
 
Decizia nr. 573 din 20.10.2022 

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 20 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza sesizărilor 
nr. 8918/14.08.2022 și  8919/14.08.2022 cu privire la emisiunile „România 60 de minute” 
din 13.08.2022 și „Știrile România TV” din 14.08.2022 difuzate 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 vizionării de imagini, după dezbateri, 
membrii Consiliului au constatat nerespectarea de către radiodifuzor a dispozițiilor  art. 
64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor  invocate: 
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; 
  b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, 

de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi 
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor 
puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere 
publică. 

În fapt, postul de televiziune România TV a prezentat în cadrul emisiunilor România 
60 de minute, din 13.08.2022 și Știrile România TV (ediție specială) prezentată și 
moderată de Cristina Șincai, cu mențiunea EXCLUSIV, informații și comentarii referitoare 
la o ”resetare alimentară impusă chiar de către Comisia Europeană”. 

Redăm, spre exemplificare, scurte fragmente din rapoartele de monitorizare privind 
conținutul emisiunilor analizate de membrii Consiliului: 

”(….) Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 13.08.2022, interval orar: 19:58-
20:45, emisiunea de dezbatere: România 60 de minute, moderată de Dragoș Bistriceanu. 

 Invitați în emisiune: Mircea Coșea- profesor de macroeconomie; Sorin Roșca Stănescu-
jurnalist; Chris Terheș-europarlamentar; Tudor Ciuhodaru-medic și europarlamentar; Valentin 
Guia-teolog; Pavel Abraham-avocat. 

 Subiecte discutate în emisiune:  
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- (..) 
- resetarea mondială și planul modificării alimentației populației, cu acordul Comisiei 

Europene; 
- un posibil blackout în această iarnă, datorită crizei energetice în contextul războiului din 

Ucraina;  
- (…) 
Titluri afișate pe ecran: ASALTUL BĂNCILOR ASUPRA POPULAȚIEI, OAMENII PIERD 

TOT; (...) COMISIA EUROPEANĂ, DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ PRIVIND RESETAREA; CELE 
TREI TIPURI DE INSECTE SĂNĂTOASE, CU NUTRIENȚI; COMISIA A APROBAT NOUA 
HRANĂ PENTRU POPULAȚIE; ROMÂNIA ÎN TOPUL GRÂNELOR ARSE, A FOST MÂNĂ 
CRIMINALĂ?; FERMIERII DIN ȚĂRILE EXPERIMENT- NE DISTRUG VIEȚILE; 
DISTRUGEREA AGRICULTURII TRADIȚIONALE, NOUA ORDINE ECONOMICĂ; 
PERICOLUL UNUI BLACKOUT MASIV, UNDE SE ÎNCHIDE LUMINA; (...) 

 

 S1 (rep. 07.48-13.35 sel.19) 
Unul dintre subiectele discutate în emisiune a fost prezentarea unei informații despre 

resetarea alimentară aprobată de Comisia Europeană, în contextul reducerii risipei alimentare, 
prin introducerea conceptului de  “novel food”. 

(Rep.00.00 din S1) Dragoș Bistriceanu: Doamnelor, domnilor, tocmai am primit o 
informație incredibilă, resetarea  alimentară  este în plină desfășurare, planul lor bizar de 
a modifica  alimentația noastră, a tuturor, are loc chiar în aceste clipe cu acordul direct al 
Comisiei Europene. Informația momentului în urmă cu puțin timp, așa cum vă spuneam, 
Comisia Europeană introduce pe piețe următoarele 3 tipuri de insecte:  greierele de casă, 
viermele galben de făină și lăcusta migratoare, avem documentele, o să le vedeți pe ecran, 
care dovedesc  foarte clar intențiile celor mai influenți oameni de pe această planetă de a 
ne reseta, vedeți chiar acum un document al Comisiei Europene,  cum aprobaseră în 22 
februarie acel tip de insectă, anume greierele de casă pentru a-l consuma oamenii, mare 
atenție, ce spun  acești oameni de la Comisia Europeană, vom vedea în continuare,  iată 
mesajul Comisiei Europene, citez: ”insectele sunt foarte nutritive, o sursă sănătoasă de 
hrană, insectele conțin grăsime, proteine, vitamine, fibre și minerale și pot facilita trecerea 
la o dietă sustenabilă”. 

Pe ecran a fost afișat textul unui document în limba engleză, precum și un fragment dintr-o 
postare de pe pagina oficială a Comisiei Europene prin care era încurajat consumul mai multor 
tipuri de insecte pe piața UE. 

 Dragoș Bistriceanu: Incredibil, doamnelor și domnilor, nu ar trebui să ne șocheze, stăm de 
vorbă cu europarlamentarul Chris Terheș care a semnalat această. Domnule Terheș, nu ar trebui 
să ne șocheze,  pentru că Forumul Economic Mondial, încă din 2017 spunea așa, oamenii  nu 
vor mai consuma carne, va fi un moft, nu un obicei, pare că asta vor să implementeze acum, 
domnule  Terheș, vă rog.  

Chris Terheș: Într-adevăr, ceea ce spuneam, această resetare alimentară care face 
parte dintr-o resetare mai largă, financiară, resetarea drepturilor, resetarea societății, 
resetarea națiunilor, a statelor și parte din această resetare generală este și această 
resetare alimentară la care asistăm în momentul de față. În urmă cu doi ani de zile am atras 
și eu atenția în Parlamentul European că se pregătește scoaterea de pe piață în special a 
cărnii de vită și înlocuirea acesteia cu insecte și gărgărițe și ce mai știu eu că vor să 
introducă și iată că vedem un mesaj recent al Comisiei Europene unde vine și readuce în 
discuție… 

Dragoș Bistriceanu: Iată articole de pe CNN și The Guardian care spuneau că viitorul 
planetei este reprezentat de insecte, deci planul este evident, până la urmă… 

Chris Terheș: Planul, dacă vă uitați cu atenție, obiectivul lor este efectiv de a produce 
tâmpirea maselor, pentru că umanitatea, omul s-a dezvoltat intelectual după ce a 
descoperit focul și a putut să folosească carnea, pentru că în mâncând proteine din carne 
i s-a mărit în principal cutia craniană, mărindu-se cutia craniană, i s-a mărit creierul și 
implicit am devenit mai inteligenți. Ei ce vin acum și fac, gândiți-vă, haideți la școli droguri, 
haideți la școli, nici nu știu, din grădinițe se vorbește despre această ideologie de gen, 
unde copiii sunt învățați să nu mai fie nici băieți, nici fete, ci pot să aleagă ei ce să fie, 
peste asta vine chestiunea alimentară, deci efectiv în 20 de ani vom avea zombi pe stradă, 
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oameni care nu mai știu dacă sunt oameni sau animale, oameni care nu mai știu ce 
drepturi au, dacă mai au, oameni care nu mai pot gândi, nu mai pot gândi și din cauza 
substanțelor halucinogene pe care le iau legal în momentul de față, plus din cauza 
alimentației și va fi foarte ușor să controlezi milioane de oameni. 

(Rep.03.00 din S1) Dragoș Bistriceanu: Va fi ușor să controlezi, domnule Terheș, iar noi 
aici în această seară am pregătit foarte multe materiale, foarte multe dezvăluiri, vă mulțumim 
foarte mult, chiar acum primi o informație de breaking news. Doamnelor, domnilor, incendiile 
de vegetație fac ravagii în România, coincidență sau mână criminală, în prag de această 
resetare alimentară, autoritățile nu ne oferă un răspuns clar, nu știm dacă sau în ce măsură 
vremea este cauza acestor incendii, pentru că vedem culturi întregi distruse, zone întregi 
afectate, Costin Soare vine cu toate informațiile, Costin, care este situația? 

Costin Soare, corespondent: Bun găsit tuturor, România deține un record trist în privința 
incendiilor care au distrus aproape 150 de mii de hectare de terenuri agricole și păduri. De 3 ori 
mai mult decât Franța, care înregistrează și ea la rândul ei o situație destul de dificilă, pentru că 
are de 6 ori mai mule incendii de vegetație decât cele produse în anii 2021. Evident că de fiecare 
dată anchetatorii iau în calcul toate variantele, asta dacă nu găsesc semne clare că focul a fost 
pus de oamenii care vor să își curețe terenurile agricole, fie că vorbim despre o mână criminală 
sau despre seceta care iată că produce și incendii devastatoare, toate aceste ipoteze sunt luate 
în calcul de anchetatori. Grav este că România înregistrează de 12 ori mai multe incendii decât 
perioada similară, adică prima jumătate a anului 2021. Pompierii au lucrat la foc continuu și au 
intervenit pentru stingerea acestor incendii, dar de cele mai multe ori a fost nevoie și de 
intervenția militarilor care au folosit avioane și tone de apă aruncate din aer ca să stingă aceste 
incendii devastatoare. 

(rep.05.20 din S1) Dragoș Bistriceanu: Da, vedem aceste incendii, coincidență sau nu, 
știm un lucru, în urmă cu 100 de ani, Stalin declara război fermierilor, știm ce s-a întâmplat 
atunci, cum a colectivizat toată producția, care au fost consecințele la vremea respectivă, 
a urmat un dezastru, milioane de oameni care au murit de foame. Astăzi pare că istoria se 
repetă, dezvăluim războiul clar, asumat împotriva fermierilor care poluează, acesta este 
motivul pentru care vor să distrugă economic, Klaus  Schwab, liderul Forului Economic 
Mondial, a anunțat planul de trecere la economia verde care este aplicat în mai multe state 
și este un dezastru. 

A fost difuzat un material video în limba engleză despre trecerea la economia verde în care 
Klaus Schwab, liderul Forului Economic Mondial a vorbit despre implementarea unei economii 
mondiale verzi,  care însă a dus la proteste masive de stradă pe tot globul.   

 

 S2 (rep.16.10-18.00 sel.20) 
Dragoș Bistriceanu: Domnule Sorin Roșca Stănescu, vreau să revin la dumneavoastră, pare 

un scenariu care îl aplică mai multe state, am văzut Sri Lanka, am văzut ce s-a întâmplat inclusiv 
în India, iar mai nou povestea cu Olanda, ce se întâmplă, la ce să ne așteptăm în continuare?  

Sorin Roșca Stănescu: Am să încep spunând încă o dată, Doamne ajută, deci Dumnezeu 
nouă ne-a dat liberul arbitru, acest liber arbitru ne dă dreptul să mâncăm sau să nu mâncăm 
insecte, noi nu o să mâncăm insecte, ci hrana noastră tradițională, (...). 

Dragoș Bistriceanu: Din păcate viitorul nu sună deloc bine, avem o altă informație de 
breaking news pe care vreau să o comentăm.”  

”(…) Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 14.08.2022, în intervalul orar 
12:59 – 13:44, în direct, emisiunea Știrile România TV (ediție specială) prezentată și moderată 
de Cristina Șincai, cu mențiunea EXCLUSIV. 

Invitați în platoul emisiunii: Artin Sarchizian (avocat), Dumitru Avram (jurnalist), Dragoș 
Bistriceanu (jurnalist România TV) 

Prin Skype: Amalia Bellantoni 
Titluri afișate pe ecran: INCENDIEREA HOLDELOR: MÂNĂ CRIMINALĂ SAU CĂLDURĂ 

EXCESIVĂ?; RAPORT CUTREMURĂTOR: ROMÂNIA ÎN TOPUL GRÂNELOR ARSE; DE CE 
AU FOST ATÂTEA INCENDII: ARȘIȚA SAU MÂNĂ CRIMINALĂ?; FERMIERII DIN ȚĂRILE-
EXPERIMENT SE REVOLTĂ: NE DISTRUG VIEȚILE 

 

Redăm mai jos fragmentul din emisiune cu privire la aspectele semnalate de petent: 
S1-rep. 01.19 – 06.44, sel. 13 
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Cristina Șincai: Incendiile de vegetație fac prăpăd. Situația este fără precedent. Pompierii 

nu s-au mai confruntat cu așa ceva până acum. În 2019 au fost în jur de 350 de incendii, anul 
acesta avem deja 730 până la sfârșitul lunii iulie. 

Au fost difuzate imagini filmate la intervenții ale pompierilor la incendiile de vegetație din 
județele Botoșani, Bacău, Timiș. 

(rep. 00.45 S1) Cristina Șincai: Sunt voci care acuză că la mijloc ar fi vorba de o mână 
criminală. Întrebarea momentului este dacă vorbim de o coincidență sau nu. Colegul meu, Dragoș 
Bistriceanu, a stat de vorbă cu ministrul Agriculturii și ne spune mai multe. Dragoș, bună ziua! 

Dragoș Bistriceanu: Bine te-am găsit, Cristina! Da, am stat de vorbă cu Petre Daea care se 
arată îngrijorat de această situație, dar spune că nu la el este responsabilitatea pentru a afla dacă 
aceste incendii sunt sau nu puse de o mână criminală. Face însă apel la ISU, la toate autoritățile 
avizate să vină cu un răspuns, să realizeze o anchetă pentru că... mare atenție!... ca să înțeleagă 
și telespectatorii... avem de 12 ori mai multe suprafețe afectate în anul acesta față de anul 2021, 
în cifre foarte clare însemnând 850.000 de hectare, față de Franța care are doar 50.000 de 
hectare afectate de aceste incendii, da?... totuși, Franța, o țară mai mare decât România și atunci 
ne gândim... Da de ce ard la noi toate aceste culturi... așa, parcă... de la o zi la alta... vedem ce 
se întâmplă... oameni care sunt disperați, spun că le sunt afectate culturile. Nu este doar la noi 
această situație, într-adevăr. Mulți acuză faptul că este această secetă care provoacă aceste 
incendii. Sunt însă și alte voci care spun că și dacă această secetă ar mai ține în continuare, n-
ar trebui să vedem, în mod normal, toate aceste culturi distruse, toate aceste incendii pentru că 
nu ard, așa, de la sine, în ciuda căldurii extreme de afară.  

(rep. 02.06 S1) Dragoș Bistriceanu: Pe de altă parte, Cristina, vedem că... poate 
coincidență sau nu... în aplicare se pune un plan foarte clar și anume această resetare de 
la vârf... resetare alimentară impusă chiar de către Comisia Europeană. 

Cristina Șincai: Doamne! Incredibil ce informații vin și de la Comisia Europeană. (...) 
(rep. 02.29 S1) Cristina Șincai: Domnule Mitică Avram, ne spunea un coleg... s-ar întoarce... 

nu știu... Ceaușescu în mormânt dacă ar vedea cum sunt pârjolite, pur și simplu, culturile. Ce să 
se întâmple acolo? Sunt mâini criminale? Parcă înainte nu era așa ceva. 

Dumitru Avram: Mă întrebați pe mine, da? 
Cristina Șincai: Da! 
Dumitru Avram: (...) Vreau să vă spun că prin 1988-'89 se întâmplau asemenea fenomene 

și cred că și atunci era vorba de o mână criminală pentru că... Și nu era cald ca acuma, nu era 
pârjolul ăsta... dar este posibil ori din neglijență, ori din rea-voință, ori din sabotaj... dintr-un 
sabotaj inconștient să se întâmple toate aceste nenorociri. Nu e în regulă, oricum. 

Cristina Șincai: Cifrele... cifrele, oricum, sunt îngrijorătoare. Doamna Amalia Bellantoni, ce 
spuneți? Ce să fie la mijloc? 

(rep. 03.28 S1, ora 13:05) Amalia Bellantoni: Evident că este un interes mult mai profund 
decât ce ne gândim noi... vorbim despre o organizație supravegheată foarte-foarte atent 
de către statul român, dar în principiu de către Uniunea Europeană care vrea, așa... încet 
– încet să ne ducă către o resetare... să nu mai mâncăm pâine, să mâncăm... nu știu... făină 
de gândaci... să nu mai mâncăm lapte de la vaci și de la oi și de la capre și să mulgem nu 
știu ce coropișnițe și alte chestiuni care toate aceste lucruri, evident, duc la o distrucție a 
întregii omeniri, duc la tot ceea ce înseamnă robotizarea noastră ca și ființe. Imaginați-vă, pentru 
noi acești mici fermieri... să spunem că mă pot denumi și eu... pentru că în urma covid-ului și 
acestei pandemii care ne-a dat la temelie la toată industria horeca... în urma... fabrica și 
magazinele pe care le-am închis... am început să ne apucăm de agricultură și de zootehnie. Dar 
în momentul de față când vine Uniunea Europeană să-mi spună că să nu mai mulg vaca... 
după ce m-am chinuit și am făcut cursuri speciale, mi-am tăiat unghiile astfel încât să pot 
să mulg vaca frumos și să stea liniștită... să vină Uniunea Europeană să spună că trebuie 
să mulg gândacul de bucătărie pe care m-am chinuit atâția ani să-l combat și să dau cu 
spray și să-l strivesc sub picioare. Eee, aceasta este, practic, ceea ce vrea să ne facă nouă 
Uniunea Europeană... evident, cu colaborarea guvernului român pentru că, din nefericire, facem 
parte dintr-o Uniune în care trebuie să urmăm și noi regulile celorlalți și, într-adevăr, ați spus 
foarte bine... Ceaușescu pe care-l consider tăticul nostru, al tuturor, se întoarce în mormânt 
pentru că pe vremuri eram grânarul Europei, eram numărul 1 – 2 – 3 la celelalte cereale de 
export, iar acuma, vă spun sincer, că eu nu știu ce trebuie să dau de mâncare la porci, la 
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animalele mele pentru perioada aceasta de iarnă pentru că toată lumea a dublat prețurile. Deci, 
practic, nu este vorba numai... 

Cristina Șincai: Da, da, da... o situație extrem – extrem de greu de gestionat...(…)” 
 

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor adresate Consiliului, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile legale care impun 
respectarea dreptului publicului la o informare corectă prin asigurarea unei distincții clare 
între fapte și opinii și o prezentare corectă, verificată, imparțială și cu bună-credință a 
informațiilor.  

În acest sens, Consiliul a constatat că în emisiunile analizate, prin titluri, afirmații ale 
prezentatorilor sau  ale invitaților,  au fost difuzate către public o serie de informații privind 
acuzații factuale, fără să se asigure o distincție clară între fapte și opinii, acuzații 
referitoare la ”resetarea alimentară”, ”planul lor bizar de a modifica  alimentația 
noastră”, ”intențiile celor mai influenți oameni de pe această planetă de a ne 
reseta”,  ”Planul, dacă vă uitați cu atenție, obiectivul lor este efectiv de a produce 
tâmpirea maselor”,  

”dezvăluim războiul clar, asumat împotriva fermierilor care poluează, acesta 
este motivul pentru care vor să distrugă economic, Klaus  Schwab, liderul Forului 
Economic Mondial, a anunțat planul de trecere la economia verde care este aplicat 
în mai multe state și este un dezastru”; ”incendiile de vegetație fac ravagii în 
România, coincidență sau mână criminală, în prag de această resetare alimentară”.    

Consiliul a apreciat că prin conținutul prezentat, respectiv prin informațiile și 
afirmațiile făcute în emisiuni, s-a acreditat ideea de natură acuzatoare privind 
”planul”/”interesul” Comisiei Europene de a introduce ”obligatoriu” în alimentația 
populației insectele, acest ”plan” fiind susținut pentru înlocuirea alimentelor tradiționale, 
carne/cereale,  care sunt distruse intenționat prin experimente și incendii devastatoare.   

Or, Comisia Europeană nu impune ”NOUA HRANĂ PENTRU POPULAȚIE ”, nu 
obligă la consumarea insectelor ci, în urma unor studii și evaluări privind siguranța 
alimentară,  a autorizat unele tipuri de insecte ca ”alimente” ce pot fi consumate de 
oameni sau utilizate la prepararea alimentelor.   

În raport de afirmațiile de natură acuzatoare, Consiliul a constatat că prezentarea 
unor ”opinii” aparținând invitaților, documentele prezentate pe ecran ori menționarea unor 
surse media nu au fost de natură să asigure o distincție clară între fapte și opinii,  o 
informare verificată și corectă a publicului ori să susțină acuzația privind ”planul”,  
”intenția” sau ”interesul” Comisiei Europene de a impune o ”resetare alimentară” ori că 
incendiile sunt puse intenționat pentru distrugerea agriculturii tradiționale, ca parte a 
acestui plan. 

Spre exemplu, în emisiunea din 14 august 2022, în care participă moderatorul 
emisiunii din 13 august 2022, în care sunt acreditate aceleași acuzații, privind un plan 
criminal de incendiere și distrugere a culturilor agricole în scopul ”resetării alimentare”:  

Dragoș Bistriceanu: Pe de altă parte, Cristina, vedem că... poate coincidență sau 
nu... în aplicare se pune un plan foarte clar și anume această resetare de la vârf... 
resetare alimentară impusă chiar de către Comisia Europeană. 

Cristina Șincai: Doamne! Incredibil ce informații vin și de la Comisia 
Europeană. 

Astfel, față de modul în care respectivele informații privind cauzele ori explicațiile 
unor incendii, prezentate de radiodifuzor în cele două emisiuni analizate, sub titluri 
precum: INCENDIEREA HOLDELOR: MÂNĂ CRIMINALĂ SAU CĂLDURĂ EXCESIVĂ?; 
RAPORT CUTREMURĂTOR: ROMÂNIA ÎN TOPUL GRÂNELOR ARSE; DE CE AU 
FOST ATÂTEA INCENDII: ARȘIȚA SAU MÂNĂ CRIMINALĂ?; FERMIERII DIN ȚĂRILE-
EXPERIMENT SE REVOLTĂ: NE DISTRUG VIEȚILE, Consiliul a constatat încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului.  
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Potrivit dispozițiilor legale,  în virtutea dreptului fundamental al publicului la 

informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure 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, în raport de conținutul analizat, Consiliul a constatat și încălcarea 
dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, dispoziții care impun ca, în programele de 
ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie să fie făcută cu asigurarea imparţialității şi echilibrului şi să 
favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere 
aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 

Or, din analiza conținutului celor două emisiuni, difuzate în zilele de 13 și 14 august, 
cu referire la chestiuni de interes public general, sintetizate de radiodifuzor prin titluri 
precum: COMISIA EUROPEANĂ, DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ PRIVIND RESETAREA; 
CELE TREI TIPURI DE INSECTE SĂNĂTOASE, CU NUTRIENȚI; COMISIA A 
APROBAT NOUA HRANĂ PENTRU POPULAȚIE; ROMÂNIA ÎN TOPUL GRÂNELOR 
ARSE, A FOST MÂNĂ CRIMINALĂ?; FERMIERII DIN ȚĂRILE EXPERIMENT- NE 
DISTRUG VIEȚILE; DISTRUGEREA AGRICULTURII TRADIȚIONALE, NOUA ORDINE 
ECONOMICĂ; membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a prezentat niciun 
punct de vedere opus celui enunțat de moderatori și invitații participanți la discuții,  
comentariile și afirmațiile de natură acuzatoare referitoare la ”un plan” de distrugere a 
agriculturii tradiționale și de înlocuire obligatorie a alimentelor tradiționale cu insecte, fiind 
de natură să influențeze publicul și să afecteze libera formare a opiniei acestuia. 

Or, o astfel de prezentare, în care în mod repetat se acreditează ideea că există un 
”plan/interes”  evident, dovedit, fără a mai fi necesară susținerea acuzațiilor aduse ori 
măcar un punct de vedere contrar, nu poate asigura o informare obiectivă, imparțială și 
de bună credință a publicului referitor la situația prezentată.  

  Astfel, Consiliul a constatat că, raportat la modul în care radiodifuzorul a înțeles să 
sintetizeze informațiile prezentate în emisiuni și sub formă de titluri, precum și la  
intervențiile și atitudinea moderatorilor, lipsite de obiectivitatea și imparțialitatea necesară 
dezbaterii unor astfel de informații de interes public, în emisiunile analizate a fost 
prezentată, în fapt, perspectiva impusă de radiodifuzor referitor la temele abordate, 
situație care a împiedicat  libera formare a opiniilor publicului.  

Față de aceste aspecte, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) 
lit. a) și  b) și ale art. 66 din Codul audiovizualului, în condițiile  în care, informarea 
publicului referitor la subiectele și evenimentele prezentate în cadrul programelor 
analizate nu s-a făcut cu respectarea  obiectivității, corectitudinii, imparțialității și bunei-
credințe  impuse de reglementările legale. 

Având în vedere încălcarea prevederilor legale, 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 amendă de 10.000 lei. 

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. 64 alin. (1) lit. a) și b)  și a prevederilor art. 66 din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului). 
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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 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 prezentarea subiectului referitor la ”resetarea alimentară 
impusă chiar de către Comisia Europeană”, în cadrul emisiunilor România 60 de 
minute, din 13 august și Știrile România TV din 14 august 2022 a fost făcută cu 
nerespectarea dispozițiilor art. 64 și 66 din Codul audiovizualului care impun 
radiodifuzorului asigurarea informării corecte și obiective a publicului și favorizarea liberei 
formări a opiniilor.  

Conform dispozițiilor legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii trebuie să asigure distincția clară între fapte și opinii, iar 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

De asemenea, în raport de conținutul analizat, Consiliul a constatat și încălcarea 
dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, dispoziții care impun ca, în programele de 
ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie să fie făcută cu asigurarea imparţialității şi echilibrului şi să 
favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere 
aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.” 

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


