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Decizia nr. 562 din 13.10.2022 

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.    
CUI: 14954665   Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,  

Construcţia C1, parter, jud. Prahova      
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 şedinţa publică din ziua de 13 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 7610, 7607/02.07.2022, cu privire la emisiunile ’’Breaking News’’ - ora 20:00 și 
’’România de poveste’’  - ora 21:00 difuzate în data de 02.07.2022, 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). 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. 
(1, 5) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
-art. 40 alin. (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. 

 (5) 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. 

-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. 

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a reținut că emisiunea ’’România de 
poveste’’ din data de 02.07.2022, de la ora 21:00, a fost difuzată cu încălcarea atât a 
dreptului la imagine a persoanei, cât și a dreptului la informare corectă a publicului.  

În esență, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunii au fost făcute afirmații 
acuzatoare, nedovedite, și s-a folosit un limbaj injurios la adresa fostului premier, Florin 
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Cîțu, de natură a-i prejudicia imaginea, iar în contextul unor comentarii referitoare la 
comunitatea LGBT, nu a fost asigurată informarea imparțială și echilibrată. 

1.Astfel, în ceea ce privește încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (5), redăm din  
conținutul emisiunii, astfel cum s-a consemnat în raportul de monitorizare:  

● afirmații făcute atât de către moderatorul emisiunii, Ioan Korpos cât și de 
invitatul Miron Cozma despre fostul premier Florin Cîțu  

Titluri: MIRON COZMA FACE DEZVĂLUIRI CUTERMURĂTOARE; 
CUTREMURĂTOR CE A FĂCUT PUȘCĂRIAȘUL CÎȚU CU AURUL ȚĂRII.     

S5(rep.20.24-24.54, sel.21) Moderatorul: Vor fi în această seară dezvăluiri 
cutremurătoare la România Tv. Ce a făcut de exemplu pușcăriașul Cîțu, doamnelor și 
domnilor, cu aurul țării. Așa cum vă spuneam Miron Cozma începe lupta cu jefuitorii 
resurselor României, resurselor acestei țări. Este aici în această seară împreună cu noi și 
va face dezvăluiri cutremurătoare, îl salut pe domnul Miron Cozma. Bună seara. 

Miron Cozma: Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.  
Moderatorul: Domnul Cozma ce au făcut oamenii ăștia. Ce fac cu toate rezervele, 

resursele importante de: petrol, gaze, cărbune ale țării. Sunteți unul dintre oamenii care clar 
știți cel mai bine și le puteți spune românilor adevărul în față.      

Miron Cozma: Pentru că tot ați început cu bețivul Cîțu, drogangiul Cîțu și 
chiupurile culmea ironiei nu știu cum a ajuns prim ministru acest individ, am să vă 
spun un secret imens. Ni s-a transmis ca să zic așa imaginea în ceea ce privește 
aurul pe Roșia Montană. Acest individ a vândut a doua rezervă de aur din Europa, 
atenție a doua rezervă de aur din Europa. Nu este la Roșia Montană. Este la Rodina în 
județul Hunedoara, unde am copilărit eu, da. E ori l-a vândut pe 22 de milioane de 
euro la canadieni și nu s-a sesizat nimeni. 

Moderatorul: Cum a  putut să facă asta? 
Miron Cozma: În altă ordine de idei, vreau să spun cu toată responsabilitatea, păi asta 

spun și eu. Cum a  putut să facă acest lucru fără să știe nimeni. Este incredibil ceea 
ce se întâmplă în țara asta. Cum se vinde țara asta, cum se vând bogățiile imense ale 
acestei țări fără să știm. Aș vrea să vă mai spun un lucru care iarăși este foarte 
important și chiar am avut o discuție legat de situația asta la Banca Națională a 
României. I-am transmis un mesaj guvernatorului Băncii Naționale la faptul că dacă voi 
ajunge președinte va lucra toată viața lui în mină pentru că 60% din aurul produs de minerii 
mei este la Londra. Tezaurul Românei în aur 60% este la Londra. Ce caută? Poate nu știe 
guvernatorul Băncii Naționale că Anglia nu mai este nici măcar în Uniunea Europeană. Că 
Anglia este într-o situație derizorie în ceea ce privește situația financiară și că aurul nostru 
se folosește pentru ca guvernul Marii Britanii, nu numai al Angliei să ia credite de la băncile 
internaționale girând cu aurul nostru. Păi cum este posibil așa ceva? Iar la noi oamenii mor 
de foame.  

Moderatorul: Și mai spuneți un lucru extrem de grav. Adică a doua rezervă de aur… îi 
văd și pe invitați se miră cum, nimeni nu a știut, nimeni nu a aflat. Acum le spuneți 
dumneavoastră românilor. Cum este posibil? Adică cum fac manevrele astea?  

Alice Drăghici: Da de tranzacția asta este prima dată când aud.  
Moderatorul: Toate resursele țării domnule Cozma? 
Miron Cozma: da dacă vă aduceți aminte și cred că vă aduceți aminte, țineți minte 

când am discutat despre rezerva de gaz din Marea Neagră, eu sunt aici cum la mare și 
chiar mă interesează și mai am niște discuții cu anumiți oameni. Când vă supuneam la 
România Tv că firma americană care împreună cu Statul Român, așa, au preluat gazele din 
Marea Neagră iar că firma americană avea sediul atenție, avea sediul într-un autoturism în 
Insulele Bermude. Vă imaginați o asemenea situație? Iar acum ce face Statul român? Îi 
retrage dându-le un miliard de euro. Deci firma asta, o firmă anonimă, dintr-un autoturism a 
câștigat pe prostia conducătorilor noștri un miliard de euro. Pardon și acolo sunt rezerve de 
sute de miliarde de euro în gaz în Marea Neagră. 
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 Moderatorul: Vedem că dețineți dumneavoastră domnule Cozma aceste informații atât 

de importante pe care iată până acum mulți dintre cei se uită nu le-au știut și le află în 
premieră de la Miron Cosma.  

 

În urma vizionării de imagini şi analizării raportului de monitorizare, din al cărui conţinut 
am redat anterior, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunii „România de poveste” din 2 
iulie 2022, au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului, 
deoarece au fost formulate acuzații, nedovedite, și s-a folosit un limbaj jignitor la adresa 
fostului premier, Florin Cîțu, fapt de natură a-i prejudicia imaginea.  

Astfel, în cadrul emisiunii, sub titlurile: MIRON COZMA FACE DEZVĂLUIRI 
CUTERMURĂTOARE; CUTREMURĂTOR CE A FĂCUT PUȘCĂRIAȘUL CÎȚU CU 
AURUL ȚĂRII, au fost făcute afirmații în sensul cărora fostul premier ar fi vândut aurul 
țării, fiind a doua rezervă de aur din Europa, acuzații formulate de invitat și însușite de 
prezentatorul emisiunii, context în care, la adresa acestei persoane s-a folosit un limbaj 
depreciativ, jignitor, injurios, precum : ‘’pușcăriașul Cîțu, bețivul Cîțu, drogangiul Cîțu’’.  

 Față de acestea, Consiliul a constatat că, în emisiune, în ceea ce privește  acuzațiile 
factuale nu au fost prezentate dovezi și nici punctul de vedere al fostului premier, folosindu-
se cuvinte jignitoare la adresa acestuia, fapte ce contravin dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (5) 
din Codul audiovizualului. Or, în virtutea apărării dreptului la imagine a persoanei, 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.  
Totodată, în scopul asigurării dreptului la imagine, norma legală incidentă prevede imperativ 
că moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligația să nu folosească şi 
să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. 

 

2. De asemenea, Consiliul a mai constatat că această emisiunea, în contextul unor 
comentarii referitoare la comunitatea LGBT, a fost difuzată și cu încălcarea prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire la un 
subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă. 

Redăm din raportul de monitorizare : 
● material video despre resetarea mondială, LGBT, intervențiile lui Henry 

Kissinger și  Stiglitz la Forumul Economic de la Davos   
Titluri: DOCUMENATR CUTREMURĂTOR, PROBLEMELE RESETĂRII; CINE 

BLOCHEAZĂ RESETAREA MONDIALĂ, RĂZBOI TOTAL       
S6(rep.21.54-27.41,sel.22)Moderatorul: Chiar un documentar cutremurător, stimați 

telespectatori în această seară, problemele resetării, cine blochează acum resetarea 
mondială, război total, o să vedeți și simbolul reziștilor executat. Cum s-au folosit de 
el? L-au folosit la proteste și l-au aruncat ca pe un nimeni. Doamnelor și domnilor 
documentarul cutremurător al resetării chiar în aceste momente în fața 
dumneavoastră. 

A fost prezentat un material video cu următorul conținut: 
-  decizia Curții Supreme din Statele Unite cu privire la interzicerea avortului când fătul 

are peste 15 săptămâni; 
- confirmarea dată de OMS asupra dezvoltării unor boli contagioase în cadrul 

comunității LGBT; 
- intervenția europarlamentarului Cristian Terheș cu privire la rapoartele unor ONG-uri 

ce susțin faptul că poluarea este datorată creșterii și exploatării vacilor; 
- intervențiile lui Henry Kissinger și  Stiglitz la Forumul Economic de la Davos prin care 

au atras atenția asupra pericolului ce provine din abordarea rigidă a războiului dintre Rusia 
și Ucraina.  
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Reporter: Marii păpușari ai marii resetări sunt cam supărați pe pământeni pentru că de 

la o vreme au început să opună rezistență planului de a fi duși într-un viitor luminos acolo 
unde progresiștii globaliști mari resetatori erau mai tari în America. Lumea a început să se 
trezească. Lovituri vin în serie. Curtea Supremă din Statele Unite în momentul în care a 
interzis avortul când fătul are peste 15 săptămâni și a dat cumva voie statelor să ia măsuri 
împotriva avorturilor au dat deja prima lovitură. Este un curent anti marea resetare în 
Statele Unite care vine ușor, ușor și în Europa. Mai ales că iată încearcă practic să ne 
schimbe obiceiurile alimentare așa brusc. A început o luptă contra vacilor, porcilor, cărnii în 
general și vor să ne impună să mâncăm lăcuste, râme și greieri. Cam asta ar fi să spun o 
dovadă a faptului că nu prea înțeleg cum este omul. Cum se vorbește despre societatea 
deschisă și dușmanii săi. Soros vorbește despre asta făcând exact ce spune acea carte, să 
nu faci. Adică inginerie socială la nivel planetar încercând să schimbi natura umană. Să 
vedem ce se va mai întâmpla. Însă, în acest moment, marea resetare pare să aibă anumite 
sincope. 

Voce din off: Interzicerea avorturile în Statele Unite ale Americii i-a făcut să 
turbeze pe progresiști iar consecințele acestei decizii se vor răsfrânge și asupra 
Europei. Să ne amintim numai cu câtă ură a fost pusă la zid Polonia de către 
Bruxelles pentru că în 2020 îndrăznise să facă exact ceea ce a făcut acum America. 
Și în lupta pentru respectarea drepturilor comunității LGBT, adepții marii resetări, au 
pierdut masiv teren asta după ce OMS a confirmat că aceste comunități sunt pline de 
tot felul de molime, de la variola maimuței la boala meningococică ce se răspândește 
rapid în rândul bărbaților gay și bisexuali din Florida unde s-au înregistrat deja 24 de 
cazuri și 6 decese. De când cu aceste boli nici paradele gay nu mai sunt tolerate în 
unele țări. Poliția turcă a arestat 200 de participanți la marșul mândriei pe unii 
săltându-i, la întâmplare, din baruri chiar înainte de începerea paradei. În schimb 
când vine vorba de energie și mâncare resetarea merge ca unsă. Adepții marii 
resetări vor să renunțăm la benzină și motorină pentru energia verde. Iar imaginile cu 
cozile din Sri Lanka unde pompele de benzină sunt păzite cu mitralierele sunt 
grăitoare. În numele salvării planetei Bruxelles-ul a început deja marea resetare 
alimentară a Europei. 

 Cristian Terheș: Începând cu 2021 s-au probat la nivelul european consumul de 
anumiți gândaci și în paralel cu acest lucru am spus că se vor impune o serie de propuneri 
politice să spun care vor duce la creșterea prețului cărnii de vită și implicit a produselor 
lactate. Am și văzut rapoartele unor ONG-uri și …(neinteligibil) care spun că din cauza 
vacilor din UE se produce prea multă poluare și trebuie, pentru a salva planeta, am nevoie 
să renunțăm la un număr atât de mare de vaci și să ne mutăm de la mâncarea de carne de 
vită la mâncarea de gândaci și râme și mai știu eu ce. 

Reporter: Ideologii marii resetări de la Davos au primit două lovituri de la două 
personalități uriașe.  De la Henry Kissinger  care le-a spus-o în direct acolo la Davos că  nu 
este bună abordarea asta absolut rigidă față de Rusia și războiul cu Ucraina. Și a  doua 
lovitură primită de la un laureat al Premiului Nobel pentru economie Stiglitz care le-a 
explicat că războiul rece pe care ei l-au început acum Occident vs China și țările din BRICS 
s-ar putea să nu fie câștigat așa ușor sau poate chiar de loc pentru că ceea ce îi atrăgea 
cândva pe pământeni pe oameni către Occident nu prea mai există și că Occidentul el 
însuși e într-o criză care nu poate oferi mare lucru și că ceea ce se întâmplă acum mai ales 
în Statele Unite ne amintește de fapt despre un stat totalitar. Cam asta este atmosfera, o 
atmosferă în care iată globaliștii gen Kissinger și Stiglitz încep să revolte împotriva acestei 
nebunii a marii resetări.                    

 

În raport de conținutul redat anterior, Consiliul a reținut că, în contextul unor comentarii 
referitoare la comunitatea LGBT, nu a fost asigurată informarea imparțială și echilibrată, 
astfel cum dispune art. 64 lit. b) din Codul audiovizualului. 
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Astfel, sub titlurile: DOCUMENTAR CUTREMURĂTOR, PROBLEMELE 

RESETĂRII; CINE BLOCHEAZĂ RESETAREA MONDIALĂ, RĂZBOI TOTAL, 
radiodifuzorul a difuzat comentarii, din voce off, prin care se susținea că OMS ar fi 
confirmat asupra unor boli contagioase în cadrul comunității LGBT. Cităm: ‘’aceste 
comunități sunt pline de tot felul de molime, de la variola maimuței la boala 
meningococică ce se răspândește rapid în rândul bărbaților gay și bisexuali din Florida 
unde s-au înregistrat deja 24 de cazuri și 6 decese. De când cu aceste boli nici 
paradele gay nu mai sunt tolerate în unele țări.’’ 

Față de aceste informații în sensul cărora comunitatea LGBT ar transmite boli 
contagioase în rândul membrilor acestei minorități sexuale,  informații ce au fost 
prezentate ca certitudini, cu valoare de adevăr de necontestat, Consiliul consideră  că 
modul în care a fost tratat acest subiect nu a fost unul imparțial, echilibrat și cu bună-
credință, cu consecința afectării dreptului publicului la informare corectă, ceea ce 
contravine dispozițiilor legale invocate. De asemenea, față de asemenea afirmații, 
Consiliul a constatat că în susținerea lor nu au fost prezentate probe concludente, 
pertinente, ce ar fi permis telespectatorilor să-și formeze propria convingere, nu doar pe 
cea indusă prin astfel de informații, precum cele exemplificate.  

Or, potrivit dispozițiilor legale incidente, informarea cu privire la un subiect să fie 
corectă, verificată, imparțială și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie. De aceea, în calitate de garant al 
interesului public, 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, iar radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în 
atenţia telespectatorilor.  

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 
încălcarea prevederilor privind dreptul publicului la informare corectă, ţinând cont de 
criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancționarea 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) și 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 articolelor 40 alin. (1, 5) și 64 
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 în emisiunea ’’România de poveste’’, din 2 iulie 2022, au fost 
făcute afirmații acuzatoare, nedovedite, și s-a folosit un limbaj injurios la adresa   
fostului premier, de natură a-i prejudicia imaginea, ceea ce contravine prevederilor art. 
40 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, în aceeași emisiune, în contextul unor comentarii referitoare la 
comunitatea LGBT, nu a fost asigurată informarea imparțială și echilibrată, astfel cum 
dispune art. 64 din Cod.” 
 

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 Ciobanu Dumitru 
 
 
 


