
 
Decizia nr. 604 din 17.11.2022 

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 17 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a dezbătut și a decis cu privire la rapoartele de monitorizare întocmite de 
direcţia de specialitate în baza reclamaților 9728/18.09.2022, 9963/27.09.2022 și 
10074/28.09.2022 referitoare la emisiuni informative și de dezbateri prezentate de 
postul de televiziune România Tv în zilele de 18 și 25 septembrie 2022, analiza 
rapoartelor și vizionarea înregistrărilor având loc în ședința publică din 15 noiembrie 
2022.  

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. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

Conform prevederilor invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau 
puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii 
trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia 
lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a 
imparţialităţii. 

 

În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 18.09.2022, în  
intervalul orar 21:00-22:48, emisiunea de dezbatere  România de poveste, moderată de  
Ioan Korpos. Conform raportului de monitorizare întocmit în baza sesizării nr. 
9728/18.09.2022, în emisiune au participat, în calitate de invitați: Tudor Ciuhodaru- 
medic, europarlamentar; Pavel Abraham-avocat; Cristian Ene-avocat; Cristian 
Troncotă-istoric; Monica Pop- medic; Gabriel Neamțu-apropiat al preotului Visarion 
Alexa. 

Titluri afișate pe ecran: NEBUNIA FACTURILOR, OAMENII SE TEM CĂ ÎȘI VOR 
PIERDE CASELE; SCANDALUL CELOR MAI CUMPLITE RESTRICȚII, CE NE AȘTEAPTĂ; 
CUM NE IMPUN DOAR 19 GRADE ÎN CASĂ, ȚĂRILE CARE DAU STARTUL; ÎNLOCUIREA 
ELECTROCASNICELOR, ANUNȚ DE LA GUVERN; ȘEFA EUROPEI IMPUNE SCHIMBAREA 
ELECTROCASNICELOR; CEAUȘESCU FACE CIRC ÎN CIMITIR DIN CAUZA CRIMELOR 
COMISE; BOMBA SERII: INTERCEPTĂRILE DIN DOSARUL PREOTULUI CELEBRU; 
SCANDALUL BIZAR IA AMPLOARE, ESTE TOTUL O ÎNSCENARE?; DE CE A AȘTEPTAT 
TÂNĂRA 3 LUNI CA SĂ DEPUNĂ PLÂNGEREA?; DIALOGUL DINTRE PREOT ȘI FEMEIA 
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CARE A RECLAMAT AGRESIUNEA; CUM ÎȘI BAT JOC REZIȘTII DE ROMÂNI ȘI NE ȚIN 
SUB TEROARE; GROPI COMUNE ȘI CAMERE DE TORTURĂ, RUȘII FAC PRĂPĂD.  

Redăm spre exemplificarea conținutului și modului de desfășurare al emisiunii, fragmente 
din raportul de monitorizare:  

 ”(...) S1- rep.27.00- 35.05 sel.22 
rep.00.00 din S1 Ioan Korpos: Teroarea românilor continuă, doamnelor și domnilor, 

revenim la toată povestea, începând de la facturi, scumpiri, frig, boală, cine știe ce mai 
urmează, doamnelor și domnilor, cum își bat joc foarte mulți Reziști de români și 
teroarea continuă, mulți spun că abia începe, ce o să vină, ce va fi la iarnă, iată imaginile. 

A fost difuzat un material montat care a conținut mai multe fragmente din diferite 
înregistrări astfel: 

Mai mulți protestatari pe străzile unui oraș, care scandau: Hoții, hoții! Demisia, demisia, 
demisia, demisia! 

Câteva persoane care păreau a strânge semnături de la cetățenii ce treceau pe stradă, unii 
dintre ei explicând motivele pentru care strâng semnături. 

rep.01.00 din S1 Bărbat 1: Această administrație locală arată o nepăsare totală față de 
oameni, am plecat în 1989, m-am întors, în 2019 Timișoara arăta mai rău ca în anii ‘80. 

Bărbat 2: Sunt hotărât pentru demiterea primarului municipiului Timișoara, pentru 
lipsa căldurii atât în imobile, cât și în instituțiile publice, spitale, școli. 

Bărbat 3: Motive sunt multe, faptul că am rămas fără căldură și apă caldă, în plin 
sezon rece, faptul că acest primar al Timișoarei nu își asumă răspunderea public, faptul 
că oamenii îngheață de frig în spitale, copiii în școli. 

Înregistrare femeie: A fost o prostie, activistă,  a fost un singur coleg din PLUS care 
mi-a scris și m-a întrebat: Ana, cum a fost acolo? A fost pus de o pagină de Facebook 
care dă instrucțiuni clare, așa cu puncte, ce să-mi facă oamenii când mă văd, cum să mă 
caute și să îmi facă chestii. 

Înregistrare telefonică Daniel Robu, fost primar: Neomarxiști nu au capacitatea de a 
empatiza, ei sunt reci, își văd de drumul lor, care nu are nimic în comun, în cazul Timișoarei, 
dar nu pot să stau indiferent la ce se întâmplă orașului meu, la bătaia de joc ce are loc acum în 
Timișoara. 

Înregistrare femeie: Nu doresc nimănui să îi fie frică să meargă pe stradă, îmi cer 
scuze în fața voastră dacă a trebuit să răspundeți prietenilor în perioada asta și îmi dau 
seama că ați avut Inbox-ul plin de astfel de mesaje despre cum USR e plin comuniști și 
de trădători și îmi cer scuze că am declanșat asta, chiar îmi pare foarte rău. 

Au fost difuzate în paralel declarații înregistrare ale primarului Sectorului 1,  Clotilde 
Armand, alternând cu imagini în care apar saci plini de gunoaie abandonați pe străzi. Pe fundal 
se aude o melodie lăutărească. 

Înregistrare declarație Clotilde Armand: Eu propun să facem ordine în Sectorul 1. 
Titrat pe ecran: CLOTILDE FACE DEZASTRU ÎN CEL MAI BOGAT SECTOR. 
rep.03.05 din S1 Înregistrare declarație Dan Barna (în spate sigla USR-PLUS): Un alt 

element important pe care îl vom discuta (neinteligibil) este acela de a nu mai avea, cum e 
situația foarte multor state europene, de a nu mai avea domiciliu pe cartea de identitate, de a 
desface acea legătură artificială în care identitatea omului este condiționată de existența 
domiciliului acolo, în respectiva, pe cartea de identitate, pentru că asta ar permite și o 
participare la vot mult mai flexibilă și mult mai firească. 

Titrat pe ecran: REZIȘTII VOR SĂ ȘTEARGĂ ADRESELE DIN BULETIN; REZIȘTII VOR 
SĂ NE IA ȘI CASELE. 

Voce din off: Măsura renunțării la domiciliu va fi urmată probabil de renunțarea la 
proprietate și traiul la comun, înscriindu-se oarecum pe linia ideologică trasată de 
arhitecta Oana Bogdan, roata motrice a partidului PLUS,  după cum o numea chiar șeful 
ei, Dacian Cioloș.  

(...) 
În studio, Ioan Korpos: Teroare domnule avocat, adică ce mai vor oamenii ăștia, ce vor cu 

românii, pentru că oricum cu toții suntem la capătul răbdărilor și vedem că nu e deloc bine nici 
ceea ce urmează? 
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Cristian Ene: Românii vor simplitate și o viață în care să simtă că au pentru ce munci, să 

aibă și timp liber, să fie respectați, să se bucure de mediul social. Asta nu înseamnă 
normalitate, da? Indiferent cum și în ce spectru politic te încadrezi din punct de vedere al 
politicianului, în momentul în care te duci în fața electorului, te duci și oferi anumite proiecte, 
anumite proiecte care teoretic trebuiesc verificate de către electori și implementate de către 
politicienii care au promis, tocmai de aceea, tindem la acest moment după o normalitate a 
guvernului, să ajute din punct de vedere social și totodată să dea parlamentul o legislație unde 
să permită dezvoltarea tuturor, nu să dezvolte doar partea de popularitate în ceea ce înseamnă 
ajutorul oamenilor, ci să ofere locuri de muncă, să pună economia pe picioare, astfel încât prin 
muncă să dezvolte societatea. Nu vorbim de teroare, ci de anumite comportamente, uneori 
poate de nivel extremist din punct de vedere politicianist, dar asta nu ne caracterizează, 
poporul român periodic, când merg în fața cabinei de vot, nu încredințează puterea extremistă 
celui care oferă asemenea acțiuni extremiste, ci pur și simplu împarte votul, astfel încât să nu 
avem deviații sociale sau politice.” 

  

Potrivit raportului de monitorizare întocmit în baza reclamațiilor înregistrate sub nr. 
9963/27.09.2022 și 10074/28.09.2022, postul de televiziune România Tv a difuzat în 
data de 25 septembrie 2022, în intervalul orar 18.59-19.46, emisiunea România Te 
Vede, moderată de Ioan Korpos.  

Conform raportului, au participat la emisiune în studio, Bogdan Chirieac (analist); 
Vladimir Ionaș (sociolog), iar prin legătură video directă a intervenit Pavel Abraham 
(avocat) și prin telefon, Petre Daea (ministrul Agriculturii), domnul Muscă (fermier), 
Silvia Petre (reprezentant al pensionarilor din Timișoara). 

Redăm spre exemplificare fragmente din raportul de monitorizare:  
”(......) Titluri afișate pe ecran, privind subiectul monitorizat: IMEDIAT: PROTEST LA 

GUVERNUL ROMÂNIEI; REZIȘTII – ATAC URIAȘ; NEOMARXIȘTII PROTESTEAZĂ LA 
GUVERN: CER ÎNCHIDEREA FERMELOR; REZIȘTII URLĂ LA GUVERN CĂ NU MAI VOR 
FERME, CI GOANGE ÎN FARFURIE; VA CEDA GUVERNUL ÎN FAȚA REZIȘTILOR?; NE 
VOR OBLIGA SĂ MÂNCĂM INSECTE? 

 
În cadrul ediției, în intervalul orar 19:13 – 19:44 s-a discutat despre protestele din fața 

sediului Guvernului României împotriva exploatării animalelor, a consumului de carne și a 
acordării de subvenții pentru fermele zootehnice.  

Astfel, au fost difuzate imagini video din timpul protestelor și declarații ale oamenilor care 
au participat. De asemenea, moderatorul și invitații și-au exprimat părerile privind acest subiect. 

 
La începutul ediției, moderatorul a prezentat succint subiectele ce vor fi dezbătute.  
S1-rep. 59.50 - 01.36, sel. 18, 19 
Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit! Începe o ediție 

eveniment așa cum v-am promis, filmări și dezvăluiri incendiare. Imediat, filmul complet cu 
Reghe la botezul copilului. Are ochii vineți, o să vedeți imaginele, urmele bătăii cu fosta 
nevasta. Imagini cutremurătoare, doamnelor și domnilor. Noi probe duse la Poliție, pentru cine 
se cere arestarea? Expertiza noilor probe, cine este principalul vinovat? Transmisiune imediat 
de la restaurantul unde are loc cheful de botez, chiar în aceste momente. Anamaria Prodan a 
transmis un mesaj de ultimă oră pentru bebeluș, nimeni nu se aștepta să facă așa ceva 
Prodanca după bătaie. Doamnelor și domnilor, tot aici, în exclusivitate, vă prezentăm în 
această seară documentul complet al raționalizărilor în România. Noi ordine trimise către toate 
Prefecturile, magazinele și școlile. Restricții ca în pandemie. Olguța Vasilescu nu mai suportă și 
spulberă propaganda. Olguța Vasilescu, un scandal cu neomarxiștii, beznei și frigului. Apoi, 
interviu în exclusivitate, stimați telespectatori, cu șeful Casei Naționale de Pensii, anunțul oficial 
despre majorarea pensiilor. Totul despre prelungirea suplimentelor la pensiile mici. Scandal de 
ultimă oră între România și Rusia, infiltrații descoperiți la București, informații exclusive. 
Analistul Bogdan Chirieac este aici în studioul nostru, imediat, cu dezvăluiri de ultimă oră. Bună 
seara și bine ați venit! 

(...)  
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S2-rep. 13.30 - 15.17, sel. 19 
Ioan Korpos: (...) Doamnelor și domnilor, este protest chiar acum. Iată, protest la Guvernul 

României. Reziștii urlă la Guvern că nu mai vor ferme, stimați telespectatori. Nu vor tortură, îi 
auziți chiar acum. Iată ce se întâmplă în fața Guvernului României. Cer închiderea fermelor. 
Dragoș Bistriceanu este în direct cu noi, are toate informațiile de acolo. Dragoș, bună seara! Ce 
se întâmplă în fața Guvernului României?   

(rep. 00.45, S2) Dragoș Bistriceanu: Bună seara, Ioan! Un grup destul de mare de 
persoane, cu aproximație, 100, 150, poate 200 de persoane au venit să protesteze în fața 
Guvernului României și vor interzicerea consumului de carne. Ați auzit foarte bine, 
globaliștii, iată, reziștii au ajuns și în România, protestează în acord cu direcția 
globalistă, de la nivel, am văzut global. În Elveția astăzi a avut loc un referendum pentru 
interzicerii creșterii cărnii de origine animală la nivel industrial. Vedem în acest moment 
acest protest. Se adună oamenii, strigă: carnea, crimă! Laptele, abuz! Vor, repet, să 
mergem și noi ca țară pe aceeași direcție globalistă, să interzicem carnea, să interzicem 
creșterea de vaci, de oi, de capre, de absolut orice. Și probabil își vor propune să ne 
ceară să mâncăm insecte, să mâncăm gândaci, pare că acesta este dezideratul acestor 
150, 200 de persoane care s-au adunat și încep să se strângă tot mai mulți în fața 
Guvernului României. 

Ioan Korpos: Vedem, așadar, imaginile, doamnelor și domnilor, în exclusivitate din fața 
Guvernului. (...) 

 
S3-rep. 15.36 - 18.21, sel. 19 
Ioan Korpos: (...) Cum vedeți ceea ce se întâmplă? Adică, e incredibil, iată, nici nu s-a 

știut, un mega protest în fața... oamenii vor închiderea fermelor, să nu mai crească 
românii animale, să nu mai mâncăm din ferme. Priviți ce e acolo! Adică, noi vorbeam 
despre ce se întâmplă în Elveția, dar se întâmplă aici la noi în fața Guvernului.  

Petre Daea (prin telefon): Eu nu am posibilitatea să văd, dar din cele spuse de 
dumneavoastră o iau ca atare această informație. De altminteri, am și citit astăzi ceea ce se 
întâmplă în Elveția cu referendum. Am putut constata acolo că și Guvernul, și Parlamentul 
elvețian nu este de acord cu o asemenea idee, cu o asemenea solicitare în referendum, pentru 
că știm cu toții că animalele au fost cele care ne-au adus pe de-o parte, hrana necesară și ne-a 
asigurat cele ce am consumat dintotdeauna. Știm foarte bine că foarte mulți copii, unii dintre ei 
n-au apucat să sugă la pieptul mamei și au fost crescuți cu lapte de vacă, un aliment polivalent, 
cu gândul că noi toți ne interesăm de hrană, iată că sunt lucruri care nu se pot înțelege. Eu, ca 
om... 

(rep. 01.31, S3) Ioan Korpos: Dar, domnule ministru, dar dacă nu mai vor ferme, adică 
ce vor, ce să avem în farfurie, nu știu, goange?  

Petre Daea (prin telefon): Nu știu. Sigur, mi-e greu să cred ce doresc, în condițiile în 
care nu vor hrană. În momentul în care nu vrei hrană, îmi este greu să înțeleg ce vor 
oamenii, știindu-se că hrana este asigurată prin întoarcerea brazdei, prin creșterea 
animalelor așa cum am făcut-o de fiecare dată, din generație în generație. Suntem la 
Bruxelles aici, mâine particip la Consiliul de miniștri pentru a putea analiza care sunt 
căile pe care trebuie să le folosim în vederea asigurării hranei pentru populație. Noi cu 
hrana nu trebuie să ne jucăm. Din aceste puncte de vedere, mi-e greu să înțeleg cum unii 
dintre noi, din semenii noștri solicită ceea ce eu nu puteam să îmi imaginez acest lucru. 

Ioan Korpos: Dar dumneavoastră nu ați fost înștiințat, adică, nu ați știut de ce se 
pregătește, ce va fi acolo în fața Guvernului? 

Petre Daea (prin telefon): Nu, nu.  
Ioan Korpos: Am înțeles. 
Petre Daea (prin telefon): Nu am avut cunoștință despre acest lucru. N-am avut. (...) 
 
S4-rep. 19.48 - 20.48, sel. 19 
Bogdan Chirieac: (...) Ce să zic? Salutăm acest protest. Uite că și România are 

mâncătorii săi de gândaci, cu multă plăcere, e foarte bine. E democratic, e un protest 
pașnic. Nu aveți nimic a spune. Nu e doar în România, cum ați spus. E și pe la case mai 
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mari și mai civilizate, și mult mai bogate același timp de protest. Olanda este răvășită 
de proteste fiindcă acolo Înalta Curte a cerut înjumătățirea numărului de ferme.  

Ioan Korpos: Și aici nici ministrul nu știa, domnul Ionaș. Adică, e clar, dacă aici o să 
ajungem și noi, mâine, poimâine facem referendum?  

Bogdan Chirieac: Atâta vreau să vă spun, s-a ieșit în stradă pentru închiderea 
fermelor și pentru ca românul să învețe să mănânce gândaci, foarte interesant. Dar, nu s-
a ieșit în stradă când era litrul de carburant 10 lei sau cum e acum 9 lei, nu s-a ieșit când 
s-au scumpit cu 100%, cu 200% alimentele de bază.  

Ioan Korpos: Ne întoarcem chiar acum la colegul nostru Dragoș Bistriceanu, care se află 
acolo în Piața Victoriei. (...) 

 
S5-rep. 21.50 - 25.02, sel. 19 
Ioan Korpos: (...) Spuneți, domnule Ionaș, adică, ce se vrea?  
Vladimir Ionaș: Este un protest nesemnificativ. Numărul oamenilor care este 

nesemnificativ. Și până și în Elveția 67% dintre cei care s-au prezentat la urne au votat 
împotriva acelei (neinteligibil). 

Bogdan Chirieac: O societate normală la cap. 
(rep. 00.20, S5) Vladimir Ionaș: O societate normală, evident. E un protest minor, au 

loc de zeci de ani astfel de proteste în toate țările civilizate.  E o parte a fiecărei societăți 
care consideră că creșterea animalelor strict industrial, strict pentru mâncare, e un abuz. 
Dar, mulți dintre ei care merg și pe ideea asta și de vegan, de eco, de multe ori sunt 
ipocriți pentru că nici nu analizează, de exemplu, câte animale sau care sunt condițiile 
pentru a crește anumite plante, anumite fructe. 

Ioan Korpos: Chiar acum, să știți, că sunt în direct cu noi fermierii. L-ați ascultat puțin mai 
devreme pe ministru. Domnul Muscă este împreună cu noi. Domnule, nu știu dacă vedeți 
imaginile, dacă auziți ce cer oamenii ăștia. E megaprotest în fața Guvernului. Vor închiderea 
fermelor, să nu mai fie animale, să nu mai creșteți animale absolut deloc în țara noastră. Ce le 
spuneți, domnule Muscă? 

Domnul Muscă (fermier): Le spunem în felul următor, să lase, să nu mai fie slugile 
Occidentului, să-și vadă de treaba lor, să meargă să apuce de muncă să salvăm 
economia acestei țări. Să termine odată cu prostiile astea că poluează vaca. Mai mult 
poluează ei prin porcăriile pe care le fac decât noi. Noi oferim o hrană sănătoasă 
poporului român. Suntem un popor creștin-ortodox și nu ne vom lăsa la ei niciodată și 
nici în fața comunității europene nu vom mai îngenunchea. Noi vom înainte cu creșterea 
vacilor, cu creșterea oilor, cu (neinteligibil) și a păsărilor.  

(rep. 01.48, S5) Ioan Korpos: Dar, cine sunt oamenii ăștia, că, uitați, ei sunt în fața 
Guvernului, spun: gata, nu mai ferme, poate goange sau ce să puneți în farfurie? Dacă o 
să.... 

Domnul Muscă (fermier): Sunt oameni plătiți, fac interesele Occidentului, sunt 
organizații care vor să distrugă producătorul român. Nu le vom permite. Nu ne vom lăsa 
la acești oameni care n-au niciun fel de scrupule. Noi vom merge înainte cu creșterea 
vacilor și cu producerea de hrană sănătoasă pentru poporul român. 

Ioan Korpos: Și dacă, domnule Muscă, o să ceară și ei, mâine, poimâine, vedem și la 
noi referendum ca în Elveția, să nu mai fie ferme mari, să nu mai fie animale? 

Domnul Muscă (fermier): Nu va câștiga niciodată, stimate domn. Nu va câștiga, Sunt 
niște organizații minore. Noi nu vom îngenunchea în fața acestor organizații. Ei sunt 
niște ONG-uri plătite din afară ca să distrugă totul. Noi am fost prinși în comunitatea 
europeană pentru a deveni piață de desfacere. Le trăsnește la fel și fel de oameni acuma 
să abandonăm vaca, să trecem pe lăcuste, să facem pe... Noi nu vom abandona acest. 

Ioan Korpos: Adică, dumneavoastră care din asta trăiți, asta este munca 
dumneavoastră, fermierul român, care, iată, dați de mâncare la atâția și atâția români, ce 
le transmiteți celor care sunt acolo în Guvern și spun: nu, tortură! Nu, crimă! Nu, animale 
omorâte! Nu, ferme! 
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Domnul Muscă (fermier): Le transmitem să meargă să se apuce de muncă și să lase 

porcăriile. Să analizeze bine cât poluează o vacă și cât poluează alte lucruri în această 
țară și în această lume. (...) 

 

S6-rep. 26.35 - 27.43, sel. 19 
Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): De ce v-ați adunat până la urmă aici în această 

seară?  
Remus Cernea: Tema drepturilor animalelor este foarte importantă, este o temă 

morală în esență. Și România a făcut câțiva pași importanți, în sensul că a oprit chinuirea 
animalelor la circuri, a crescut pedepsele penale pentru actele de cruzime față de 
animale, dar trebuie multe alte lucruri avute în vedere. Este o afirmație cunoscută a lui 
Gandhi: nivelul moral al unei societăți depinde de felul în care își tratează animalele. 
Sper ca și România să continue acest drum și oamenii de aici arată că suntem pe drumul 
bun. 

Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): Păi, bun, dar nu am putea să ajungem într-o 
criză alimentară, până la urmă, domnule Cernea?  

Remus Cernea: Nu. 
Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): Să știți și Comisia Europeană a vorbit despre 

asta și în 2020 și în 2021, despre o posibilă criză alimentară, despre alternative, să trecem să 
mâncăm hrană pe bază de insecte? Știți că deja a fost... 

Remus Cernea: Eu sunt vegan, sunt vegan de șapte ani și jumătate. Mulți de aici sunt 
vegani, deci există alternative alimentare vegetale. Nu e nevoie să chinuim animale pentru asta 
și acesta este unul dintre mesajele din seara asta: putem avea o viață sănătoasă lipsită de 
chinuirea animalelor, lipsită de cruzime acte de cruzime față de animale. 

Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): Renunțând la carne? 
Remus Cernea: Renunțând la carne și la produsele... 
Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): Haideți că mai vreau să vorbesc cu oamenii de 

aici (...).  
 
S7-rep. 27.52 - 29.50, sel. 19 
Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): De ce v-ați adunat aici până la urmă? Știți că 

este o întreagă controversă în acest moment. Se crede că există un plan în momentul de 
față de distrugere a fermelor, de intrare într-o criză alimentară, tocmai pentru că aceste 
mișcări nu vor face altceva decât să distrugă fermierii și poate să trecem unde, la 
consumul de hrană pe bază de insecte sau ce? Ce vă propuneți de fapt cu acest protest? 

Protestatar: Da, noi facem de foarte mult timp acțiunea asta înainte de această 
controversă cu mulți ani. Ca principiu, noi încercăm să fie soluțiile sustenabile. Deci, 
este mult mai sustenabil să mănânci plantele direct decât să le dai ani de zile unor 
animale și după aia să sacrifici animale și să mănânci o friptură. Deci, aceasta este o 
axiomă, toată lumea înțelege asta. Există niște studii, niște calcule, probabil pe fiecare calorie, 
probabil, o calorie din producție animală va fi echivalentă cu șapte, zece calorii din producție.... 
În altă ordine de idei, noi am ieșit și pentru animale pentru că ele sunt abuzate, sunt 
chinuite. Deci, o dată, e partea de sustenabilitate. 

Ioan Korpos: Revenim la tine, Dragoș. Imediat. Vedem ce spun acolo oamenii. Iată a 
apărut și Remus Cernea. De șapte ani nu îi mai place carnea domnului Cernea, doamnelor și 
domnilor. Dar, domnule Muscă, i-ați auzit pe oameni ce spun, adică, vegani, ce mai... gata 
carne, gata ferme, nimic în țara asta. 

Domnul Muscă (fermier): Îi urăm lui domnul Cernea poftă bună la lăcuste. Îi urăm lui 
domnul Cernea să meargă pe palierul pe care a mers până acuma că n-a făcut pentru 
bunăstarea poporului român. Este un om neînsemnat la nivel de țară, nu ne interesează 
(neinteligibil) ce spune. Dacă până la urmă chiar se dorește vom ajunge și noi la un 
referendum să vedem dacă România dorește să treacă pe lăcuste, să treacă pe ierburi 
sau dorim să rămânem un popor creștin-ortodox, să ducem tradiția mai departe cum ne-
au lăsat-o străbunii noștri.  

Ioan Korpos: Nu o să treacă, domnule Muscă. Uitați, nici în Elveția nu a trecut, 67% au 
spus: nu, unei asemenea aberații. (...) 
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S8-rep. 32.54 - 34.01, sel. 19 
Protestatară: (...) Noi aici luptăm pentru niște legi mai favorabile animalelor, niște legi 

care să permită... noi, din banii noștri să nu mai plătim fermele de animale care să existe 
pentru că ele deja iau o grămadă de bani de la stat înainte să vândă, înainte să aibă 
clienți. Și atunci, noi ca clienți, este foarte greu să decidem direcția în care merg ei dacă 
ei deja ne-au luat banii. 

Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): Deci, mai puține subvenții pentru fermele de 
animale, cereți. 

Protestatară: În primul rând, mai puține subvenții pentru fermele de animale, da. Niște legi 
mai favorabile animalelor și celor din casă, dar și celor din fermă. 

Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV): Nu o să se distrugă probabil o industrie, 
doamnă, dacă se întâmplă asta, dacă vor fi mai puține subvenții, nu o să putem să ajungem 
într-o criză alimentară? E sustenabil să trecem la veganism, poate la hrana pe bază de insecte 
cum vor unii, pentru că ați văzut că sunt declarații...? 

Protestatară: Din punct de vedere nutrițional este mult mai benefic. În primul rând, 
animalele de fermă sunt hrănite cu foarte multe pastile. Oamenii care mănâncă animale din 
ferme, ei la rândul lor au foarte multe pastile în ei. De exemplu, o populație consumatoare de 
produse animale au rezistență mai mare la antibiotice și atunci am ajuns la antibiotice de grad 
foarte mare ca să mai aibă efect când ne îmbolnăvim. (...) 

 

S9-rep. 36.22 - 37.37, sel. 19 
Ioan Korpos: (...) Deci, din puținii bani pe care îi aveți, ce vă mai rămâne pentru 

mâncare după ce v-ați luat medicamente și facturi și alte cele, doamnă, să nu mai luați 
nici bucățica aia de carne, nu mai e voie. Ați văzut, pentru asta protestează oamenii 
acum acolo: închiderea fermelor, să nu mai creștem, să nu mai primească fermierii bani, 
la revedere! Ajungem la insecte, doamnă. 

Silvia Petre (reprezentant al pensionarilor din Timișoara): Nu vă supărați, pentru noi, 
pentru pensionari, aceste păreri ale neomarxiștilor sunt apă de ploaie. (...), toți fermierii, 
toată țara (neinteligibil).  

Ioan Korpos: Uite care este problema oamenilor și care este marea lor nemulțumire, 
domnule Ionaș. (...) 

 

(...) 
România Te Vede, interval orar de difuzare: 21:00 – 21:46 

 
Moderator: Ioan Korpos. 
Invitați: În studio: George Simion (președinte AUR). Prin legătură video directă au 

intervenit: Dragoș Bistriceanu (jurnalist România TV); Roxana Ciucă (jurnalistă România TV). 
Prin telefon a intervenit Stelian Iordache (bunicul Luizei Melencu). 

(...) 
În cadrul ediției, George Simion (președintele AUR) a fost singurul invitat din studio 

și a discutat despre următoarele subiecte:  
 -     protestele din fața sediului Guvernului României împotriva exploatării animalelor, a 

consumului de carne și a acordării de subvenții pentru fermele zootehnice (au fost difuzate 
imagini video din timpul protestelor); 

(...) 
Ioan Korpos: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Începe o ediție incendiară 

așa cum vă anunțam. George Simion, liderul AUR, președintele AUR este aici în studioul 
România TV. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, bine ați venit! 

George Simion: Mulțumesc de invitație, domnule Korpos. 
(rep. 00.17, S1) Ioan Korpos: Și eu vă mulțumesc. Începeți lupta finală cu neomarxiștii, 

domnule Simion. Ați văzut, o să vedeți imediat imaginile de ultimă oră din această seară, 
ce se întâmplă în fața Guvernului. Protestul neomarxiștilor, doamnelor și domnilor, în 
fața Guvernului României. Ce se întâmplă acolo? Neomarxiștii forțează închiderea 
fermelor. Cedează Guvernul României? Se vor introduce insectele în alimentație? 
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Mobilizarea trupelor AUR-iste, ce fac doamnelor și domnilor, în centrul capitalei? 
Riposta lui Simion la raționalizări și la hrana cu goange. Prietena lui Simion dă lovitura, 
cutremur politic în Europa. (...) Când va fi botezul, să faceți anunțul după o lună, pentru că ați 
spus miercuri ceva acolo, sperați că la anul să fiți trei. Am văzut mesajul pe care l-ați dat, 
domnule Simion. Vreau să ne spuneți acest lucru, dar doar la sfârșitul emisiunii pentru că vedeți 
și dumneavoastră câte lucruri se întâmplă. E și scandal în fața Guvernului României. 

George Simion: Domnul Korpos... Știu, am văzut. (...) 
 
S2-rep. 02.23 - 06.09, sel. 21 
Ioan Korpos: (...) Priviți în centrul capitalei, chiar în fața Guvernului României, reziștii cer 

închiderea fermelor, vor gândaci în farfurii. Sute de oameni care au ajuns acolo, au venit, 
domnule Simion, și jandarmii, Poliția, pentru că au spus: gata, să nu mai avem ferme în țara 
asta, să interzicem fermele, să nu mai dăm subvenții, adică, să nu mai creștem animale 
(neinteligibil). 

George Simion: Și doamna cu tigaia, o văd pe acolo sigur. 
Ioan Korpos: Da, dânsa s-a dus ulterior. Dânsa s-a dus ulterior, doamna Bellantoni, ca să îi 

înfrunte pe cei de acolo. Iată, așadar, imaginile pe care le vedem chiar în aceste momente, 
domnule Simion, din centrul capitalei. Și, evident, vă întreb pe dumneavoastră... 

George Simion: Nu ei sunt periculoși, periculoasă e propaganda dominantă în acest 
moment ca și curent de opinie la Bruxelles, în capitala administrativă a Europei. 

Ioan Korpos: Da. 
George Simion: Care susține exact aceleași lucruri pe care le susțin acești tineri un 

pic derutați. Am văzut interviurile pe care le-ați luat dumneavoastră, există un astfel de 
curent care spune că 51% din gazele de seră sunt emise de vaci. 

Ioan Korpos: Vă dați seama?! 
George Simion: Că trebuie să protejăm vacile, porcii și alte animale domestice, să nu 

le mai consumăm și ar trebui să trecem ori pe mâncatul numai iarbă de diferite feluri și 
de consumat numai chestiuni vegetale. Ăsta este curentul vegan, vegetarienii, am văzut 
mai multe personaje. (rep. 01.33, S2) Problema este în momentul în care se încearcă 
schimbarea modului în care noi trăim și asta se încearcă în momentul acesta prin criza 
energetică artificială, prin aceste recomandări făcute la nivel de alimentație cu privire la 
proteinele pe care le conțin anumite insecte și larve. 

Ioan Korpos: Și vedeți, ei până la urmă îi și ajută, nu, în acest plan? Am văzut ce e și 
în alte state, acum și la noi în fața Guvernului. Adică, numai ferme, numai animale. 

George Simion: Deci, repet, nu sunt zece, douăzeci de oameni zăpăciți care... e treaba 
lor ce mănâncă, nu are nimeni nimic cu ei. Însă, acesta este un curent de gândire 
majoritar în acest moment în Bruxelles. Și se încearcă impunerea acestui model prin 
anumite directive europene. Cum s-a introdus această criză energetică, că n-a venit de 
azi, de ieri, din 2015, așteptam o criză energetică din cauza unor politici ale Bruxelles-
ului care sunt total dăunătoare și necaracteristice pentru poporul român și pentru starea 
de sărăcie în care ne aflăm. E vorba de Green Deal, politica verde a Uniunii Europene în 
care ar trebui să reducem emisiile de carbon. E un alt plan venit după Green Deal, care 
se cheamă Fit for 55 care spune că în următorii zece, cincisprezece ani, ar trebui să 
renunțăm cu totul la mașinile pe care le avem acum care merg pe benzină, motorină, 
GPL și să trecem numai la mașini electrice. Vă dați seama cum vor exploda prețurile 
atunci. 

Ioan Korpos: Aici mai avem o informație foarte importantă referitor la iată, ce vedem 
că se întâmplă acolo în centrul capitalei, domnule Simion, pentru că, iată, oamenii 
protestează: nu ferme, nu subvenții pentru ferme, gata cu animale. 

George Simion: Dar nu au de ce să protesteze că asta este politica oficială a Bruxelles-
ului. Deci, ei protestează cumva degeaba. Nici măcar nu au suport popular, pentru că poporul 
român este un popor venit de la țară. Majoritatea bucureștenilor de azi și majoritatea orășenilor 
sunt și suntem veniți de la țară. 

Ioan Korpos: Știu că dumneavoastră cereți interzicerea consumului de insecte, chiar ați 
depus un proiect de lege în acest sens. 
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 S3-rep. 06.26 - 10.14, sel. 21 
Dragoș Bistriceanu: (...) Problema este că asistăm la un joc pervers, cum spuneați și 

dumneavoastră, legat într-adevăr de acel Green Deal, pentru că pe de-o parte ni se spune: stați 
așa, că noi nu impunem nimănui să mănânce nici insecte, nici plante. Pe de altă parte, se 
împinge această măsură, această idee, că trebuie să închidem fermele care poluează și am 
văzut, vacile produc gaze care afectează planeta și așa mai departe.  

George Simion: 51% din toate gazele de seră. 
Dragoș Bistriceanu: Da, au afirmat acolo în Piață, domnule Simion. (rep. 00.27, S3) 

Oamenii sunt foarte radicalizați din punctul ăsta de vedere și cu alte cuvinte, de ce spun 
că este un joc pervers? Vor duce prețul la carne de porc, la carne de vită, lapte, brânză, 
cașcaval, toate aceste produse se vor scumpi, domnule Simion, pe de-o parte. Pe de altă 
parte, vor veni și vor spune: stați așa, că vă dăm alternativă, avem insecte care, uite, se 
pot produce mult mai ieftin, nu mai poluează planeta. O altă chestiune foarte importantă, 
domnule Simion, (neinteligibil) a spus-o încă din 2017. 

George Simion: Dar nu de resetare, sigur. 
Dragoș Bistriceanu: Legat de resetare alimentare. A treia predicție pentru 2030, să 

înțeleagă și cei de acasă, era următoarea: oamenii nu vor mai mânca carne de origine 
animală , va fi doar așa un răsfăț, nu se va mai consuma în mod obișnuit. Deci, în direcția 
asta mergem, domnule Simion. Acuma, rămâne de văzut dacă noi vom face notă discordantă. 
În privința crizei energetice noi n-am făcut, domnul Simion, adică, trebuie să recunoaștem că 
suntem și noi băgați, vârâți, deși am fi putut să fim independenți energetic. Rămâne de văzut cu 
criza asta alimentară ce ne așteaptă. 

George Simion: La nivelul crizei COVID cred că am fost printre singurele țări care nu 
au impus suspendarea contractului de muncă dacă nu erai vaccinat. Iar, cu privire la 
criza energetică, noi poate suntem în cea mai rea situație dintre toate țările europene, 
pentru că față de multe alte țări europene noi suntem producători net de energie. (...) 

Ioan Korpos: Imediat ajungem la raționalizări, dar vreau să vă mai întreb ceva. Aici ați 
intervenit imediat, ați ripostat la  hrana cu goange, și iată, vedem deja ce se întâmplă și la noi. 

George Simion: Este răspunsul nostru. Unii ne-au luat în derâdere, ne-au spus: uite cu se 
ocupă parlamentarii, au proiecte ciudate de legi, dar trebuie să ne opunem celor care încearcă 
să ne schimbe modul de viață. Noi suntem creștini, noi suntem de mii de ani pe aceste 
meleaguri, trăim din oierit, din creșterea animalelor, nu pot veni unii cu alte influențe. De 
exemplu, în Asia se consumă foarte mult insectele, dar ei s-au dezvoltat altfel decât noi și este  
normal. 

Dragoș Bistriceanu: Domnule Simion, România este obligată să reducă utilizarea 
pesticidelor cu 35% până în 2030, Italia, 62%, Germania, 55%. Fermierii spun că vor da 
faliment dacă se întâmplă asta. Pare că pot, adică își duc planul și nu îi oprește nimeni, 
domnule Simion. 

George Simion: Pot, pentru că în acest moment ei dețin o majoritate absolută la 
nivelul puterii politice, în România, unde sunt partide foarte ascultătoare de Bruxelles, și 
la nivelul Europei, la Bruxelles. Din nefericire pentru ei, astăzi, în Italia vor suferi o 
înfrângere răsunătoare. 

Ioan Korpos: O să vorbim despre asta puțin mai târziu.  
 

(...)(rep. 02.53, S4) Ioan Korpos: Dar, cu raționalizările astea, domnule Simion, păi, va 
fi mai rău ca în pandemie și e doar începutul. Adică, ce mai, programul (neinteligibil) atât 
că n-avem mască. 

George Simion: E foarte amuzant într-un fel că în pandemie eram învățați să ne 
spălăm cât mai des pe mâini, deși nu avea nicio treabă asta cu virusul creat în laborator.  

Ioan Korpos: Acum, în doi, duș scurt. 
George Simion: Acum, cât mai repede, trebuie să consumăm cât mai puține resurse. 

E o încercare de a introduce teama în rândul oamenilor. Chiar au reușit. 
Ioan Korpos: Asta e, nu? 
George Simion: Chiar au reușit. Oamenii sunt foarte speriați, foarte nervoși. Am fost 

ieri în multe piețe din București, în multe parcuri. Vin acum de la Oltenița, lumea nu știe 
la ce să se aștepte, cum o să treacă peste această iarnă. (...)” 
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După analizarea rapoartelor de monitorizare şi vizionarea unor secvențe din 

înregistrări, membrii Consiliului au constatat că ediția din 18 septembrie 2022 a emisiuni 
România de poveste și ediția din 25 septembrie 2022 a  emisiunii  România te vede au fost 
difuzate cu încălcarea dispozițiilor art. 67 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în 
exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu 
subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare 
clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe 
într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

În esență, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestor emisiuni, prin 
comentariile pe care le-a făcut în raport de subiectele de interes public abordate, 
atitudinea moderatorului nu a fost una neutră, echilibrată, care să separe clar opiniile de 
fapte și nici imparțială, așa cum impune dispoziția legală invocată. 

De exemplu, în ediția din 18 septembrie 2022 a emisiuni România de poveste, 
referindu-se contextul politic, economic și social din România, moderatorul apreciază că 
acesta este de natură să terorizeze populația: ”Teroarea românilor continuă, 
doamnelor și domnilor, revenim la toată povestea, începând de la facturi, scumpiri, 
frig, boală, cine știe ce mai urmează, doamnelor și domnilor, cum își bat joc foarte 
mulți Reziști de români și teroarea continuă, mulți spun că abia începe, ce o să vină, 
ce va fi la iarnă, iată imaginile.”, inducându-se ideea că respectiva ”teroare”  este 
imputabilă ”reziștilor”/”neomarxiști”. 

De asemenea, Consiliul a reținut că nici în cadrul ediției din 25 septembrie 2022, nu 
au fost respectate dispozițiile art 67 din Codul audiovizualului, deoarece moderatorul a 
avut aceeași atitudine lipsită de imparțialitate și neutralitate, de natură să afecteze 
opinia telespectatorilor cu privire la faptele și opiniile prezentate în emisiune.    

Astfel, spre exemplu, în condițiile în care în emisiune erau prezentate motivele și 
argumentele participanților la protestul referitor la legi mai favorabile animalelor, 
moderatorul emisiunii și reporterul care îi intervieva concluzionau că respectiva acțiune 
face parte dintr-un plan pentru ”închiderea fermelor, să nu mai creștem, să nu mai 
primească fermierii bani, la revedere! Ajungem la insecte, doamnă.”  

Mai mult, respectivele afirmații sunt reluate ulterior cu invitatul George Simion, 
pentru susținerea punctelor de vedere și a discursului acestuia, situație de natură să 
afecteze grav obligația de imparțialitate a moderatorilor emisiunii.  

Pentru aceste considerente, constatând încălcarea prevederilor art. 67 din Codul 
audiovizualului, 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. 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. 67 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și 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 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 la difuzarea ediției din 18 septembrie 2022 a emisiuni România de 
poveste și a ediției din 25 septembrie 2022 a emisiunii România te vede nu au fost 
respectate  dispozițiile art. 67 din Codul audiovizualului.  

Potrivit reglementării legale, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau 
puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii 
trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia 
lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a 
imparţialităţii.". 

 
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 

 


