
 

 
Decizia nr. 691 din 15.12.2020 

  privind amendarea cu 5.000 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 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  
 
 
Întrunit în şedinţa publică din 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, în baza sesizărilor                      
nr. 11454/23.11.2020 (Autosesizare Consiliu), 11519/25.11.2020, 
11445/23.11.2020, cu privire la emisiunile ’’România exclusiv’’ și ’’România de 
poveste’’, difuzate în data de 21.11.2020, 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). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare 
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 9 lit. a), c) și e) din 
Decizia nr. 603/20202 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi 
dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii: 

a) să fie imparţiali; 
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare; 
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă 

dispoziţiile art. 8 alin. (1) și (2) și, după caz, prevederile art. 65 alin. (5) şi (6) din 
Legea 
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care invitaţii nu se 
conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor 
acestora sau oprirea emisiunii, după caz. 

- În fapt, în data de 21.11.2020, postul ROMÂNIA TV a difuzat emisiunea  
’’România exclusiv’’, semnalată cu marcajul „Dezbatere electorală”, fiind moderată 
de Simona Gheorghe. 

Cu privire la conținutul acestei ediții, Consiliul a constatat încălcarea 
prevederilor legale anterior citate. 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
Invitați: Diana Șoșoacă (avocat), Florian Bichir, Ovidiu Zară, Sorin Ilieșiu (profesor, regizor). 
Subiecte: revolta unor cetățeni împotriva acestora noile restricțiile impuse de autorități. Comentariile 

jurnalistului Cristian Tudor Popescu cu privire la plângerea adresată instanței de Arhiepiscopia Tomisului. 
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Titluri: CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM ÎN NOILE ZONE CARANTINATE; ORDINUL DE ULTIMĂ ORĂ 

SEMNAT DE RAED ARAFAT; PROTESTE ȘI CONFLICTE ÎN STRADĂ CI POLIȚIA; CARANTINA SE 
EXTINE, NOILE RESTRICȚII; CRISTIAN TUDOR POPESCU, SCANDAL CU PROTESTATARII; PROCES 
NAȚIONAL  

MPOTRIVA NOILOR RESTRICȚII; MARILE GREȘELI ÎN CRIZA CORONAVIRUS.    
Sel 1 (rep 04:45-05:07, sel cna 21.11.2020 ora 20.mp4) Moderatoarea nu a prezentat calitatea de 

candidat a invitaților Diana Șoșoacă (candidat AUR), Florian Bichir (candidat PMP), și Ovidiu Zară 
(candidat PER). Pe ecran au fost afișate numele și calitatea invitaților la momentul intervenției 
acestora: Diana Șoșoacă (rep 01:49, Sel 2), Ovidiu Zară (Sel 4) invitaților Sorin Ilieșiu (rep 27:10, sel 
cna 21.11.2020 ora 20.mp4) și Florian Bichir (rep 34:18, sel cna 21.11.2020 ora 20.mp4). 

La începutul emisiunii au fost difuzate mai multe imagini care au prezentat interacțiunea unor polițiști cu 
câțiva cetățeni în timpul acțiunii de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară, în vederea 
prevenirii răspândirii virusul Covid-19 și imagini cu filtrele de poliție pentru verificarea autoturismelor care 
tranzitau localitățile carantinate. 

Sel 2 (rep 09:01 14:29, sel cna 21.11.2020 ora 20.mp4) Simona Gheorghe: Așadar, doamnelor și domnilor, 
sunt filtre de poliție în toată țara, ați văzut, sunt scandaluri cu poliția, cu autoritățile, cu jandarmeria, și nu 
doar atât, sunt procese, doamna avocat Șoșoacă, procese naționale, procese colective, sunt sute de oameni 
care am văzut că s-au mobilizat și au făcut aceste demersuri. De ce ați ales să-i reprezentanți în tot acest 
proces colectiv național, doamna Șoșoacă? 

Diana Șoșoacă: ...Oamenii au înțeles că se încalcă grav drepturile și libertățile cetățenești și au venit 
către mine pentru că, până la urmă, sunt persoana care a luat atitudine, împreună cu colegii mei, evident, 
cel mai vehement împotriva acestei dictaturi bolșevico-staliniste și uitați-vă în ce hal sunt opresați românii 
și în ce bătaie de joc am ajuns, suntem sclavii poliției și jandarmeriei, unei părți, pentru că restul poliției și 
jandarmeriei au ales să se alăture poporului român ...Haideți să fim rezonabili, că eu i-aș trimite și pe 
polițiștii ăștia și pe jandarmi să ancheteze cazurile care trenează de ani de zile să vadă unde sunt fetele din 
Alexandria, să se ducă să vadă unde sunt copiii răpiți și oamenii care au dispărut, aia trebuie să facă 
poliția și jandarmeria, nu să aresteze oameni pe străzi și să-i încătușeze pentru că nu poartă o porcărie de 
mască care nu ajută cu nimic împotriva virusului. Și v-am explicat: virusul are între 120 și 160 de 
nanometrii, printr-un orificiu de mască intră 200 de viruși. Deci pentru ce să cumpăr eu măști? Pentru că 
domnul Tătaru cu farmaciile lui pe care le are în Vaslui, cu lanțul lui de farmacii să câștige bani iar noi să 
sărăcim? Cum își permit aceste autorități să-și bată joc de poporul român? 

Simona Gheorghe: Stați puțin! Doamna avocat, stați puțin! Că nu câștigă Tătaru cu 2 farmacii, că vinde... 
Diana Șoșoacă: Câștigă foarte mult și n-are numai 2 farmacii, are societăți întregi și să le fie rușine 

tuturor pentru că 9 miliarde de euro de la Casa de Asigurări de Sănătate s-au disipat și se regăsesc în multe 
buzunare ale politicienilor români... 

Simona Gheorghe: Doamna avocat, dar dacă ieșim așa în număr mare, că ați văzut, sunt magazine, mall-
uri aglomerate care încă sunt deschise în timp ce piețele sunt închise, poate o să murim de Covid, n-ați văzut 
ce este în spitale? 

Diana Șoșoacă: Haideți doamnă, că n-a murit... doamna Gheorghe, n-a murit nimeni de Covid. Am fost la 
toate manifestațiile din vară până acum. Acum că, având în vedere că eu candidez pe postul de senator, locul 
1, Iași, din partea partidului AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, am ieșit în fiecare zi, am pichetat 
Ministerul Sănătății, astăzi am fost în Vâlcea, în Drăgășani, mâine sunt la Brad, la Deva și la Petroșani, unde 
Dumnezeu m-am îmbolnăvit că nimeni în jurul meu nu s-a îmbolnăvit. Știți că Uniunea Europeană recomandă 
ca toate aceste raportări să se facă la suta de mii de locuitori, tocmai pentru a nu se încălca drepturile și 
libertățile cetățenești? Pentru ce noi raportăm la mia de locuitori? Nu mai vorbim de... 

Simona Gheorghe: Păi imediat, imediat o să-l auziți pe Raed Arafat, ordinul pe care l-a dat, ordinul de 
ultimă oră pe care l-a dat și cum spune că spitalele sunt pline. 

Diana Șoșoacă: Un alt trădător. Cel mai nenorocit trădător. 
Simona Gheorghe: Și cum spune că spitalele sunt pline, stau ambulanțele și fac coadă în fața unităților 

de primiri urgențe. 
Diana Șoșoacă: Nu face, doamnă, nimeni! Este un teatru mizerabil. Minciunile lui Raed Arafat au ieșit 

la suprafață... 
Simona Gheorghe: Da, în Franța la această oră sunt manifestări de stradă, o să vedem imaginile de acolo, 

pentru că sunt bătăi, ia uitați ce se întâmplă... haideți să și auzim ce se întâmplă acolo, în Franța, la Paris. 
Sel 3 (rep 18:19-20:43, sel cna 21.11.2020 ora 20.mp4) Diana Șoșoacă: Deci, îmi pare rău să-l contrazic 

pe domnul Bichir în două chestiuni, îl admir și am să-l rog frumos să mă asculte. Unu, în ceea ce privește 
măsurile îl contrazic, au fost cele mai brutale, mai abuzive și mai... care au încălcat cele mai... cel mai 
cumplit drepturile și libertățile cetățenești în Uniunea Europeană și asta nu o spun eu, o spune raportul 
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Avocatului Poporului pe anul 2020. Cele mai abuzive măsuri din Uniunea Europeană și fără niciun 
rezultat. Doi la mână, în privința piețelor, mă scuzați, nu dumneavoastră ați fost primul partid ci eu cu AUR-
ul am ieșit în piețe 

Simona Gheorghe: Haideți doamna Șoșoacă! Domnule Bichir! 
(...) 
Diana Șoșoacă: Simona, lasă-mă un pic! Simona, noi trebuie să ne adunăm cu toții și să încercăm să 

salvăm această țară. Pe... covid-ul nu este atât de periculos. Deci nu este așa de periculos, este gradul 3-4 
pus de Uniunea Europeană din 5. Toți prietenii mei și toate cunoștințele mele care s-au îmbolnăvit de covid, 
toți au trecut cu bine, a fost ca o răceală... 

Simona Gheorghe: Doamna avocat, sunt oameni care mor în spital. O să-l auziți imediat pe Raed Arafat 
ce spune. 

Diana Șoșoacă: Mor pentru că îi omoară, îi omoară tratamentul lui Tătaru. Ăla-i criminalul-șef 
împreună cu Arafat și îmi asum ceea ce spun. 

Simona Gheorghe: Doamna avocat, nu puteți să spuneți că-i omoară tratamentul. Sunt protocoale 
internaționale totuși... 

Diana Șoșoacă: Ba pot pentru că am acte! Am acte! Nu e niciun protocol internațional, sunt niște 
protocoale în România abuzive, inadmisibile, și vă spun că am foarte multe dosare penale și vă rog frumos, 
uitați-vă la cei care au cerut autopsia morților de covid sau au făcut autopsiile la Bacău, sunt 20, din 20 
niciunul nu avea covid, deși era trecut ca mort de covid. De ce li s-au dat tratamente distrugătoare pentru 
covid? 

Ovidiu Zară: Diana... 
Simona Gheorghe: Vă rog, domnule Zară. 
Diana Șoșoacă: Uitați-vă acum... Uniunea... 2 secunde! Remdesivir-ul l-au pus să fie băgat în spitale și 

acum vine OMS-ul și UE și spun că nu este bun și să fie scos din schema de tratament. 
 

Sel 5 (rep 30:27-34:05, sel cna 21.11.2020 ora 20.mp4) Ovidiu Zară: Vreau să vă dau niște date oficiale. 
Simona Gheorghe: Vă rog! Da. 
Ovidiu Zară: Nu vă supărați, începând din data de 09.11... Atenție! 9 noiembrie, Institutul Național de 

Sănătate Publică a început să supravegheze numărul cazurilor de îmbolnăviri... de infecții respiratorii 
severe. Deci de abia din data de 09.11. Suntem în săptămâna 46 din acest an și ce să vezi? Numărul 
infecțiilor respiratorii acute severe este similar cu cel înregistrat în săptămâna 46 a anului precedent. În 
schimb, oameni buni, ca să vedeți cum se falsifică datele, la nivel național, numărul total de cazuri de 
infecții respiratorii acute, adică gripă, pneumonii și aceste infecții respiratorii acute severe, spun datele 
oficiale că ar fi scăzut cu 48%, astfel încât la ora actuală avem 43.871 de cazuri. Dumneavoastră îmi 
spuneți mie că anul trecut în aceeași perioadă aveam 84.603 cazuri, iar acum, comparând cu perioada 
similară a anului trecut avem la jumătate. Oameni buni, aceste cazuri, jumătatea care nu se mai pune la 
infecție respiratorie acute, la gripe, pneumonii, sunt trecute la Covid și asta din cauza testelor, dar au o 
marjă de eroare semnificativă de până la 70% și scot fals-pozitiv anumite persoane. Aici vorbim de 
implicații economice majore, unele în beneficiul unor persoane, care profită de aceste teste, dar ies fals-
pozitive, dar avem implicații economice majore și dramatice pentru economia națională și pentru omul de 
rând. Vreau să vă întreb un lucru, pe voi, presa, duceți-vă în mall Băneasa la ora asta sau veniți în mall-urile 
din Brașov și o să vedeți un lucru, că toate sunt pline. 

Simona Gheorghe: Sunt pline 
(...) 
Diana Șoșoacă: Unul e cu învățământul, al doilea este împotriva ordinului 874/81/2020 cu masca și cu 

toate porcăriile lor de măsuri care n-au nicio relevanță, pentru că de când tot purtăm mască au crescut 
numărul de infectări, da? Deci masca aia e zero barat, aia încerc să vă spun și toate tâmpeniile lor pe care 
le impun poporului român sub sancțiunea amenzii și al treilea este cel cu pelerinajele, în special cel de la 
Sfântului Andrei.  

 
În aceeași ședință, Consiliul a analizat și ediția emisiunii ’România de poveste’’ 

difuzată  în 21.11.2020, cu privire la al cărei conținut a reținut încălcarea acelorași 
dispoziții legale. 

Redăm, parțial, din raportul de monitorizare: 
Emisiunea a fost semnalată cu marcajul „Dezbatere electorală” începând cu ora 21:04,, fără a 

participa cel puțin doi candidați politici sau reprezentanții acestora.  
Moderator: Ioan Korpos 



 

 

4  
Invitați: Alice Drăghici (avocat), Pavel Abraham (avocat), Cristian Troncotă (istoric), Daniel Savu 

(senator), Codruța Cerva (protestatar), părintele Guia, Mădălin Ionescu (fost prezentator tv). 
Nu a fost prezentat partidul politic din care face parte senatorul Daniel Savu. 
Subiecte: protestul de la Sibiu față de măsurile impuse de autorități; interdicțiile de circulație în orașele 

carantinate; scandalul protestatarilor în Piața Victorie; ancheta despre cauza morții părintelui Ghelasie; 
dezvăluirile lui Mădălin Ionescu despre testele pentru depistarea noului coronavirus și despre lucrurile care s-
ar afla în spatele crizei generate de pandemie. 

Titluri: PROTEST LA SIBIU, ALERTĂ ÎN ORAȘUL PREȘEDINTELUI; PROTESTE ÎN MAI MULTE 
ORAȘE, ALERTA JANDARMERIEI; FILTRELE MOMENTULUI, INTERDICȚII DE CIRCULAȚIE; 
BOGDAN CHIRIEAC, ATACAT DE PROTESTATARUL DE SERVICIU; CINE E ÎN SPATELE 
ATACURIOR VIOLENTE; MOARTEA PĂRINTELUI, DOCUMENTE RIDICATE DE POLIȚIE DIN 
SPITAL; PE CINE A DERANJAT PĂRRINTELE ÎNAINTE SĂ MOARĂ; CUM L-AU ATACAT 
PROPAGANDIȘTII MINCINOȘI PE PĂRINTE; MESAJUL TESTAMENTAR LĂSAT DE PĂRINTE ÎNAINE 
SĂ MOARĂ; MĂDĂLIN IONESCU, DOVEZI DESPRE TESTELE COVID; AFACERILE DIN SPATELE 
PANDEMIEI, DEZVĂLURI GRAVE; CE NI SE ASCUNDE ÎN CRIZA CORONAVIRUS. 

Sel 9 (rep 04:45-04:57, sel cna 21.11.2020 ora 21.mp4) La începutul emisiunii, pe banda de sus a ecranului 
au rulat următoarele titluri: IMEDIAT: MĂDĂLIN IONESCU, DOVEZI DESPRE TESTELE COVID; 
MĂDĂLIN IONESCU SPUNE CINE IA BANII PENTRU DECESELE COVID. Titlurile respective au fost 
afișate pe ecran în mod repetitiv în timpul emisiunii până la discutarea subiectului pe care îl anunțau. 

Sel 10 (rep 43:11-44:42, sel cna 21.11.2020 ora 21.mp4) Ioan Korpos: Chiar acum, uitați-vă, vă rog 
frumos. Bogdan Chirieac atacat de protestatarul de serviciu. Ce a ajuns să îndure reputatul analist în stradă. 
Iată imaginile. 

A fost difuzată o înregistrate cu un bărbat care-l aștepta pe o alee pe jurnalistul Bogdan Chirieac 
pentru a-i adresa mai multe întrebări. Nu a fost menționată sursa înregistrării. 

Voce bărbat: Salut prieteni! Sunt la PSD în spate și ia uitați cine vine agale așa, domnul Chirieac! 
Sel 11 (rep 44:43-49:01, sel cna 21.11.2020 ora 21.mp4) Ioan Korpos: Cum a fost atacat reputatul analist 

în stradă, doamnă... vă întreb pe dumneavoastră și îl întreb și pe domnul general. Vă rog!  
Alice Drăghici: Împotriva acestui individ, de ani de zile, nimeni nu ia decât niște măsuri așa, aparente. 

Acest om care este... evident că nu-i de capul lui să ne înțelegem și nici...  
Daniel Savu: Și primul-ministru i se adresează a pertu, îi spune Mariane... ai văzut secvența. 
Alice Drăghici: Păi da,  exact, că i-am și văzut împreună. 
Ioan Korpos: Păi și ce măsuri ar trebui să fie luate, domnule general? Adică ce trebuie să facă poliția? 
Pavel Abraham: Eu vreau să vă spun un lucru: așa cum spunea colega mea, nu este de capul lui, este 

împins în față. 
Daniel Savu: Și-a luat banii... 
Alice Drăghici: Bineînțeles că-și ia și banii, că nu se plimbă gratis. 
Ioan Korpos: Nu știm. 
Alice Drăghici: Ei, nu știm! 
Pavel Abraham: Care pot să spun cu mâna pe inimă că are probleme de ordin psihic, dar ei îl folosesc. 
Alice Drăghici: N-are domnul general probleme. Omul e foarte lucid în ceea ce face. 
Pavel Abraham: Nu, e lucid, dar boala pe care o are, vă rog să vedeți cum se exprimă și vorbește, se 

numește alalie. Deci vreau să vă spun, eu nu mai vreau să comentez nimic fiindcă și eu am avut o experiență 
de același fel cu această persoană care nu merită să porți un dialog cu el. Autoritățile ar trebui să-și facă 
datoria, dar sunt fricoase fiindcă că este omul celor de la putere... 

Alice Drăghici: Aicea e. 
Pavel Abraham: Fiindcă... ministrul Orban discuta cu el la întâlnire dacă ați văzut, ați transmis pe post 

și dumneavoastră. 
Daniel Savu: Da, spunea Mariane. 
Pavel Abraham: Mariane, lasă-mă un pic, că el se interfera pe acolo, cum îi ajută să se bage în seamă. 

Deci eu zic să încercăm să nu dăm importanță unor oameni care au probleme ei. Ce a făcut acest om? Ce a 
schimbat în România? Ce face el în afară să jignească, să țipe la persoane care sunt relevante, fiindcă așa 
iese și el în evidență. 

Ioan Korpos: Deci dumneavoastră credeți că e cineva în spatele acestor atacuri. 
Alice Drăghici: Nu, e în față, nu e în spate. E în fața lui și îl plătește și îl îndeamnă, iar el trebuie să 

raporteze, pentru că el își postează pe Facebook toate golăniile pe care le face. 
Daniel Savu: Da, da el pârăște numai opoziția. 
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Pavel Abraham: Nu e nicio problemă, dar el, dacă este preluat de televiziune, atunci este important. La 

el ce să se uite? Că e agramat, că... aberează? Care-i situația? Noi suntem de vină, cei care-l băgăm în 
seamă. 

Daniel Savu: E important să vedem. 
Alice Drăghici: Nu, aici relevant era domnul Bogdan Chirieac, domnul general. Adică, care este un om 

serios, un o cunoscut,  
Pavel Abraham: Păi, tocmai d-aia, că e un om elegant domnul Chirieac și nu s-a dus de exemplu la o 

persoană care e anonimă, neșcolarizată, muncitor în construcții. S-a dus la cineva, doar la... a fost la 
ministrul Justiției, la alți miniștri, la personalități, deci este un om care sigur asta caută, așa a fost instruit. 

Daniel Savu: Partidele organizează conferințe de presă și chemă ziariștii, dar eu mă întreb de ce acest 
om nu protestează niciodată la putere, la guvern, unde-i cheamă. De ce nu-i așteaptă pe ziariștii pe care-i 
invită Iohannis? 

Pavel Abraham: Fiindcă ei îl hrănesc. 
Daniel Savu: Să le spună că nu au pus întrebările care trebuie. 
Pavel Abraham: Neinteligibil. 
Ioan Korpos. Nu știm asta, domnule general, că nu avem dovezi în acest sens. 
Daniel Savu: De ce nu l-a certat pe Tapalagă...? 
Ioan Korpos. Dar rămâneți cu noi, revenim imediat. 
Sel 12 (rep 33:44-43:59, sel cna 21.11.2020 ora 22.mp4) Ioan Korpos. Domnule profesor, cu permisiunea 

dumneavoastră, ni se alătură și Mădălin Ionescu, cu dezvăluiri despre controversa acestor teste. Mădălin 
Ionescu chiar acum. 

A fost difuzată o înregistrare dezvăluirile lui Mădălin Ionescu (fost prezentator tv) despre testele pentru 
depistarea noului coronavirus și despre lucrurile care s-ar afla în spatele crizei generate de pandemie. 

Mădălin Ionescu: În principiu există un virus, da? Care a fost creat în laborator. O să vorbesc și despre 
acest fapt cu mai mute detalii. Și în același timp, există o poveste, o mega afacere care s-a dezvoltat  în jurul 
aceste probleme medicale și acestui atac bacteriologic la adresa umanității, există un lanț de oameni, de 
băieți deștepți în toată lumea, care au dezvoltat mega afaceri în jurul acestui Sars-Cov-2. Aceste mega 
afaceri țin de ... și de aceste teste. Cu aceste teste, prieteni, Real Time PCR, nu fac diferența între Sars-Cov-
2 și virușii gripali și tot felul de coronavirușii, retroviruși. Este o certitudine, de 7 luni mă chinui în 
România să spun asta public și să încerc să determin autoritățile medicale, în primul rând, să-i informeze 
mai bine pe decidenții politici cu privire la problemele generate de aceste teste, pentru că din cauza acestor 
vulnerabilități, a faptului că sunt interpretate cumva abuziv și de multe ori eronat, o mulțime de oameni au 
avut de suferit, au fost băgați laolaltă în spitale, în saloane, pacienți care aveau Sars-Cov, deci erau 
infectați cu adevărat cu acest virus, dar și mulți alții care aveau infecții virale, tot felul de infecții virale. 
Înțelegeți? Pentru că aceste teste nu fac diferența. Lucrul ăsta este o certitudine la nivelul specialiștilor, nu 
știu dacă Raed Arafat are cunoștință de așa ceva, dacă nu e o problemă, pentru că ține de incompetență asta, 
sunt convins totuși că știe și de asta mă deranjează, pentru că nu poate să spună cineva că Raed Arafat e 
prost. Dacă știe și nu spune atunci e foarte grav pentru că are niște probleme în spate, în condițiile  în care 
este singurul din lume care a internat forțat oameni, nici Ceaușescu nu a avut acest curaj sau această 
nebunie. Bun! Și de aceea spun că ar trebui ca toată lumea să știe că aceste teste nu fac diferența sau mari 
probleme în a face diferența între Sars-Cov-2 și tot felul de retroviruși. Am demonstrat acest lucru, doctorul 
Musta care este în acest moment un oficial al statului român, pentru că după ce a avut o serie de performanțe 
la Timișoara în tratarea acestei maladii, afecțiuni, a fost cooptat în echipele oficiale, care coordonează 
această poveste în România și a recunoscut că aceste teste chiar nu fac diferența, adică o marjă de eroare 
foarte mare, chiar și producătorul când le vinde anunță acest lucru... Profesorul Rafila după ce a trecut la 
PSD, în mod foarte interesant, a recunoscut că sunt probleme cu aceste teste și că cere practic sau propune 
sau vrea, s-a auzit ceva ciudat la geam, ca pe viitor, viitorul foarte apropiat, să avem teste mai de calitate în 
România. Au dispărut gripele din România. Cât de slow motion să fii cu inteligența să nu-ți dai seama că este 
anormal așa ceva. Cine-și închipuie  că au dispărut gripele? Toți pacienții descoperii pozitiv ar putea să aibă 
altceva decât Sars-Cov-2 sau aproape toți. Există sigur și cazuri de covid fără nicio discuție. Dar hai să vă 
spun care este și șmecheria în această poveste. Medicamentele, tratamentul care li se administrează multora 
dintre pacienți,  medicamente care se administrează pot trata și infecții virale gen gripe, înțelegeți? De 
exemplu, azitromicina, care este un antibiotic, un antibiotic foarte la modă în acest moment,  este un 
antibiotic, deci poate trata și o gripă, se dă... se administrează în cazuri de covid. Redemsivir-ul, despre care 
ați auzit și care este administrat în secvențele mai agresive de covid, este până la urmă un antiviral și evident 
poate să aibă efect pozitiv și în cazul răcelilor virale, în cazul infecțiilor virale. Dexametazona care este un 
antialergic de exemplu și care se folosește și în cazul infecțiilor acute respiratorii, merge și la răceli de 
genul... la gripe, ceea ce știam noi că este o gripă, înțelegeți ce vă spun? Mai sunt astea, paracetamol și 
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novocalmin  care se administrează în fazele ușoare, în răceli în cazurile ușoare de covid vă dați seama că 
merg și la o mulțime de alte răceli, la infecții virale. Lopinavirul sau ritonavil care sunt... până la urmă au 
fost folosite inițial pentru HIV și care acum sunt folosite și în cazul covid, au fost folosite în China, au fost 
preluate aceste lucruri și aceste medicamente și în alte zone, până la urmă sunt... au efect și pe zona asta  a 
infecțiilor virale. Mai e Plaqueni-ul care a fost folosit și în România și este un  sulfat de hidroxiclorochină, e 
un antimalaric care însă are legătură și cu poliartrite reumatoide și cu problemele dermatologice, mă rog, 
are afecte pozitive, a avut efecte pozitive și pe covid. Că de fapt, marea problemă de aici vine, asimptomaticii 
ăia sunt de fapt niște erori alea testului Real Time PCR, adică ar trebuie luate în considerare foarte serios 
această idee,  acest aspect, pentru că are un corespondent cât se poate de mare în realitate. În ceea ce 
privește decesele,  aici este o poveste și mai complicată atâta timp cât Organizația  Mondială a Sănătății a 
impus neefectuarea autopsiilor,  ceea ce este foarte stradiu și a fost foarte straniu și bizar de la început, n-
avem ce să presu... adică mi se pare inadmisibil, ca medic,  să scrii pe un act de deces, pe un certificat de 
deces covid în condițiile în care tu doar presupui asta pe baza unui  test care este extrem de contestat și 
controversat. Mie mi se pare o aberație, cea mai mare aberație a acestei perioade, numărul de decese este de 
departe a fi real. V-am spus că există o mega afacere, practic covid, gândiți-vă că se decontează cu sume 
mari în cazul fiecărui pacient tratamente spitalicești. Și nu este deloc o invenție, o spitalizare covid costă 
destul de mult. Adică am un act din luna iunie de exemplu, cazul unei doamne care a fost infectată cu covid și 
care... pentru care cheltuielile de spitalizare cu toate cheltuielile aferente s-au ridicat la 51.000 de lei pentru 
10 zile de spitalizare.  Există 2 coduri prin care se decontează către CNAS, Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, toate spitalizările acestea, toate cazurile de covid, există 2 coduri generate de Organizația 
Mondială a Sănătății de când a început această pandelie cum zice un  cunoscut de-ale meu, o combinație 
între paranghelie și pandemie și  sumele sunt foarte mari. Mulți dintre cei care sunt fanii acestei perioade 
covid și ai covid-ului în general, dacă putem folosi astfel de termeni sunt dintre cei speriați sau cu inteligența 
pe slow motion, spun ce interese ar exista pentru ca toți să declare atâtea cazuri, atâtea infectări, prieteni, 
bani. Sunt băieți deștepți care profită de orice criză posibilă. Acești băieți deștepți au creat niște afaceri în 
jurul acestei povești, inclusiv rușii, băieții lor deștepți nu așteaptă bani de la UE, vă dați seama, dar în 
interior se decontează niște bani între lanțuri spitalicești, între Ministerul Sănătății din Rusia, între diverși 
lideri politici. E o perioadă în care se pot face bani foarte ușor, fără licitații, fără să treci prin furci caudine, 
fără să simți răsuflarea arzătoare a dragonului justiției deasupra ta, neapărat, pentru că legea îi permite să 
nu faci licitații în anumite situații și așa mai departe. Peste tot sau aproape peste tot faptul că multe state s-au 
raliat sau foarte multe medii politice s-au raliat la această poveste, pentru că au scos bani grei sau scot bani 
grei din această perioadă și din prostia și  din ignoranța oamenilor. Nu văd cât de tare ne-au ajutat măștile, 
că românii până la urmă, 80%, 90% dintre români au respectat partea cu măștile, în vară aveam mai puține 
cazuri când mergeam pe la mare, văd că se poartă măștile în prostie, dar crește numărul cazurilor, adică,  nu 
văd cât de tare ne-a afectat povestea asta, adică până la urmă purtarea măștilor și dezinfectarea non-stop 
reprezintă o dezimunizare dacă vreți, adică ne transformă în niște persoane mai vulnerabile la boli. Cu cât 
dezinfectezi mai mult și cu cât porți măștile astea mai tare, paradoxal, și în perspectivă spun, s-ar putea să ai 
mult mai mari probleme când te vei întâlni cu virușii, pentru că vei fi mai sensibil. Mădălin Ionescu n-a spus 
niciodată că nu există virusul, din 25 februarie până acum, am vorbit despre existența acestui virus, spun 
chiar că poate fi pervers și poate chiar să producă surprize medicale de-a lungul timpului, dar că nu este... 
cum să zic? Un caz atât de grav încât să justifice toate măsurile restrictive care s-au luat și se iau în 
continuare. Nu poți să mai porți... să porți un război nuclear în acest moment, pentru că ar fi distructiv pentru 
toată comunitatea, ar fi jale. Și atunci, vii cu altceva pe piață. Această poveste este o lucrătură mai mare, este 
un atac , este un război mondial, care are  ca scop, din punctul meu de vedere, o reconfigurare socială 
masivă. 

 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 

Consiliului au constatat că edițiile emisiunilor ’’România exclusiv’’ și ’’România de 
poveste’’ din data de 21.11.2020 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 9    
lit. a), c) și e) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual 
a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 
2020. Potrivit dispozițiilor invocate, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi 
dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii: să fie imparţiali, să formuleze clar 
întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare, să intervină atunci când, prin 
comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă legislația din domeniu, iar în cazul în 
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care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea 
microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, după caz. 

În esență, în ceea ce privește emisiunile analizate, Consiliul a constatat că 
moderatorii acestora, Simona Gheorghe, respectiv Ioan Korpos, în contextul unor 
afirmații acuzatoare referitoare la pandemia cu noul coronavirus, nu și-au îndeplinit 
aceste obligații ce le revin în virtutea normei incidente, permițând invitaților să 
formuleze acuzații nedovedite la adresa mai multor persoane, manifestând lipsă de 
imparțialitate sau având o atitudine de acceptare a unor asemenea discursuri ale  
invitaților, ceea ce a condus la desfășurarea emisiunilor în afara cadrului legal. 

Astfel, în cadrul emisiunii ’’România exclusiv’’, în contextul subiectului referitor 
la revolta unor cetățeni împotriva noilor restricțiile impuse de autorități, invitata, 
membru AUR, care candida pentru alegerile parlamentare, a făcut comentarii 
acuzatoare referitoare la pandemia Covid, precum și la adresa unor persoane 
publice, identificate pe post, care gestionează această criză sanitară, de pildă cu 
referiri directe, acuzatoare, jignitoare la adresa domnilor Nelu Tătaru și Raed Arafat. 
Față de această situație, Consiliul a constatat că moderatoarea nu a avut o atitudine 
fermă de a stopa astfel de comentarii, reacția acesteia fiind permisivă și lipsită de 
imparțialitate, astfel încât aceasta nu și-a îndeplinit obligațiile legale instituite de 
norma articolului 9 din decizia de regmenetare a campaniei electorale în domeniul 
audiovizualului. Cu titlu de exemplu, redăm din raportul de monitorizare unele 
dintere comentariile acuzatoare ale invitatei și modul în care a reacționat 
moderatoarea emisiunii de dezbatere electorală: 

Diana Șoșoacă: oamenii au înțeles că se încalcă grav drepturile și libertățile 
cetățenești;  acestei dictaturi bolșevico-staliniste și uitați-vă în ce hal sunt opresați 
românii și în ce bătaie de joc am ajuns, suntem sclavii poliției și jandarmeriei, unei 
părți, pentru că restul poliției și jandarmeriei au ales să se alăture poporului român 
...; Deci pentru ce să cumpăr eu măști? Pentru că domnul Tătaru cu farmaciile lui pe 
care le are în Vaslui, cu lanțul lui de farmacii să câștige bani iar noi să sărăcim? 
Cum își permit aceste autorități să-și bată joc de poporul român? 

Simona Gheorghe: Stați puțin! Doamna avocat, stați puțin! Că nu câștigă 
Tătaru cu 2 farmacii, că vinde... 

Diana Șoșoacă: Câștigă foarte mult și n-are numai 2 farmacii, are societăți 
întregi și să le fie rușine tuturor pentru că 9 miliarde de euro de la Casa de Asigurări 
de Sănătate s-au disipat și se regăsesc în multe buzunare ale politicienilor români... 

Simona Gheorghe: Doamna avocat, dar dacă ieșim așa în număr mare, că ați 
văzut, sunt magazine, mall-uri aglomerate care încă sunt deschise în timp ce piețele 
sunt închise, poate o să murim de Covid, n-ați văzut ce este în spitale? 

Diana Șoșoacă: Haideți doamnă, că n-a murit... doamna Gheorghe, n-a murit 
nimeni de Covid.  

Simona Gheorghe: Păi imediat, imediat o să-l auziți pe Raed Arafat, ordinul pe 
care l-a dat, ordinul de ultimă oră pe care l-a dat și cum spune că spitalele sunt 
pline. 

Diana Șoșoacă: Un alt trădător. Cel mai nenorocit trădător. 
Simona Gheorghe: Și cum spune că spitalele sunt pline, stau ambulanțele și 

fac coadă în fața unităților de primiri urgențe. 
Diana Șoșoacă: Nu face, doamnă, nimeni! Este un teatru mizerabil. Minciunile 

lui Raed Arafat au ieșit la suprafață... 
De asemenea, analizând conținutul emisiunii ’’România de poveste’’ din 

21.11.2020, Consiliul a constatat aceeași lipsă de imparțialitate și de reacție din 



 

 

8  
partea moderatorului Ioan Korpos în legătură cu comentariile acuzatoare ce au 
urmat după difuzarea unei înregistrări cu un bărbat care-l aștepta pe o alee pe 
jurnalistul Bogdan Chirieac, persoană despre care s-a susținut, chiar  și moderatorul, 
că ar fi protestatarul de serviciu, că l-ar fi atacat de jurnalistul în cauză (Ioan Korpos: 
Chiar acum, uitați-vă, vă rog frumos. Bogdan Chirieac atacat de protestatarul de 
serviciu. Ce a ajuns să îndure reputatul analist în stradă. Iată imaginile). După 
difuzarea înregistrării respective, la adresa aceleaiși persoane, identificate pe post 
cu numele de Marian, care ulterior  difuzării emisiunii a formulat o petiție la CNA, 
invitații au făcut comentarii, precum că:  Acest om care este... evident că nu-i de 
capul lui să ne înțelegem; Și primul-ministru i se adresează a pertu, îi spune 
Mariane... ai văzut secvența; așa cum spunea colega mea, nu este de capul lui, este 
împins în față.; Și-a luat banii... Bineînțeles că-și ia și banii, că nu se plimbă gratis; 
pot să spun cu mâna pe inimă că are probleme de ordin psihic, dar ei îl folosesc; dar 
boala pe care o are, vă rog să vedeți cum se exprimă și vorbește, se numește alalie; 
Autoritățile ar trebui să-și facă datoria, dar sunt fricoase fiindcă că este omul celor de 
la putere.... Consiliul a constatat că moderatorul nu numai că nu a intervenit în 
sensul de a fi imparțial, dar prin atitudinea sa permisivă a achiesat la astfel de 
afirmații tendențioase, acuzatoare și fără a fi probate în vreun fel. 

Mai mult, Consiliul a reținut aceeași lipsă de imparțialitate a moderatorului și  
față de discursul acuzator al lui Mădălin Ionescu, fost prezentator tv, referitoare la 
pandemia Covid, mai exact cele despre testele pentru depistarea noului coronavirus 
și despre lucrurile care s-ar afla în spatele crizei generate de pandemie. Spre 
exemplificare, redăm o parte din comentariile acestuia: În principiu există un virus, 
da? Care a fost creat în laborator. O să vorbesc și despre acest fapt cu mai mute 
detalii. Și în același timp, există o poveste, o mega afacere care s-a dezvoltat  în 
jurul aceste probleme medicale și acestui atac bacteriologic la adresa umanității, 
există un lanț de oameni, de băieți deștepți în toată lumea, care au dezvoltat mega 
afaceri în jurul acestui Sars-Cov-2. Aceste mega afaceri țin de ... și de aceste teste. 
Cu aceste teste, prieteni, Real Time PCR, nu fac diferența între Sars-Cov-2 și virușii 
gripali și tot felul de coronavirușii, retroviruși. Este o certitudine, de 7 luni mă chinui 
în România să spun asta public și să încerc să determin autoritățile medicale, în 
primul rând, să-i informeze mai bine pe decidenții politici cu privire la problemele 
generate de aceste teste, pentru că din cauza acestor vulnerabilități, a faptului că 
sunt interpretate cumva abuziv și de multe ori eronat, o mulțime de oameni au avut 
de suferit, au fost băgați laolaltă în spitale, în saloane, pacienți care aveau Sars-
Cov, deci erau infectați cu adevărat cu acest virus, dar și mulți alții care aveau 
infecții virale, tot felul de infecții virale. Înțelegeți? Pentru că aceste teste nu fac 
diferența (...)   V-am spus că există o mega afacere, practic covid, gândiți-vă că se 
decontează cu sume mari în cazul fiecărui pacient tratamente spitalicești. Și nu este 
deloc o invenție, o spitalizare covid costă destul de mult. Adică am un act din luna 
iunie de exemplu, cazul unei doamne care a fost infectată cu covid și care... pentru 
care cheltuielile de spitalizare cu toate cheltuielile aferente s-au ridicat la 51.000 de 
lei pentru 10 zile de spitalizare. (...) Nu văd cât de tare ne-au ajutat măștile (...) adică 
până la urmă purtarea măștilor și dezinfectarea non-stop reprezintă o dezimunizare 
dacă vreți, adică ne transformă în niște persoane mai vulnerabile la boli (...) Un caz 
atât de grav încât să justifice toate măsurile restrictive care s-au luat și se iau în 
continuare. Nu poți să mai porți... să porți un război nuclear în acest moment, pentru 
că ar fi distructiv pentru toată comunitatea, ar fi jale. Și atunci, vii cu altceva pe piață. 
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Această poveste este o lucrătură mai mare, este un atac , este un război mondial, 
care are  ca scop, din punctul meu de vedere, o reconfigurare socială masivă. 

Față de un asemenea mesaj acuzator referitor la pandemia Covid, nesusținut 
cu nicio dovadă, moderatorul emisiunii de dezbatere electorală nu a avut nicio 
reacție, așa cum reiese din raportul de monitorizare, astfel încât atitudinea sa a 
contravenit art. 9 din Decizia 603/2020, care, în vederea asigurării unui cadru legal 
de desfășurare a emisiunii, prevede obligația moderatorului de a interveni în 
asemenea cazuri, putând decide chiar întreruperea microfonului sau oprirea 
emisiunii.  

În aceste condiții, având în vedere modalitatea în care s-au desfășurat cele 
două emisiuni analizate de dezbatere electorală, Consiliul consideră că orice 
moderator trebuie să îşi asume această calitate şi să ţină cont de faptul că 
exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu respectarea drepturilor celorlalte 
persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin 
potrivit legislaţiei audiovizuale. De asemenea, Consiliul mai consideră că informarea 
imparțială, mai ales că emisiunile analizate au fost difuzate în perioada derulării 
campaniei electorale pentru alegerile parlamenare, care suscită un larg interes 
pentru public, 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. În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că 
radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. De asemenea, 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, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor art. 17 din Decizia nr. 603/2020 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 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 art. 9 lit. 
a), c) și e) din Decizia nr. 603/20202 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 
2020. 

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 
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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 contextul unor afirmații acuzatoare referitoare la  
pandemia cu noul coronavirus, precum și la adresa unor persoane, moderatorii 
emisiunilor ’’România exclusiv’’ și ’’România de poveste’’ din 21.11.2020 au avut o 
atitudinte lipsită de imparțialitate, fapt ce contravine art. 9 din Decizia nr. 603/2020 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi 
dezbaterilor electorale au obligația să fie imparţiali, să formuleze clar întrebările, fără 
a fi tendenţioase sau părtinitoare, să intervină atunci când, prin comportamente sau 
exprimări, invitaţii încalcă legislația din domeniu, iar în cazul în care invitaţii nu se 
conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor 
acestora sau oprirea emisiunii, după caz.” 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


