
 
Decizia nr. 547 din 11.10.2022 

privind amendarea cu 10.000 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 

e-mail: office@rtv.net 
 

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

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11.10.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza reclamațiilor nr. 
9607/12.09.2022 și 9792/20.09.2022, cu privire la emisiunea „România la raport” difuzată în 
data de 12.09.2022 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 analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), conform cărora, moderatorii, prezentatorii şi 
realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să 
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, urmare a sesizărilor nr. 9607/12.09.2022 și 
nr. 9792/20.09.2022, a fost monitorizată emisiunea de dezbatere ”România la raport” 
difuzată de postul de televiziune ROMÂNIA TV, în data de 12.09.2022, în intervalul orar 
19:59-20:45, moderată de Andreea Crețulescu (titrare pe ecran: „direct”). 

Invitați: în platoul emisiunii, Corneliu Dobrițoiu (nu a fost precizată calitatea politică a 
invitatului); Radu Cristescu (reprezentant PSD), Tudor Polak (reprezentant PNL), Alexandru 
Cociș (Forța Dreptei); prin legătură telefonică- Radu Golban (nu a fost precizată calitatea 
invitatului, s-a specificat doar că locuiește în Elveția).  

Subiectele discutate în emisiune: restricții impuse pe perioada iernii; majorarea pensiilor; 
repoziționarea coaliției după înjurăturile liberalilor; înlocuitorul lui Iohannis la Cotroceni. 

Moderatoarea prezintă un material video de la Școala de Vară a tineretului național liberal, în 
care se aud scandându-se mesaje obscene la adresa PSD. 

Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate de petent: CUM SE POZIȚIONEAZĂ 
COALIȚIA DUPĂ ÎNJURĂTURILE LIBERALILOR; URMEAZĂ/ CIOLACU E FURIOS, RUPE 
COALIȚIA DUPĂ ÎNJURĂTURILE LIBERALILOR? ”MITOCANII” CARE ADUC HAOSUL LA 
PALATUL VICTORIA; LIBERALII OFERĂ SCUZE CĂ I-AU ÎNJURAT PE PSD-IȘTI; LIDER PNL: 
CEI CARE CÂNTAU SUNT NIȘTE MITOCANI;  

Andreea Crețulescu (moderatoare): Domnul Cristescu, haideți să vă arăt ceva, până la urmă 
cum vă tratează PNL-ul, așa… și la guvernare și la petrecere. Aș vrea să rog pe producătorul meu 
să-mi dea imaginile acelea de la Organizația de tineret. Cu strigături a fost… 
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Corneliu Dobrițoiu: Ca la nuntă? 
Material video: ”PSD (bip), PSD (bip), PSD; PSD; PSD (bip) PSD! De la Brăila, se știe! 

(neinteligibil) forță” 
Andreea Crețulescu (moderatoare): Să înțelegem că atunci când spuneți la televizor, ”Dom’le, 

l-am votat, deși l-am criticat și i-am cerut demisia lui Virgil Popescu, pentru stabilitate”, v-au dat 
dedicația asta la Școala de Vară… Ați înghițit broasca, să zicem așa? 

Radu Cristescu (reprezentant PSD): Doamna Crețulescu, haideți să vă spun… 
Radu Cristescu (reprezentant PSD): În schimb ceea ce strigă tinerii liberali este sportul 

preferat în PNL. Ei au dat și lui Cîțu și lui Orban ceea ce strigă liberalii acolo. Mă înțelegeți? 
Deci ăsta este sportul lor preferat, ce strigau tinerii acolo… Dacă ăștia sunt viitorul PNL-ului, 
ce vă așteptați de la liberali?    

Andreea Crețulescu (moderatoare): Da, da eu nu înțeleg ceva... Mă așteptam ca PSD-ul să 
ceară respect, cel puțin. Dacă ziceți că domnul Ciolacu n-a zis nimic. N-o fi zis nimic!  

Radu Cristescu (reprezentant PSD): Cum n-am zis? Am zis ”întrebați-l pe domnul Ciolacu când 
vine de la ora 9”. 

Andreea Crețulescu (moderatoare): Vreau să-l întreb ceva pe domnul Polak și îl rog un 
răspuns scurt. Doamna Gorghiu a spus că cei care au făcut asta sunt niște mitocani, n-au 
fost toți tinerii liberali, dar eu am văzut, așa, pe imagini că mitocanii aceia lucrează în 
instituțiile statului. E unul pe la Poșta Română, e unul printr-un Consiliu de Administrație, 
adică să înțeleg că PNL-ul angajează mitocani? 

Tudor Polak (reprezentant PNL): Nu știu la cine vă referiți și cine a apărut... 
Andreea Crețulescu (moderatoare): Dați imaginile fără sunet. Dar vi-i arăt acuma, îi știți și 

dumneavoastră... Nu pe doamna Gorghiu, pe tinerii de la... 
Radu Cristescu (reprezentant PSD): A fost și doamna Gorghiu acolo? Păi ce exemplu să ia 

tinerii liberali de la doamna Gorghiu când îi știe toată lumea trecutul? 
Andreea Crețulescu (moderatoare): Uitați, domnul acela de la masă cu băuturile e la Poșta 

Română, înțeleg. Vedeți, l-ați angajat la Stat și el strigă acolo de... 
Radu Cristescu (reprezentant PSD): Domnul Polak, lăsați, explicați ce strigă nesimțiții ăia 

de liberali, tineretul. Lăsați dumneavoastră gargara asta ieftină! Explicați ce strigă ăia, că-i 
sportul vostru preferat și al fruntașelor voastre liberale din partid. Păi ce să vadă? Cred că le-
a crescut hormonii c-a venit Rareș Bogdan rujat. Ce dracu! Discutăm de niște nesimțiți și 
încercați să veniți să spuneți, dom’le nu știu ce... 

Tudor Polak (reprezentant PNL): Domnul Cristescu, părerea mea este că are o soartă foarte - 
foarte apropiată de domnul Coarnă. Adică în afară de aceste țipete peste mine, n-am văzut niciun 
fel de idee politică. 

Radu Cristescu (reprezentant PSD): Ăsta-i sportul preferat al vostru. V-ați tras-o și v-o 
trageți în grup acolo. Ce dracu! 

Andreea Crețulescu (moderatoare): Bun! Ca să intrăm, totuși, într-un făgaș al normalității, 
pentru că nu noi facem politica asta, ci politicienii pe care dumneavoastră îi votați și ei așa 
consideră că poartă un dialog la televizor. Este peste puterea noastră!  

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din înregistrarea 
emisiunii ce a făcut obiectul sesizărilor adresate Consiliului, membrii Consiliului au constatat 
că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să 
instige la violenţă, în condițiile în care au fost folosite expresii denigratoare și jignitoare la 
adresa liberalilor. 

Redăm ca exemplu de limbaj injurios expresiile folosite de unul dintre invitații emisiunii 
și reținute de membrii Consiliului la adresa persoanelor vizate: „Ei au dat și lui Cîțu și lui 
Orban ceea ce strigă liberalii acolo. Mă înțelegeți? Deci ăsta este sportul lor preferat, 
ce strigau tinerii acolo… Dacă ăștia sunt viitorul PNL-ului, ce vă așteptați de la 
liberali?”, „Ăsta-i sportul preferat al vostru. V-ați tras-o și v-o trageți în grup acolo. Ce 



dracu!”, „Cred că le-a crescut hormonii c-a venit Rareș Bogdan rujat. Ce dracu! 
Discutăm de niște nesimțiți și încercați să veniți să spuneți, dom’le nu știu ce...” 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a mai 
fost sancționat, numai în anul 2022, cu 8 somaţii şi 5 amenzi pentru încălcarea acelorași 
prevederi legale privind nerespectarea demnității şi asigurării unei informări corecte, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă de 10.000 de lei. 

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

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) și ale art. 91 alin. (1) şi (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 S-
TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul de 
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei  pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (5) 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 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: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 de lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece ediția emisiunii „România la raport”, din data de 12 septembrie 
2022, în care au fost dezbătute evenimentele din cadrul unei petreceri a tinerilor liberali, a 
fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, potrivit cărora 
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu 
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.” 

 

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 
 
 


