virgil Măgureanu. În raportul SRI din 1993 apare pentru prima oară o 
succintă informare despre mediul studențesc intern și internațional și pericolul ca acesta să fie 
penetrat de, cităm, forțele oculte cu interese opuse celor ale României, care doresc să racoleze 
studenți oferindu-le oportunități de muncă în țările occidentale cu salarii tentante.”, am încheiat 
citatul.  

 

S4 (09.36-21.mp4) Dan Barna: Toată cariera mea actuală se bazează pe experiența și pe 
ceea ce s-a întâmplat în ELSA. 

Voce din off: Ne mutăm la finalul anului 1995 și începutul anului 1996. Dan Barna, 
actualul președinte al USR,  devine vicepreședinte ELSA România. Cel puțin așa își 
anunță în propriul CV. Tot aici mai menționează că devine președinte al organizației în 
1998. Cu toate că a terminat facultatea în 1998, mai rămâne președinte încă 2 ani, până în 
2000. Deși nu mai era student, se ocupă de managementul Societății încă un an. Despre 
asta în CV-ul lui Dan Barna apare, cităm, ”Implicat direct din 1996 în procesul de creare 
și în planul de dezvoltare pentru Asociație. În patru ani ELSA s-a extins de la două filiale 
locale lipsite de activități, la opt filiale active. Foarte interesant este că la conducerea 
Societății studențești urmează Cristian Seidler iar asta nu aflăm de la Barna sau din CV-
ul lui Seidler, care a ascuns total apartenența la ELSA, organizație al cărei șef a fost 
după Dan Barna, același Cristian Seidler care acum este vicepreședinte al USR.  
Împreună cei doi au construit pepiniera USR în cele opt filiale din țară care au ajuns 
astăzi la 12 filiale mai sus menționate. Un USR fabricat pe structura  ELSA România care 
își trage rădăcinile dintr-o construcție supervizată de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu 
dar și sub oblăduirea SIE, o bună parte din timp condus de Ioan Talpeș, care a activat în 
Occident conserve și cârtițe din mediul studențesc penetrând marile Companii din afară, 
din Europa, SUA și Canada. Sub o explozie de migrație a studenților români în Occident, fie 
ca studenți cu burse, fie ca absolvenți care găsesc de muncă la marile Companii multinaționale, 
Serviciile secrete românești, SRI și SIE infectează în perioada 1991-2001 piața occidentală. 
Cele 8 apoi 12 filiale ale ELSA din țară trimit din anul 2000 în străinătate la training viitoarele 
cadre ale  USR racolate de Servicii. Este explicația unui fapt care a surprins multă lume. S-au 
întrebat mai mulți cum de la un moment dat, ca la un semnal, o mare parte dintre românii care 
aveau job-uri importante peste hotare și care câștigau sute de mii de euro și-au lăsat banii și 
familiile, locurile de muncă la firme importante, avocați, doctori, specialiști IT, magistratură, etc, 
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și se întorc masiv în țară. Mai întâi pentru a salva Bucureștiul sub aripa lui Nicușor Dan, mai 
apoi pentru a salva România sub directivele lui Dan Barna. Exact așa s-a întâmplat cu USR și 
cu venirea masivă în țară a membrilor acestei structuri de tip neomarxist. Căci neomarxismul 
este noua teorie care se propagă în ELSA. Iar în ELSA România sunt mai bine de 1000 de 
studenți membri înregimentați în Societatea elitistă cu rădăcini securiste. Cazul Roxana Wring 
care s-a dovedit de către CNSAS a fi o colaboratoare a Securității este elocvent. Despre USR 
s-a scris în presă că este o invenție a securiștilor și că alături de PLUS se dorește 
confiscarea mediului  politic și a jocurilor pentru puterea politică din România.  

 

S5 (19.40-21.mp4) Gelu Vișan: Eu v-am spus de mult că USR-ul este partid de 
securiști și de copii de securiști. De fiecare dată dumneavoastră mi-ați cerut dovezi, eu v-am 
spus mai multe, inclusiv că de exemplu spun la dumneavoastră în emisiune, domnule Ciutacu, 
și închid, că inclusiv pe comerțul cu armament din România în acest moment, băieții ăștia 
de la USR, părinții lor, securiștii ăștia cu …, sunt băgați până în gât… 

Victor Ciutacu: Ăi bătrâni?  
Gelu Vișan: Ăi bătrâni, da, da. Știi cum e acolo, Victore? Nu poate să deschidă nimeni o 

ușă, de exemplu, pe la comerțul ăsta, că te trimite imediat, ia du-te tu la acela, la ăl bătrân, că 
el știe cum e cu treaba asta… 

Victor Ciutacu: A, deci nu mai poți să vinzi un pistol, nu mai poți să vinzi un praf de pușcă, 
nimic în țara asta. 

Gelu Vișan: Deci ei au penetrat, când au fost la guvernare au penetrat foarte repede, nu 
atât cât și-ar fi dorit, toate ministerele, eu îți garantez că primul ministru, miniștrii habar n-au în 
momentul ăsta ce au sub ei în anumite ministere. Funcționarii ăia de care vorbea Rareș sau nu 
știu cine vorbea ieri, ăia să știi că e pe bune, adică ăia știu ce au de făcut acolo, bine, nu cu 
PSD-ul și cu PNL-ul, ei au alte gânduri și alte treburi acolo, eu știu caz concret.(…) Ideea care 
e, deci oamenii sunt băgați peste tot și acum în momentul… 

Victor Ciutacu: Păi și statul român ce face, doarme? 
Gelu Vișan: Până una-alta, da. Până îi scoți de acolo, știi cum este, știi cum sunt de bine 

pitulați? Îi vezi pe la posturile de televiziune, inteligenți, și din când în când o să te uiți la ei, zic: 
militarizare, armată, comuniștii lui  ăla, cum îl cheamă, Ciolacu, armamentul, dar ei sunt ăia cu 
armamentul, știi? Cu banii.  

Victor Ciutacu: Păi aia e, trebuie să vândă cineva și armamentul acela, n-o să-l lăsăm 
nevândut așa, în depozit!     

Gelu Vișan: Pentru ei, pentru ăștia care se uită, pe relația Statelor Unite ale Americii sunteți 
deconspirați în momentul acesta, total, da?  

Victor Ciutacu: Gata Gelu, i-ai rezolvat!  
Gelu Vișan: Să spun  numele? Vrei să spun numele? 
Victor Ciutacu: Da.   
Gelu Vișan: Năsui. Năsui. Lasă-te de comerțul cu armament din SUA! Năsui! 
Victor Ciutacu: Ăla bătrân sau acela tânărul? 
Gelu Vișan: Ăla bătrânul.  
Victor Coiutacu: Acela bătrânu. Mai poate?  
Gelu Vișan: Pentru tine, cu drag. 
Victor Ciutacu: Ești drăguț, să mi-o iau eu de la CNA.  
Dan Andronic: În plin conflict, să se lase de comerțul cu armament? 
Gelu Vișan: Poftim? 
Dan Andronic: Acum, în plin comerț să se lase de comerțul cu armament? 
Gelu Vișan: Pe linia SUA, că el are altă linie. 
Dan Andronic: Pe linia SUA, că din altă parte nici nu are de unde să cumpere.  
Gelu Vișan: Păi nu, să știe și ăia din SUA că el nu e chiar cu ei. Da? Și prinde fluturi.  
Dan Andronic: Dar cu cine e? 
Victor Ciutacu: Dar cu cine e? Zi-ne, Gelu! 
Gelu Vișan: Cu cine sunt neomarxiștii. N-ai văzut că ei zic că sunt împotriva (?) . 
Victor Ciutacu: Ei sunt cu democrația lor, se opun militarizării. Domnu Jelea! 
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Gelu Vișan: Știi cum s-a dus vorba că George Simion și  cu ăștia sunt putiniști. Ăștia de la 
USR sunt mai putiniști decât putiniștii, știi? Ei când au tras cu legea aia, cu hidrocentralele, au 
știut ce au făcut.  Gata! 

(…) 
S7 (27.56-21.mp4) Victor Ciutacu: În timp de românii mureau în spitale, reziștii ne 

prosteau în numele COVID, că ei lucrează pentru țară, dar de fapt lucrau pentru 
buzunarul lor dând adevărate mega tunuri între altele cu consultanță. Rămâne epocală 
golănia de 25 de milioane de euro din domeniul sănătății. Toate acestea ies la iveală din 
documentele PNRR, unealta marelui jaf girat iresponsabil de Cîțu.   

În continuare este difuzat un material video cu imagini în care sunt prezentați membrii 
USR-PLUS, comentariile unui reporter România TV, comentarii ale lui Victor Ciutacu referitoare 
la miniștrii USR-iști, declarații ale lui Dan Barna. Pe durata difuzării acestui material, pe ecran 
sunt titrate următoarele supratitluri: TUNURILE URIAȘE DATE DE REZIȘTI PE BANII DE 
CONSULTANȚĂ/ DOCUMENTE EXCLUSIVE, JAFUL ESTE UNUL DE PROPORȚII. 

Voce din off: În timp ce românii mureau cu sutele în spitale, ca la război, reziștii neprihăniți 
care propovăduiau inițiativa ”fără penali în funcții publice”, au căzut în abatere și s-au dedulcit la 
banii publici și la fondurile europene.  

Reporter România TV: De când au apărut, USR-iștii propagă, predică în spațiul public 
faptul că ei or să aibă grijă extraordinară de banul public. Și că politicienii de până la ei, au 
cheltuit acest ban public într-o veselie. Odată ajunși cu banii publici la ei, adică de la buget la 
partid, Dan Barna face, înainte de plecarea de la șefia partidului, un lucru care contrazice cu 
totul această mare hotărâre a lor de a nu cheltui absurd banul public. Ce face? Îi dă secretarei 
sale, mâinii sale drepte o primă de 37 mii de lei. Adică de trei ori salariul acesteia.  

Dan Barna: În timpul acelei discuții pe care am avut-o acum mai bine de o lună, cei doi 
angajați cu care am purtat dialogul, mi-au spus că n-au reținut nicio faptă în ceea ce mă 
privește. Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident mă voi retrage.  

Voce din off: N-a fost nevoie să se retragă pentru că între timp Dan Barna a rămas și fără 
înalta funcție de vicepremier al României și fără funcția de președinte de partid. A rămas însă 
cu grija unui dosar DNA pe cap, după clasarea altuia. În octombrie 2021 DNA a confirmat oficial 
că a început urmărirea penală in rem cu privire la un proiect european, beneficiară fiind o firmă 
care a aparținut lui Dan Barna și soției sale. Procurorii anticorupție încă fac cercetări după ce 
Departamentul de Luptă Antifraudă Fiscală le-a trimis o sesizare.  

 

S8 (30.39-21.mp4) Victor Ciutacu: La iveală a ieșit mecanismul prin care reziștii au pus 
mâna pe bani. Cum altfel decât prin tradiționala metodă: consultanță. Așa că iată că  
miniștrii USR au inclus în PNRR servicii de consultanță de 25 de milioane de euro pentru 
Agenția Națională pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate (…) 

 

S9 (33.01-21.mp4) Victor Ciutacu: Alice Drăghici, dacă tot se iubesc așa de tare, Cîțu 
cu reziștii, de ce nu se reunesc în cadru formal? Și așa l-au lăsat sportiv pe omul. 

Alice Drăghici: Cîțu e rezist, hai să ne înțelegem.  
Victor Ciutacu: Dar de ce nu trece cu acte... 
Alice Drăghici: Nu cred că-l primesc, nu îndeplinește criteriile. Crezi că să devii 

membru USR, rezist cu acte în regulă,  e pur și simplu să ceri?  
Victor Ciutacu: Dar a fost mai mult decât ELSA, că el a fost la americani student. 
Alice Drăghici: A fost și are școala, așa cum trebuie. 
Bogdan Jelea: A fost și prin alte părți pe la americani. 
Victor Ciutacu: A fost și la pârnaie la americani, adică  spre deosebire de ăștia.  
Alice Drăghici: Vreau să spun însă un lucru, dacă nu se va investiga jaful din Sănătate, din 

ultimii doi ani și jumătate, înseamnă că Justiția e pierdere de vreme în România. Deci s-a furat 
în materie de achiziții în Sănătate... 

Victor Ciutacu: Dar bine, asta cu consultanța me chiar pistol cu apă față de... 
Alice Drăghici: Crede-mă, s-a furat atât de mult încât nu cred că o să fie suficient un 

deceniu să clarificăm achiziții făcute pe ochi frumoși, fără, cu atribuire directă fie că era stare de 
urgență, stare de alertă, stare de necesitate, stare de asediu, da? S-au cumpărat vaccinuri fără 
număr și s-au cheltuit cred că un miliard de euro pe niște vaccinuri pe care acum ne pregătim 
să le aruncăm la găleată, că sunt aproape de termenul de expirare.   
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S10  (37.38-21.mp4) Radu Oprea: Mai mult decât atât, ați spus că cei de la USR sunt 
contra cuiva. Vă spun eu, sunt contra românilor, și dovada, că o să-mi cereți probe, este 
ce au făcut, sau ce nu au făcut la guvernare și ceea ce nu fac în mod constant în toate 
administrațiile. Că vorbim de Sectorul 1, de Primăria București, Primăria Capitalei, că vorbim 
de Timișoara, că vorbim de Bacău, de Alba Iulia, de Brașov. Peste tot unde sunt în 
administrație, cei de la USR-PLUS, este un dezastru, este evident că nu iubesc pe români și că 
nu se gândesc la ei. Dacă s-ar fi gândit, poate că ar fi venit cu un program, cu este acesta 
lansat astăzi, sprijin pentru România (...).  

(…) 
S12 (00.52-22.mp4) Victor Ciutacu: Pe vremuri, odinioară, era o vorbă: copii șefilor voștri, 

vor fi șefii copiilor voștri. Uitându-mă, am prezentat și un material amplu pe această temă cu, 
haideți să spunem, rădăcinile securiste ale partidului de opoziție celălalt, USR.  

George Simion: Opoziție de carton. 
Victor Ciutacu: Poziție de carton, e de carton... 
George Simion: Ca Generalii de carton.  
Victor Ciutacu: ... sunt în arcul de guvernământ, da? 
George Simion: Au fost, da. 
Victor Ciutacu: Au fost. Domnule, puteți să-mi explicați și mie cum e se perpetuează 

specia asta, ca să fiu extrem, extrem de amabil, dintr-un regim, dintr-o orânduire în alta?   
 George Simion: Sigur. De fapt nu s-a schimbat nici o orânduire.  
Victor Ciutacu: Păi stați și dumneavoastră, au trecut 32 de ani, suntem la societatea 

capitalistă multilateral dezvoltată.  
George Simion: Timp de 32 de ani, cum spuneți dumneavoastră, l-au omorât pe 

Ceaușescu și au rămas tot ei la putere, cei care au înfometat poporul român pe care l-au 
ținut în frig, și care au boicotat sistematic șansele României de a fi printre națiunile 
mândre a acestei lumi și a acestui continent. Sunt exact acei câini pe care îi asmuțea 
înainte de ’89 împotriva populației care astăzi și-au făcut Companiile lor, dau tunuri 
imobiliare, fac afaceri cu statul român, foarte avantajoase. 

Victor Ciutacu: Doar imobiliare? 
George Simion: Nu doar imobiliare, și de telecomunicații, și de comunicații. Și-au făcut 

acum și partidul lor... 
Victor Ciutacu: Păi vedeți dumneavoastră, și-au făcut partidul lor... 
George Simion: ...care frizează Opoziția dar de fapt ei sunt copiii generalilor de Securitate, 

protejații acestora.  
Victor Ciutacu: Domnule Simion, copiii generalilor ăstora, de Securitate, cum îi numiți 

dumneavoastră, și-au făcut un partid care a fost votat democratic și legitim de români în 
Parlament într-o proporție ușor mai mare decât dumneavoastră. Da? N-au venit pe tanc... 

George Simion: Pentru că  nu știau românii... 
(…) 
Victor Ciutacu: Cine are domnule, unchi, părinți? 
George Simion: Vlad Voiculescu, Claudiu Năsui... 
Victor Ciutacu: Păi stați un pic, Vlad Voiculescu are un tată care a fost turnător la 

Securitate, nu cadru. 
George Simion: Turnător, și unchiulețul?  
Victor Ciutacu: A, acela cu medicamentele?  
George Simion: De la Viena. 
Victor Ciutacu: Așa. 
George Simion: Cine i-a fabricat lui o întreagă poveste de salvator? El nu era în stare 

să se lege la șireturi dapăi să conducă Ministerul Sănătății?  
Victor Ciutacu: Vă voi spune mai departe. După Vlad Voiculescu?  
George Simion: Claudiu Năsui, nu?  Știți afacerea Motorola, știți.. 
Victor Ciutacu: O da, eram contemporan, eram tot prin presă și pe atunci. 
George Simion: Ok. Deci ei spun că nu, au făcut la derută și o lege să se facă un fel de 

catalog cu rudele foștilor colaboratori ai Securității, de parcă colaboratorii erau fața hâdă a 
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fostei Securități. Nu. Și nici lucrătorii. Era Traian Băsescu pe care îl jelea o colegă de-a 
dumneavoastră pe aici...  

Victor Ciutacu: Dar ce, n-are voie, domnule, e liber și la jelit, e liber și la lăudat, e liber și la 
hulit.  (…)” 

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din emisiunea ”Punctul 
culminant” din 11 aprilie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a 
respectat dispozițiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului care obligă la respectarea 
dreptului la propria imagine al persoanei prin prezentarea unui punct de vedere care să 
răspundă acuzațiilor aduse de radiodifuzor, prin respectarea principiului audiatur et altera 
pars.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că față de acuzațiile formulate de 
radiodifuzor prin titlurile afișate pe ecran sau a celor aduse în cadrul prezentării 
subiectului discuțiilor de către moderator sau invitați, acuzații privind fapte și 
comportamente ilegale sau imorale (spre exemplu: ANCHETĂ JURNALISTICĂ DE 
AMPLOARE DESPRE REȚEAUA USR/ COPIII SECURIȘTILOR PLASAȚI ÎN POLII DE 
PUTERE/ DEZVĂLUIRI DEPSRE MEMBRII USR ȘI ORGANIZAȚIA ELSA/ ȚĂRILE ÎN 
CARE AU FOST ȘCOLIȚI, CINE I-A ADUS ÎN ȚARĂ/ CUM AU COTROPIT 
COMPANIILE DE STAT ȘI JUSTIȚIA ȚĂRII/ COPIII SECURIȘTILOR PLASAȚI ÎN 
POSTURI CHEIE/ DAVALIZAREA STATULUI ORCHESTRATĂ, DEVOALĂM PLANUL/ 
ANCHETĂ BOMBĂ, CE AU FĂCUT NEOMARXIȘTII ÎN GUVERN/ TUNURILE URIAȘE 
DATE DE REZIȘTI PE BANII DE CONSULTANȚĂ/ DOCUMENTE EXCLUSIVE, JAFUL 
ESTE DE PROPORȚII) (rețeaua USR-istă cu origini securiste (…) Despre USR s-a 
scris în presă că este o invenție a securiștilor și că alături de PLUS se dorește 
confiscarea mediului  politic și a jocurilor pentru puterea politică din România. (…) În 
timp de românii mureau în spitale, reziștii ne prosteau în numele COVID, că ei 
lucrează pentru țară, dar de fapt lucrau pentru buzunarul lor dând adevărate mega 
tunuri între altele cu consultanță. Rămâne epocală golănia de 25 de milioane de euro 
din domeniul sănătății. Toate acestea ies la iveală din documentele PNRR, unealta 
marelui jaf girat iresponsabil de Cîțu.) nu a fost respectat principiul audiatur et altera 
pars, întrucât persoanele la adresa cărora erau formulate acuzații referitoare la tunuri 
imobiliare sau jaful banilor publici din consultanță nu au fost contactate  pentru prezentarea 
unui punct de vedere și nici nu s-a menționat în cadrul emisiunii faptul că aceștia, deși 
contactați, refuză să-l prezinte.  

Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, în cazul în care 
acuzaţiile privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale 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.  

Or, din conținutul audiovizual difuzat nu rezultă că persoanele acuzate în cadrul 
înregistrărilo cu voce off sau titlurile afișate au fost contactate pentru a răspunde 
acuzațiilor și au refuzat emiterea unui punct de vedere.  

În raport de conținutul emisiunii ”Punctul culminant” din 11 aprilie 2022, membrii 
Consiliului au constatat și nerespectarea de către radiodifuzor a dispozițiilor art. 64 alin. 
(1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului fundamental al 
publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte 
principiul ce impune ca informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că informațiile din titlurile afișate pe ecran,  dar 
și modul de prezentare al discuțiilor și punctelor de vedere ce le-au dat conținut au informat 
publicul doar din perspectiva radiodifuzorului, afirmațiile de natură acuzatoare nefiind  
susținute cu dovezi efective care să demonstreze că informațiile privind subiectele, faptele  
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sau evenimentele aduse în discuție sunt verificate, situație de natură să afecteze 
imparțialitatea și corectitudinea informării telespectatorilor.  

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 acestuia 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 (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. titular al  licenţei 

audiovizuale 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. (2) și ale art. 64 alin. (1)  lit. b) 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, emisiunea ”Punctul culminant” din 11 aprilie 2022, în care la adresa unor 
persoane  au fost formulate acuzații privind fapte și comportamente ilegale și imorale,  a 
fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului care impun 
respectarea dreptului la imagine al persoanei și a prevederilor art. 64 privind dreptul 
publicului la informare verificată, corectă și imparțială.  

Conform dispozițiilor legale, în cazul în care acuzaţiile privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, 
acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars, iar în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, radiodifuzorul trebuie să respecte principiul ce 
impune ca informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

 

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

 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 


