
 
Decizia nr. 583 din 27.10.2022 

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 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 27 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza unor 
reclamații referitoare la difuzarea în cadrul serviciilor de programe audiovizuale de 
televiziune, în data de 30 august 2022 sau ulterior, a unor imagini preluate de pe rețele de 
socializare care prezentau agresarea unei persoane de gen feminin de către un bărbat.  

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 analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 422  din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și dispozițiile art. 41 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările 
ulterioare (Codul audiovizualului).  

Conform prevederilor invocate:  
Legea audiovizualului: art. 422 - În cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 

radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu 
să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Codul audiovizualului: art. 41 - (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu 
pot difuza: 

a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia; 
În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 30.08.2022, în 

intervalul orar 07:00-00:00 în cadrul emisiunilor  de știri și dezbatere, respectiv, în 11 
grupaje informative și 3 emisiuni de dezbatere, o înregistrare audio-video care 
surprindea un bărbat lovind cu picioarele în cap, spate, stomac o femeie care stătea pe 
podea. 

Potrivit raportului de monitorizare, în timpul difuzării materialului se puteau distinge 
fragmente de dialog (unele expresii verbale erau blurate prin bipuri), precum și sunetele 
de durere ale femeii la primirea loviturilor. În momentele în care era abuzată fizic, 
imaginea femeii era blurată.  

Redăm spre exemplificarea modului de prezentare, un fragment din raportul de 
monitorizare: ”(...) 

Știrile România TV, ora 07:00 
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S1- Rep. 09.08-11.35, sel.7.mp4  
Titlu: FEMEIE TORTURATĂ LIVE DE INTERLOP 
Prezentatoare: Scene șocante în Capitală. Interlopul Fane Văncică bate măr o femeie. 

Poliția s-a sesizat  imediat după ce au văzut imaginile de pe internet și îl caută pe interlop. 
Urmează imagini care vă pot afecta emoțional! 

A fost difuzată o înregistrare audio- video dintr-o încăpere în care se putea observa 
cum un bărbat lovea cu picioarele în cap, spate, stomac o femeie care stătea pe podea. 
Femeia era pusă în diverse situații umilitoare: să stea în genunchi să își ceară scuze, îi 
toarnă apă în cap.  

În timpul difuzării materialului se puteau distinge fragmente de dialog (unele expresii 
verbale erau blurate), precum și sunetele de durere ale femeii la primirea loviturilor.  

În momentele în care era abuzată fizic, imaginea femeii era blurată.  
În ecran partajat, a fost difuzată și o declarație a agresorului de pe un cont de 

socializare, cu titlul: Fane explică când și-a lovit iubita!  
Bărbat: Lucrurile nu sunt cum par! Ce știe să facă românul? Să dea o palmă sau un 

picior. N-am tăiat, n-am bătut, n-am rupt ochi, n-am rupt maxilare, n-am rupt nimic. Într-
adevăr, pe filmarea aia se vede că am dat în gagica mea. Care e problema? Dacă iubita 
mea vrea să-mi facă plângere... Pentru că de mâine încolo mă fac și colaborator la  
DIICOT. Vreți să vă dau putere? Stați că mă fac eu colaborator până la urmă, dacă tot asta 
vreți . Dați-Vă (bip) păi voi vreți să mă legați pe față, fără să fac absolut nimic? Mă băgați în 
pușcărie fără să fac absolut nimic? Că m-am certat cu iubita mea! În primul rând, îmi cer 
scuze la copiii ei pentru că au văzut toate astea că plângea cu mine la telefon și zicea: ce 
fac, că vede copiii mei? Zic: ce vrei, fă, să fac (bip)? Asta e! Ți-a plăcut să stai cu mine? 
Asta este! Mulțumește-i lui Dumnezeu că te iubesc, că țin la tine.    

Pe ecran a fost titrat, în colțul din dreapta jos: ATENȚIE! IMAGINI ȘI INFORMAȚII CU 
PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL.  

O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul grupajelor de la orele: 08:00; 
09:00; 10:00; 11:00. 

 
Știrile România TV de la ora 12:00 

 
S2- Rep.03.37-07.55, sel.12.mp4  
Titluri: FEMEIE TORTURATĂ DE ”VITEAZUL” INTERLOP, INTERVENȚIA POLIȚIEI; 

INTERLOPUL CARE BATE FEMEIA ÎN DIRECT, CĂUTAT DE POLIȚIE 
Prezentator: Scene șocante în Capitală. Interlopul Fane Văncică bate măr o femeie. 

Poliția s-a sesizat  imediat după ce au văzut imaginile de pe internet și îl caută pe interlop. 
Urmează imagini care vă pot afecta emoțional! 

S-a difuzat aceeași înregistrare audio-video însoțită de declarația interlopului pe toată 
durata prezentării subiectului, atât în ecran complet cât și partajat.  

Pe ecran a fost titrat, în colțul din dreapta jos, în permanență: ATENȚIE! IMAGINI ȘI 
INFORMAȚII CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL.  

Prezentator: Poliția  îl caută la această oră la această oră pe interlopul care s-a filmat 
lovind această femeie cu picioarele și a amenințat că o omoară. Însa, acesta poate scăpa 
nepedepsit și asta pentru că victima nu vrea să depună plângere, de teamă.  

Roxana Ciucă  a dat mai multe informații: Lucrurile se complică pentru că, până la 
această oră, trebuie să știți că femeia care a fost amenințată și bătută de Fane Vancică nu 
a depus niciun fel de plângere la nicio secție de poliție din București. Lumea se așteaptă 
nici să nu depună aceasta în fața organelor de cercetare penală de teamă că ar putea să 
fie și mai tare amenințată și chiar cu moartea. Așadar, stimați telespectatori, Poliția 
Capitalei s-a autosesizat imediat, la scurt timp după ce pe rețelele de socializare au apărut 
aceste filmulețe și, chiar în aceste clipe când noi vorbim, trebuie să știți că  polițiștii îl caută 
pe Fane Vancică și sunt foarte mari șanse ca acesta să fie ridicat de la locuința sa sau de 
unde va fi găsit și dus la audieri. Acum: e foarte posibil ca acesta să și fie reținut pentru 24 
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de ore și, mai apoi, prezentat în fața magistraților. E lucru greu să se ajungă până acolo, 
în lipsa acestei plângeri  din partea persoanei vătămate. Dar sunt șanse foarte mari ca 
acesta să scape cu măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, adică să fie permanent la 
dispoziția organelor de cercetare penale. Mergem și pe cea de-a treia variantă, varianta 
împăcării. E foarte posibil ca persoana respectivă să vină și să se împace cu Fane Vancică 
și să facă acest lucru, poate, chiar sub ochii polițiștilor. Pentru că, e clar, lăsarea sa în 
libertate reprezintă un real pericol. Aceste filmulețe vorbesc de la sine și acest real pericol, 
iată, e dat și de faptul că nu e prima dată, se pare, când acest individ recurge la astfel de 
gesturi. Ăsta este și motivul pentru care Poliția Capitalei s-a autosesizat  și vă spuneam, 
chiar în aceste clipe se fac verificări. Așteptăm cu real interes o reacție din partea 
autorităților și întorsătura pe care o va lua acest dosar.  

 
Newsline, ora 13:00 

 
S3- Rep.06.35-10.21, sel.13.mp4 
Moderatoare: Cristina Șincai 
Titluri: CĂUTĂRILE INTERLOPULUI CARE ȘI-A TORTURAT IUBITA ÎN DIRECT  
Prezentatoare: Scene șocante în Capitală. Interlopul Fane Văncică bate măr o femeie. 

Poliția s-a sesizat  imediat după scenele filmate și postate pe internet. Vă avertizez: 
urmează imagini care vă pot afecta emoțional!  

S-a difuzat aceeași înregistrare audio-video însoțită de declarația interlopului pe toată 
durata prezentării subiectului, atât în ecran complet cât și partajat.  

Pe ecran a fost titrat, în colțul din dreapta jos, în permanență: ATENȚIE! IMAGINI ȘI 
INFORMAȚII CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL.  

Reporterul Roxana Ciucă a intervenit în direct și a adăugat că se poate ca interlopul să 
scape de pușcărie pentru că femeii îi e teamă să depună plângere: deja cei de aici de la 
Circa 16  din Capitală s-au sesizat și fac verificări. Este căutat interlopul face Vancică și la 
această oră. De îndată ce va fi găsit va fi ridicat și adus aici pentru  audieri. Acum: în lipsa 
unei plângeri, e greu de crezut că va fi reținut, dar sunt șanse foarte mari să primească o 
măsură a controlului judiciar de 60 de zile. Surse apropiate ale anchetei confirmă că n-ar fi 
la primul incident Fane Vancică. Că și-ar mai fi bătut femei, iubite de-a lungul timpului, dar, 
la fel, din teamă, femeile respective nu au venit să depună plângere, n-au fost, evident, 
citate să dea cu subsemnatul. Niște scene îngrozitoare, greu de privit,  până la urmă, dar 
dați-vă seama de trauma prin care a trecut acea femeie, acea victimă. Așteptăm, stimați 
telespectatori-  suntem la Circa 16, după cum prea bine vedeți- să vedem cum evoluează  
lucrurile aici și dacă Fane Vancică va veni sau nu sau dacă va fi găsit acasă sau nu pentru 
a aduce explicații. Într-o postare pe care a avut-o pe rețelele de socializare, chiar a dat 
adresa, o adresă  în care spunea că poliția, dacă vrea să vină să mă ridice, să vină la 
adresa asta. Vedem dacă adresa respectivă era una reală ori nu. (...)”  

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că, deși a prezentat în cadrul emisiunilor informative și de 
dezbateri difuzate pe parcursul zilei de 30 august 2022, materiale informative referitoare 
la agresarea unei persoane, materiale ilustrate cu imagini și sunet referitoare la violența 
domestică, (imagini, preluate de rețele de socializare, în care un bărbat umilește o 
femeie aflată în genunchi la podea, o forțează să-și ceară scuze și apoi o lovește cu 
piciorul în spate, cap și abdomen, femeia țipând de durere), radiodifuzorul nu a 
respectat obligația instituită de prevederile art. 422 din Legea audiovizualului.   

Conform normei invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu 
să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 
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Astfel, legea prevede că, în cazul serviciilor de televiziune, informarea victimelor 
violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon "Telverde destinat victimelor 
violenţei domestice", se realizează prin afişarea textului "În caz de urgenţă, apelaţi 
numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice" însoţit de o menţiune cu 
numărul de telefon Telverde, afişată static şi lizibil pe toată durata programului. 

Or, din conținutul raportului și după vizionarea înregistrărilor, s-a constatat fără echivoc 
faptul că radiodifuzorul nu a realizat informarea telespectatorilor, printre care se pot număra 
victime ale violenței domestice, respectiv nu a afișat textul și numărul de telefon destinat 
acestora, așa cum obligă dispozițiile legale.  

De asemenea, după vizionarea materialelor prezentate în cadrul emisiunilor informative și 
de dezbateri difuzate de postul România TV, membrii Consiliului au constatat că  imaginile ce 
prezentau violențele la care era supusă persoana de gen feminin au permis identificarea 
acesteia în condițiile în care imaginea femeii era blurată doar în momentele în care era 
abuzată fizic.  

Or, în raport de conținutul materialului înregistrat, era necesară protejarea identității 
persoanei agresate prin mijloace tehnice adecvate, pe tot parcursul înregistrării deoarece, 
conform Codului audiovizualului, art. 41 alin.  (1), lit. a) furnizorii de servicii media 
audiovizuale nu pot difuza imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără 
acordul acesteia.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.  

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) și art. 91 alin. (1) și (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. 422  
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
și a dispozițiilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).  

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 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 nu a asigurat protejarea identității victimei unor violențe 
domestice prezentate în cadrul unor programe informative și de dezbatere difuzate în 
data de 30 august 2022 și nu a respectat obligația legală de informare a publicului cu 
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privire la numărul de telefon gratuit, disponibil în situații de urgență pentru victimele 
violenței domestice. 

Conform art. 422 din Legea audiovizualului,  în cadrul difuzării în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice 
este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra 
existenţei numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

 
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 

 


