
 

 
Decizia nr. 80 din 13.01.2022 

privind amendarea cu 5.000 lei 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 1 

 
 
 

Întrunit în şedinţa publică din 13 ianuarie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului  a 
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 14064/21.12.2021, 
cu privire la emisiunile informative şi de dezbateri Ştirile România TV, România te vede, 
România de Poveste şi România la raport difuzate în zilele de 19 şi 20 decembrie 2021 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 raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunilor analizate, membrii Consiliului              
au constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 30 şi 
64 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
- art. 30: Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la 
propria imagine. 

- art. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

a)asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
b)informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 

În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat în zilele de 19 şi 20 decembrie 
2021, în cadrul unor emisiuni de ştiri şi dezbateri, o informaţie cu privire la faptul că 
preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea, şi-ar fi angajat 
iubita, fostă animatoare, actualmente make-up artist, în instituţia pe care o conduce, în 
funcţia de director de cabinet. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
19.12.2021 
România te vede de la ora 16:00 
S1 (rep.09.44-11.28 sel.) 
Titluri știre: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ; CUM ÎȘI 

BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN; IUBITA SEXY A ȘEFULUI A 
PRIMIT UN POST CĂLDUȚ ÎN GUVERN. 
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Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, bătaie de joc la adresa premierului, președintele Agenției 
pentru Digitalizare și-a adus iubita porno în guvern, femeia s-a făcut remarcată după ce a pozat în ipostaze 
indecente, mai mult se laudă că este de meserie make-up artist. Toate informațiile despre acest scandal care 
zguduie guvernul chiar acum în direct de la colegul nostru Mădălin Puiu. Venim la tine, Mădălin. 

Mădălin Puiu, corespondent: Bun găsit tuturor, este sfidare maximă la adresa premierului Nicolae 
Ciucă, pentru că președintele Agenției pentru Digitalizare și-a angajat propria iubită în instituție, însă nu 
aceasta ar fi problema, problema ar fi că ea este de meserie make-up artist, se laudă pe pagina de socializare 
că a terminat Universitatea din Spiru Haret, mai mult decât atât s-a făcut remarcată prin pozele indecente pe 
care le-a postat pe pagina sa de socializare și nu doar atât, ea a greșit și instituția unde lucrează pe pagina 
de socializare, a trecut pe pagina de Facebook că lucrează la Autoritatea Digitală din România și nu la 
Agenția pentru Digitalizare. Vedem tot felul de persoane care prind locuri importante în instituțiile statului cu 
salarii foarte mari și vedem că este o sfidare la adresa premierului Nicolae Ciucă. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: alături de mai multe femei 
îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o îmbrățișează și pare a o săruta pe 
colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. Fotografiile au alternat cu poza unui 
bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare acesta. Pe banda inferioară a ecranului, 
în cadrul  înregistrării respective apare numele: Octavian Oprea. 

 

România de poveste, de la ora 19.00 
S2(rep.38.55-42.40 sel.19) 
Moderator: Ioan Korpos 
Invitați: Pavel Abraham-avocat; Marius Pieleanu-sociolog; Bogdan Chirieac-analist politic. 
Titluri referitoare la subiect: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI 

CIUCĂ; CUM ÎȘI BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN. 
În cadrul emisiunii de dezbatere „România de poveste”  a fost difuzat un material despre faptul că 

preşedintele Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea şi-ar fi angajat iubita, fostă 
animatoare, actualmente make-up artist, în instituţie pe funcţia de director de cabinet. 

Ioan Korpos: Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, bătaie de joc la adresa premierului, 
președintele Agenției pentru Digitalizare și-a adus iubita porno în guvern, femeia s-a făcut remarcată după 
ce a pozat în ipostaze indecente, mai mult se laudă că este de meserie make-up artist. 

Voce din off: Premierul Ciucă are parte de încă o surpriză, de această dată la Agenția pentru 
Digitalizare. Președintele instituției și-a angajat iubita, însă ea s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente. 
Pe lângă faptul că nu are pregătire în domeniu, fiind de meserie make-up artist, Alina Bondocu nu știe nici 
numele instituției unde lucrează. 

Mădălin Puiu, corespondent: A specificat pe pagina sa de socializare că lucrează la Autoritatea Digitală 
a României și nu la Agenția pentru Digitalizare. 

Materialul care a însoțit informația a fost ilustrat cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: 
alături de mai multe femei îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o 
îmbrățișează și pare a o săruta pe colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. 
Fotografiile au alternat cu poza unui bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare 
acesta. Pe banda inferioară a ecranului, în cadrul  înregistrării respective, apare numele: Octavian Oprea. 

 

Ioan Korpos: Ce spuneți, domnule general Abraham vin la dumneavoastră, președintele Agenției 
pentru Digitalizare își aduce iubita porno în guvern, adică vorbim de competențe în țara asta, nu despre 
asta avem nevoie, care sunt așteptările și uitați-vă, iar încep pilăraiele, cunoștințele, prietenii, iubiții, 
iubitele... (...) 

 

20.12.2021 
 

Știrile România TV de la ora 00:00 
S3 (rep. 21.00-22.30 sel.00.00) 
Titlu știre: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ. 
Prezentator: Bătaie de joc la adresa premierului. 
Prezentatoare: Președintele Agenției pentru Digitalizare și-a adus iubita porno în guvern. 
Prezentator: Femeia s-a făcut remarcată după ce a pozat în ipostaze indecente. 
Prezentatoare: Mai mult se laudă că este de meserie make-up artist. 
Voce din off: Premierul Ciucă are parte de încă o surpriză, de această dată la Agenția pentru 

Digitalizare. Președintele instituției și-a angajat iubita, însă ea s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente. 
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Pe lângă faptul că nu are pregătire în domeniu, fiind de meserie make-up artist, Alina Bondocu nu știe 
nici numele instituției unde lucrează. 

Mădălin Puiu, corespondent: A specificat pe pagina sa de socializare că lucrează la Autoritatea Digitală 
a României și nu la Agenția pentru Digitalizare. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: alături de mai multe femei 
îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o îmbrățișează și pare a o săruta pe 
colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. Fotografiile au alternat cu poza unui 
bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare acesta. Pe banda inferioară a ecranului, 
în cadrul  înregistrării respective, apare numele: Octavian Oprea. 

 

Știrile România TV de la ora 06:00 
S4 (rep.29.40-31.15 sel.06) 
Titluri știre: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ; CUM ÎȘI 

BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN. 
Prezentatoare: Bătaie de joc la adresa premierului, președintele Agenției pentru Digitalizare și-a adus 

iubita porno în guvern. Femeia s-a făcut remarcată după ce a pozat în ipostaze indecente, mai mult se 
laudă că este de meserie make-up artist. 

Voce din off: Premierul Ciucă are parte de încă o surpriză, de această dată la Agenția pentru 
Digitalizare. Președintele instituției și-a angajat iubita, însă ea s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente. 
Pe lângă faptul că nu are pregătire în domeniu, fiind de meserie make-up artist, Alina Bondocu nu știe nici 
numele instituției unde lucrează. 

Mădălin Puiu, corespondent: A specificat pe pagina sa de socializare că lucrează la Autoritatea Digitală 
a României și nu la Agenția pentru Digitalizare. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: alături de mai multe femei 
îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o îmbrățișează și pare a o săruta pe 
colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. Fotografiile au alternat cu poza unui 
bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare acesta. Pe banda inferioară a ecranului, 
în cadrul  înregistrării respective, apare numele: Octavian Oprea. 

O știre cu același conținut a fost difuzată în jurnalele informative ale zilei, de la orele: 07:00 (rep.24.00 
sel.07); 08:00 (rep.24.30 sel.08); 09:00 (rep.33.00 sel.09); 10:00 (rep.47.30 sel.10); 11:00 (rep.16.10 sel.11); 
12:00 (rep,46.16 sel.12). 

 

Breaking news, ora 13:00 
S5 (rep. 36.37-38.15 sel.13) 
Titluri știre: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ; CUM ÎȘI 

BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN; IUBITA SEXY A ȘEFULUI A 
PRIMIT UN POST CĂLDUȚ ÎN GUVERN. 

Prezentatoare: Bătaie de joc la adresa premierului, președintele Agenției pentru Digitalizare a angajat 
în guvern o femeie care s-a făcut remarcată după ce a pozat în ipostaze indecente, mai mult se laudă că este 
de meserie make-up artist. 

Voce din off: Premierul Ciucă are parte de încă o surpriză, de această dată la Agenția pentru 
Digitalizare. Președintele instituției a angajat o femeie care s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente. Pe 
lângă faptul că nu are pregătire în domeniu, fiind de meserie make-up artist, Alina Bondocu nu știe nici 
numele instituției unde lucrează. 

Mădălin Puiu, corespondent: A specificat pe pagina sa de socializare că lucrează la Autoritatea Digitală 
a României și nu la Agenția pentru Digitalizare. 

Voce din off: Într-o poziție publică, Octavian Oprea, președintele Agenției pentru Digitalizare 
recunoaște că Alina Bondocu este angajată a ADR, dar ca operator call-center și că nu a ocupat funcția de 
director de cabinet. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: alături de mai multe femei 
îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o îmbrățișează și pare a o săruta pe 
colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. Fotografiile au alternat cu poza unui 
bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare acesta. Pe banda inferioară a ecranului, 
în cadrul  înregistrării respective, apare numele: Octavian Oprea. 

 

Știrile România TV de la ora 15:00 
S6 (rep.40.20-42.30 sel.15) 
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Titluri știre: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ; CUM ÎȘI 
BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN; IUBITA SEXY A ȘEFULUI A 
PRIMIT UN POST CĂLDUȚ ÎN GUVERN. 

Prezentatoare: Bătaie de joc la adresa premierului, președintele Autorității pentru Digitalizare a 
angajat în guvern o femeie care s-a făcut remarcată după ce a pozat în ipostaze indecente, mai mult se 
laudă că este de meserie make-up artist. Președintele ADR neagă acuzațiile și susține că tânăra este un 
simplu operator call-center. 

Voce din off: Premierul Ciucă are parte de încă o surpriză, de această dată la Agenția pentru 
Digitalizare. Președintele instituției a angajat o femeie care s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente. Pe 
lângă faptul că nu are pregătire în domeniu, fiind de meserie make-up artist, Alina Bondocu nu știe nici 
numele instituției unde lucrează. 

Mădălin Puiu, corespondent: A specificat pe pagina sa de socializare că lucrează la Autoritatea Digitală 
a României și nu la Agenția pentru Digitalizare. 

Voce din off: Octavian Oprea, președintele ADR, recunoaște că Alina Bondocu este angajată ADR, 
dar operator call-center. 

Octavian Oprea, președinte ADR (intervenție telefonică înregistrată): Doamna Alina Bondocu nu a 
lucrat absolut niciodată la cabinetul meu, nici când am fost președinte al autorității, nici acum când sunt 
președinte interimar al ADR, doamna Alina Bondocu este angajată în cadrul unui departament call-center 
ca și operator call-center din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și nici nu a fost angajată de 
mine și nici nu am o relație personală cu dumneaei. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: alături de mai multe femei 
îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o îmbrățișează și pare a o săruta pe 
colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. Fotografiile au alternat cu poza unui 
bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare acesta. Pe banda inferioară a ecranului, 
în cadrul  înregistrării respective, apare numele: Octavian Oprea. 

 

România la raport, ora 20:00 
Moderatoare: Andreea Crețulescu 
Invitați: Daniel Zamfir-PSD; Cristian Seilder-USR; Cătălin Boboc-PNL și Răzvan Savaliuc-jurnalist. 
Titluri referitoare la subiect: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI 

CIUCĂ; CUM ÎȘI BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN; BOMBA 
SEXY, PROGRAM DE INVIDIAT LA CALL-CENTER-UL DE LA STAT; VENITURI DE NABABI 
PENTRU CEI CARE DIGITALIZEAZĂ ROMÂNIA. 

În cadrul emisiunii a fost difuzată informația cu privire la faptul că preşedintele Autorității pentru 
Digitalizarea României, Octavian Oprea ar fi angajat în instituția pe care o conduce, o femeie, fostă 
animatoare, actualmente make-up artist. 

S7 (rep.20.10-25.00 sel.20) 
Andreea Crețulescu: Pornesc de la un fapt divers, dar din păcate în instituțiile de stat această chestiune 

nu este un fapt divers și am să vă arăt un soi de bătaie de joc la adresa premierului, președintele Autorității 
pentru Digitalizare a angajat la această instituție o femeie care s-a remarcat după ce a postat în ipostaze 
indecente, după care acest domn director a spus, am angajat-o doar la call-center și o să vă arăt de fapt ce 
salarii sunt în această instituție, unde se duc banii și ce program are domnița aceasta la call-center. 

Voce din off: Premierul Ciucă are parte de încă o surpriză, de această dată la Agenția pentru 
Digitalizare. Președintele instituției a angajat o femeie care s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente. Pe 
lângă faptul că nu are pregătire în domeniu, fiind de meserie make-up artist, Alina Bondocu nu știe nici 
numele instituției unde lucrează. 

Mădălin Puiu, corespondent: A specificat pe pagina sa de socializare că lucrează la Autoritatea Digitală 
a României și nu la Agenția pentru Digitalizare. 

Voce din off: Octavian Oprea, președintele ADR recunoaște că Alina Bondocu este angajată ADR, dar 
operator call-center. 

Octavian Oprea: Doamna Alina Bondocu nu a lucrat absolut niciodată la cabinetul meu, nici când 
am fost președinte al autorității, nici acum când sunt președinte interimar al Autorității pentru Digitalizaea 
României, doamna Alina Bondocu este angajată în cadrul unui departament call-center ca și operator call-
center din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și nici nu a fost angajată de mine și nici nu am 
o relație personală cu dumneaei. 

Materialul a fost ilustrat cu imagini în care apare o tânără în diferite ipostaze: alături de mai multe femei 
îmbrăcate sumar ce par a participa la o petrecere într-un club; o tânără care o îmbrățișează și pare a o săruta pe 
colțul gurii; femeia pozând în ipostaze provocatoare, îmbrăcată sumar. Fotografiile au alternat cu poza unui 
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bărbat în costum și un fragment dintr-o înregistrare video în care apare acesta. Pe banda inferioară a 
ecranului, în cadrul  înregistrării respective, apare numele: Octavian Oprea.  (...) 

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din emisiunile informative şi de 
dezbateri, difuzate în zilele de 19 şi 20 decembrie 2021, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile articolelor 30 și 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului care stabilesc obligaţia respectării drepturilor şi libertăţilor omului, respectiv, 
viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine şi asigurarea unei 
informări corecte a publicului. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, atât prin titlurile afişate pe ecran, cât şi prin 
conţinutul unor emisiuni informative şi de dezbateri, difuzate pe parcursul celor două zile 
menţionate, i-au fost prejudiciate imaginea şi reputaţia d-lui Octavian Oprea, preşedinte 
interimar al Autorităţii pentru Digitalizarea României, la data difuzării emisiunilor analizate, 
care, de altfel, a şi sesizat CNA cu privire la subiectul prezentat. 

De exemplu, titluri precum: SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI... ȘI-A 
ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN ... IUBITA SEXY A ȘEFULUI A PRIMIT UN POST 
CĂLDUȚ ÎN GUVERN  (emisiunea România te vede de la ora 16.00 din 19 decembrie 
2021), SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, ... ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN 
GUVERN (emisiunea România de poveste de la ora 19.00 din 19 decembrie 2021), 
SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ (Ştirile România TV 
de la ora 00.00 din        20 decembrie 2021),  SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL 
ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ; CUM ÎȘI BATE JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS 
IUBITA PORNO ÎN GUVERN (Știrile România TV de la ora 06:00 din 20 decembrie 2021), 
SCANDAL SEXY ÎN GUVERNUL ROMÂNIEI, SFIDAREA LUI CIUCĂ; CUM ÎȘI BATE 
JOC DE PREMIER: ȘI-A ADUS IUBITA PORNO ÎN GUVERN; IUBITA SEXY A ȘEFULUI 
A PRIMIT UN POST CĂLDUȚ ÎN GUVERN (Breaking news de la ora 13.00; Ştirile 
România TV de la ora 15.00 şi România la raport, de la ora 20:00, din 20 decembrie 2021) 
au fost de natură să afecteze imaginea şi reputaţia d-lui Octavian Oprea, având în vedere 
că, în cadrul acestor emisiuni au fost prezentate informaţii şi dezbătute aspecte care vizau 
moralitatea acestuia în ce priveşte statutul său profesional de a ocupa o funcţie de 
demnitate publică în cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, atât în cadrul dezbaterilor, cât şi a 
informaţiilor prezentate de radiodifuzor pe parcursul celor două zile menţionate au fost 
făcute acuzaţii la adresa d-lui Octavian Oprea, potrivit cărora „președintele Agenției 
pentru Digitalizare și-a adus iubita porno în guvern” (emisiunea România te vede de la 
ora 16.00 şi România de poveste de la ora 19.00 din 19 decembrie 2021), „președintele 
Agenției pentru Digitalizare și-a adus iubita porno în guvern”; „Președintele 
instituției și-a angajat iubita, însă ea s-a făcut remarcată prin ipostaze indecente” 
(Ştirile România TV de la ora 00.00; Ştirile România TV de la ora 06.00 şi Breaking news 
de la ora 13.00 din 20 decembrie 2021), fără a-i prezenta punctul de vedere cu privire la 
fapta imputată. 

Procedând în această manieră, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
prevederile art. 30 din Codul audiovizualului potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să 
respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, 
precum şi dreptul la propria imagine. 

În afară de acest aspect, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a făcut o 
distincție clară între fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile şi informaţiile prezentate  
în timpul emisiunilor analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de 
valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul acestora rezultă că au constituit 
acuzaţii factuale la adresa d-lui Octavian Oprea, susceptibile de a fi demonstrate şi probate, 
fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincție clară între fapte şi opinii. 
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Totodată, Consiliul a constatat că publicul nu a beneficiat de  informații imparțiale            
și prezentate cu bună-credință, dat fiind faptul că aceste informații au conținut acuzații 
factuale concrete la adresa d-lui Octavian Oprea, nesusținute cu dovezi, pentru ca publicul 
să-şi formeze propria opinie cu privire la conținutul acestora, fapt ce constituie o încălcare a 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.  

Deşi, radiodifuzorul a prezentat punctul de vedere al d-lui Octavian Oprea (intervenţie 
telefonică înregistrată) numai în ediţiile Ştirile România TV, de la ora 15.00 şi România la 
raport, de la ora 20.00 din 20 decembrie 2021, potrivit căruia „Doamna Alina Bondocu nu 
a lucrat absolut niciodată la cabinetul meu, nici când am fost președinte al autorității, 
nici acum când sunt președinte interimar al ADR, doamna Alina Bondocu este 
angajată în cadrul unui departament call-center ca și operator call-center din cadrul 
Autorității pentru Digitalizarea României și nici nu a fost angajată de mine și nici nu 
am o relație personală cu dumneaei.”, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu 
a asigurat o informare imparţială și prezentată cu bună-credință în cadrul  emisiunilor 
informative şi de dezbateri din 19 decembrie 2021, precum şi în cele informative de la orele 
00.00 şi 06.00 şi Breaking news de la ora 13.00 din 20 decembrie 2021, întrucât nu a fost 
prezentat punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta imputată. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de exprimare, ca 
principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a 
stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor 
exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia 
“dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei 
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept.” 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia                   
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, 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, bazate pe 
adevăr, asigurate 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 și a faptului că radiodifuzorul a mai 
fost sancționat, numai în anul 2021, cu 15 somaţii şi 17 amenzi pentru încălcarea acelorași 
prevederi legale privind respectarea dreptului la imagine şi demnitate a persoanei şi 
asigurarea unei informări corecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu 
amendă de 5.000 de lei. 

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

În temeiul art. art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. având 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 în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 30 şi 64 alin. (1) 
lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, 
fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS 
S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 5.000 de lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, pe parcursul unor ediţii informative şi de dezbateri din 19 şi       
20 decembrie 2021, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa unei persoane de natură 
a-i afecta imaginea şi reputaţia profesională, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 30 din 
Codul audiovizualului. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că radiodifuzorul nu a asigurat o informare 
obiectivă a publicului prin prezentarea imparțială și cu bună-credință a unui fapt, iar, prin 
modul de difuzare a acestor informaţii nu s-a realizat o distincție clară între fapte şi opinii, 
astfel cum impun prevederile art. 64 din acelaşi act normativ.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


