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Decizia nr. 52 din 02.02.2021
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 şedinţă publică în ziua de 02.02.2021, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în
baza sesizărilor nr. 29, 30/03.01.2021 și nr. 92/04.01.2021 cu privire la ediția din
03.01.2021, de la ora 19.00, a emisiunii România Te Vede difuzată de postul
ROMÂNIA TV.
Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 40 alin. (1) și
64 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora:
- art. 40 (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima
punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest
fapt.
- art. 64 (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;
Potrivit raportului de monitorizare:
“Ca urmare a sesizărilor nr 29, 30/03.01.2021, 92/04.01.2021, s-a monitorizat
postul de televiziune România TV în data de 03.01.2021 în intervalul orar 17:0023:00 şi s-au constatat următoarele: în timpul emisiunilor de dezbatere difuzate în
intervalul orar menţionat s-au discutat subiecte legate de: redeschiderea şcolilor,
USR, "reziştii", Revelionul desfăşurat la Televiziunea Română, Raed Arafat,
"lichidarea lui Ion Cristoiu", "Gigi Becali război cu reziştii".
►România Te Vede, ora 19:00
Moderator: Ioan Korpos
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Invitaţi: Mugur Mihăescu- actor; Bogdan Chireac- jurnalist; Codruţa Cervaprotestatar; Alexandru Ionaş- sociolog
Titluri: ACUM PROTESTE ÎN CAPITALĂ, JANDARMII INTERVIN; ACUM TOŢI
PROTESTATARII SUNT FILMAŢI DE JANDARMI; REZIŞTII FOARŢEAZĂ INTRAREA ÎN
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ; GARCEA CONTINUĂ RĂZBOIUL CU REZIŞTII ÎN DIRECT;
MĂSURI SCANDALOASE REZIST DUPĂ PRELUAREA PUTERII; CUM TERFELESC
REZIŞTII ÎN GUVERN PROPRIILE LOZINCI.
Au fost difzuate, în direct, imagini de la protestul din Piaţa Universităţii. Au fost reluate
informaţii despre revendicările protestatarilor.
● intervenţii, făcute în emisiune, despre Revelionul desfăşurat la Televiziunea
Română
S3(rep.12:46-15:27, sel.19) Mugur Mihăescu: Eu ce să vă spun, eu sunt persoana
non grata că mi-am permis să critic sau să râd. Pur şi simplu am avut tupeul acesta
groaznic să râd de ce se întâmplă şi pentru asta aceşti nazişti care sunt la ora
actuală, una este prin CNA alţii sunt prin mai ştiu eu ce structuri din astea
pseudopolitice.
Codruţa Cerva: USR Plus.
Mugur Mihăescu: Naziştii ăştia cred că ne pot face să nu mai râdem, să nu mai
vorbim, exact ca în ՚39, a fost o Lege 39 a naziştilor ca dacă nu ziceai ce spune
conducerea de partid aia naţional socialistă, erai arestat. Eu aştept acuma să ne ducă
la canal. Da adică, nu avem voie să râdem dragă. În noaptea de Revelion am îndrăznit
să atac, adică să atac, să râd de anumite măsuri, sau de preşedinte, sau de...
Moderatorul: Imediat domnu Mihăescu, imediat o să avem o informţie şi vorbim atunci
despre ce s-a întâmplat acolo. Dar referitor la proteste aţi ieşit şi dumneavoastră în
stradă? Vă întreb, vedem că toată lumea...
Mugur Mihăescu: Este dreptul fiecărui om să protesteze. Este un drept al
democraţiei. Până acum dacă ei nu erau lăsaţi să protesteze era de vină ciuma roşie.
La ora actuală sunt de vină grupurile acestea, facţiunile acestea care au penetrat
partidele politice de nazişti. Oamenii ăştia sunt nazişti sunt de cea mai joasă speţă.
Nici măcar, doar prin Rusia se întâmplă aşa. Nu m-ar mira la un moment dat să
otrăvească pe vreunii care vorbesc. Să-ţi pună cianură în ceai, la asta se pot deda.
Moderatorul: Doamne fereşte.
Mugur Mihăescu: La asta se pot deda, cât de mică este diferenţa de la a interzice
un drpet de genul ăsta şi a cădea în măsuri dictatoriale gen Rusia sau gen Coreea de
Nord.
Moderatorul: Domnu Mihăescu v-am văzut acolo în piaţă la proteste, aţi participat.
Mugur Mihăescu: Da am fost, am fost, am participat în piaţă în iunie, am purtat mască
pentru că aşa era cică legea şi am zis să nu încalc legea. Mi-as pus oful la ce am avut eu
de spus. Le-am spus că nu comunică bine, le-am spus ce trebuia să spun. Nu am voie să
mai vorbesc sau cum? Trebuie toţi să fim aliniaţi. Să pună dracu un tablou în spate, sau să
pună în şcoli tablouri cu preşedintele, tablouri cu şefii de partid, să fie ca pe vremea lui
Ceauşescu. Că ăştia aşa vor.
În regim de Breaking News moderatorul a anunţat informaţia conform căreia reziştii
forţează intrarea în Televiziunea Română.
S4(rep.20:28-23:49, sel.19) Moderatorul: Avem noi dezvăluiri, doamnelor şi
domnilor, de ultimă oră cum reziştii forţează intrarea în Televiziunea Română. Sunt
informaţii noi, detalii de utimă oră. Colega noastră Mădălina Petre are toate detaliile.
Mădălina Petre, reporter România TV aflată la Televiziunea Română: Da vorbim de
un atac fără precedent aş putea spune la adresa Televiziunii Naţionale şi asta pentru
că Iulian Bulai deputat USR şi preşedinte în Comisia de cultură a făcut nişte afirmaţii
extrem de importante. Ei bine acesta vorbeşte despre show-ul de prost gust şi citez
de la Televiziunea Română, despre teatrul ieftin de Revelion care a costat Statul
Român numai puţin de 140.000 euro. Şi ce este cel mai important din ce spune
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deputatul USR este că acesta susţine că Televiziunea Naţională trebuie reformată
sau atenţie să fie desfiinţată. Mai mult, imediat ce va începe sesiunea parlamentară,
spune reprezentatul USR că va iniţia o discuţie în Comisia de specialitate din
Parlament. Se vorbeşte despre demiteri, concedieri de oameni şi aşa cum vă
spuneam zicea deputatul USR că Televiziunea Română ar trebui reformată sau
desfiinţată.
Moderatorul: E o forţare domnule Mugur Mihăescu? S-a găsit motivul, aşa vor să
acapareze tot şi să ajungă iată să pună mână şi pe TVR?
Mugur Mihăescu: Este un banc cu Bulă, parcă aşa-l chema pe domnu de acolo,
nu? Cum îl cheamă?
Moderatorul: Nuu, nu, nu, vă rog mult de tot. Altfel, Bulai.
Mugur Mihăescu: Aaa Bulai, mă scuzaţi eu am înţeles Bulă. Da, mă scuzaţi. Ce să
te aştepţi, oamenii ăştia comentează, ei ştiu orice. Sunt adepţii adevărului absolut, ei
dau trendul în materie de gust. Spun oamenilor cu ce să se îmbrace. La ce să râdă.
La ce să nu râdă. La ce să se uite, la ce să nu se uite pentru că ei s-au născut mici
dictatori, mici hitleri. Dacă mă întrebaţi pe mine cei care fac aşa ceva eu nu pot să-i
pun decât pe aceeaşi treaptă cu Hitler. Am auzit toţi de Hitler.
Moderatorul: Domnule Mihăescu, vă întreb ce aţi făcut, ce a deranjat atât de mult
încât iată s-au găsit motive...
Mugur Mihăescu: Am vorbit liber, mi-am permis să râd de lucrurile pe care...am vrut
să fac haz de necaz. Nu mai ai voie să faci haz de necaz. Dacă partidul nu te lasă şi
conducerea supremă nu te lasă să faci haz de necaz nu ai voie. V-am spus, eu trăiesc
exact ca pe vremea lui Ceauşescu, nu-mi vine să cred. Când eram la Festivalul Artei
şi Creaţiei Studenţeşti din Timişoara pe scenă am făcut o aluzie la ceva cu
Ceauşescu, au interzis tot publicul în sală şi ne punea în faţa la doi, trei inşi în
Comisie şi zicea haideţi făceţi-ne să râdem! Adică au interzis publicului accesul la
actul artistic. Asta vor ăştia să facă pentru că sunt nişte comunişti şi nişte nazişti.
Uitaţi-vă la aia din CNA. Aia este nazistă!
Moderatorul: Lăsaţi, vă rog, vă rog. Că nu este de faţă.
Mugur Mihăescu: De ce vă rugaţi?
Moderatorul: Vă spun mai bine altceva.....”

Membrii Consiliului au constatat că emisiunea România Te Vede din
03.01.2021, ediția difuzată de la ora 19.00, ce a constituit obiect al raportului de
monitorizare analizat, a fost transmisă de radiodifuzor cu încălcarea prevederilor din
domeniul audiovizual referitoare la informarea corectă a publicului și protecția
demnității umane.
Referindu-se la programul de Revelion prezentat, dl. Mugur Mihăescu a afirmat:
„mi-am permis să critic sau să râd. Pur şi simplu am avut tupeul acesta
groaznic să râd de ce se întâmplă şi pentru asta aceşti nazişti care sunt la ora
actuală, una este prin CNA alţii sunt prin mai ştiu eu ce structuri din astea
pseudopolitice., cu referire la d-na Dorina Rusu - membru CNA și la dl. Iulian Bulai
- președintele Comisiei de cultură din Camera Deputaților.
Pe parcursul emisiunii, a intervenit unul dintre reporterii postului România TV,
d-na Mădălina Petre, care a firmat:
Mădălina Petre, reporter România TV aflată la Televiziunea Română: Da
vorbim de un atac fără precedent aş putea spune la adresa Televiziunii
Naţionale şi asta pentru că Iulian Bulai deputat USR şi preşedinte în Comisia
de cultură a făcut nişte afirmaţii extrem de importante. Ei bine acesta vorbeşte
despre show-ul de prost gust şi citez de la Televiziunea Română, despre
teatrul ieftin de Revelion care a costat Statul Român numai puţin de 140.000
euro. Şi ce este cel mai important din ce spune deputatul USR este că acesta
susţine că Televiziunea Naţională trebuie reformată sau atenţie să fie
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desfiinţată. Mai mult, imediat ce va începe sesiunea parlamentară, spune
reprezentatul USR că va iniţia o discuţie în Comisia de specialitate din
Parlament. Se vorbeşte despre demiteri, concedieri de oameni şi aşa cum vă
spuneam zicea deputatul USR că Televiziunea Română ar trebui reformată sau
desfiinţată.
În acest context, moderatorul emisiunii s-a adresat invitatului Mugur Mihăescu,
fără a încerca să contacteze și să obțină un punct de vedere și de la persoanele cu
privire la care în emisiune au fost formulate acuzații în legătură cu acest subiect.
Astfel, dialogul a urmat astfel:
Moderatorul: E o forţare domnule Mugur Mihăescu? S-a găsit motivul, aşa
vor să acapareze tot şi să ajungă iată să pună mână şi pe TVR?
Mugur Mihăescu: Este un banc cu Bulă, parcă aşa-l chema pe domnu de
acolo, nu? Cum îl cheamă?
Față de aceste aspecte, ținând cont și de modalitatea de în care au fost făcute
afirmațiile acuzatoare, în sensul că este un fapt, iar nu o opinie a invitatului, s-a
constatat că emisiunea menționată a fost difuzată cu nerespectarea art. 64 alin. (1) lit.
a) din Codul audiovizualului, potrivit căruia, în virtutea dreptului fundamental al
publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigurare o
distincţie clară între fapte şi opinii.
De asemenea, membrii Consiliului au constatat și încălcarea art. 40 alin. (1)
din Codul audiovizualului care prevede că, 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 cum reiese din raportul de monitorizare, faţă de modul de desfăşurare a
emisiunii analizate, nu rezultă că radiodifuzorul ar fi solicitat vreun punct de vedere
în legătură cu acuzaţiile pe care le-a adus la cunoştinţa publicului în privința d-lui
Iulian Bulai și a d-nei Dorina Rusu.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.
În temeiul prevederilor 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. (licenţa audiovizuală
S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul
de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare deîndată
în legalitate pentru încălcarea articolelor 40 alin. (1) și 64 alin. (1) lit. a) 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.
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe
postul ROMÂNIA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel
puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri,
următorul text:
1

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în ediția din 03.01.2021 a emisiunii România Te Vede, dela
ora 19.00, nu a fost asigurată informarea corectă a publicului, prin asigurarea unei
distincţii clare între fapte şi opinii, aşa cum prevede art. 64 din Codul audiovizualului.
De asemenea, au fost formulate acuzaţii nedovedite la adresa unor persoane
publice şi nu a fost prezentat punctul de vedere al acestora, potrivit art. 40 din acelaşi
act normativ.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit,
Serviciul juridic,
reglementări și relații europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

