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Decizia nr. 121 din 26.01.2023 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RTV HD S.R.L. 
cu sediul în Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, Construcţia C1, etaj 2, ap. 8 jud. 

Prahova 
CUI: 47245597      

e-mail: office@rtv.net ;     fax: 0378.603.160 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter, sector 2 

 
 
 
Întrunit în şedinţa publică din 26 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al Audiovizualului               

a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 10656/23.10.2022  
cu privire la emisiunile ”Punctul culminant”, ediția din 19 octombrie 2022 și Știrile România 
TV, din  20 octombrie 2022, difuzate de postul ROMÂNIA TV.  

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RTV HD S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.7/09.06.2011, eliberată la 12.01.2023 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.2/26.01.2023, eliberată la 26.01.2023). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea celor două emisiuni menționate, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. RTV HD S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) 
din Decizia       nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 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; 
 

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune România TV a difuzat, 
în data de 19.10.2022, în intervalul orar 20:58-22:45, emisiunea de dezbatere Punctul 
culminant, moderată de Victor Ciutacu. 

Invitați:  
 în studio: Eugen Bădălan (general, fost șef al Statului Major al Armatei Române), 

Cătălin Harnagea (fost director al Serviciului de Informații Externe), Radu Cristescu 
(parlamentar al PSD), Valentin Ionaș (sociolog), Răzvan Savaliuc; 

 prin apel video: Norica Nicolai (fost europarlamentar); Amalia Bellantoni (prin apel 
video, în a doua parte a emisiunii). 

 

Subiecte: 
(...) A doua parte a emisiunii, interval orar 21:59-22:45 
 rep.01:30-21:13, sel.22 Declarațiile artistei Delia Matache referitoare la decizia 

acesteia de a nu avea copii; 
 rep.21:14-29:36, sel.22 Protestele din mai multe orașe europene față de creșterea 

prețurilor; 
 rep.29:38-41:15, sel.22 Ancheta privind desecretizarea PNRR-ului și a anexelor 

sale; 
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 rep.41:17-45:26, sel.22 Declarațiile olandezului Richard von Hooijdonk privind 
implantarea cipurilor în organism. 

 

S1 (rep.59:01, sel.20 - rep.01:34, sel.21) 
La începutul emisiunii, moderatorul a făcut următoarea introducere: 
Titluri: IMEDIAT: SCANDALUL DELIEI MATACHE, CONFRUNTAREA SERII; 

IMEDIAT: „NU FAC COPII! SUNTEM PREA MULȚI, CONSUMĂM HRANA, POLUĂM”; 
IMEDIAT: MĂRTURIILE DELIEI: FACEM RĂU! VAL DE REACȚII ULUITOARE; I (...) 

Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție 
maraton a dezvăluirilor Punctului culminant. Abordăm, deși pare surprinzător, scandalul 
declanșat de faimoasa Delia Matache, doamnelor și domnilor, este confruntarea serii. 
Citez din clasicii în viață ca din Dalai Lama: „Nu fac copii! Suntem prea mulți, 
consumăm hrană, poluăm”. Veți vedea mărturiile cunoscutei artiste: „Facem rău!” 
Un val de reacții uluitoare și o confruntare spectacol cum nu s-a mai văzut, 
doamnelor și domnilor. (...) 

La finalul primei părții a emisiunii, moderatorul a făcut următoarele comentarii: 
S2 (rep.44:40-46:20, sel.21) 
Titluri: (...) URMEAZĂ: SCANDALUL DELIEI MATACHE, CONFRUNTAREA SERII; 

URMEAZĂ: „NU FAC COPII! SUNTEM PREA MULȚI, CONSUMĂM HRANA, POLUĂM”; 
URMEAZĂ: MĂRTURIILE DELIEI: FACEM RĂU! VAL DE REACȚII ULUITOARE; 
URMEAZĂ: O CONFRUNTARE - SPECTACOL CUM NU S-A MAI VĂZUT LA CIUTACU; 
(...)  

Victor Ciutacu: (...) Delia Matache a declanșat un scandal uriaș, doamnelor și 
domnilor, cu o afirmație extrem de controversată: Nu fac copii, suntem prea mulți, 
consumăm hrana și poluăm. Doamnelor, domnilor, dincolo, repet, de dorința ei, de 
autoexpunerea ei și de tot, declarația pe care a dat-o Delia Matache de bună voie, 
nesilită de nimeni, postată pe propriul cont de socializare, a declanșat un val de 
reacții uluitoare în societate și merită dezbătut, nu atât, repet, poziția Deliei Matache, 
cât mai ales asemănarea izbitoare până la identificare a discursului Deliei Matache cu 
niște principii, dacă le pot numi așa, ale progresismului iluminat, ale reziștilor, 
doamnelor și domnilor. Veți vedea în ce măsură ceea ce spune Delia Matache se 
pliază pe ceea ce ni se prefigurează a fi noua ordine mondială și dacă nu cumva Delia 
Matache a devenit, cu sau fără voia ei, unul dintre vectorii acestei mizerii în România. 
(...) 

S3 (rep.59:22, sel.21 - rep.01:28, sel.22) 
La începutul celei de-a doua părți a emisiunii, moderatorul a făcut următoarea 

introducere: 
Titluri: IMEDIAT: SCANDALUL DELIEI MATACHE, CONFRUNTAREA SERII; 

IMEDIAT: „NU FAC COPII! SUNTEM PREA MULȚI, CONSUMĂM HRANA, POLUĂM”; 
IMEDIAT: MĂRTURIILE DELIEI: FACEM RĂU! VAL DE REACȚII ULUITOARE; (...) 

Victor Ciutacu: Doamnelor, domnilor, v-am promis că revenim spectaculos și mă 
țin întotdeauna de cuvânt. Abordăm scandalul uriaș declanșat de magastara Delia 
Matache, doamnelor și domnilor. Este confruntarea serii, afirmațiile extrem, extrem 
de categorice făcute de aceasta din care citez: „Nu fac copii! Suntem prea mulți, 
consumăm hrană și poluăm!” au declanșat un scandal monstru în România. Țara s-a 
împărțit în două, unii o apără, alții o acuză. Vedem în această seară și în ce măsură 
reacția Deliei Matache a fost pur și simplu senină și spontană sau dimpotrivă, 
consolidată sau indusă de un anume curent politic. (...). Acestea fiind spuse v-o prezint 
și pe invitata mea specială din această a doua parte a emisiunii, doamna Amalia Bellantoni. 
Sărut mâna, Amalia, mulțumesc că ești împreună cu noi în această seară, mamă de doi 
copii, vreau să precizez de la bun început. 

Amalia Bellantoni: Bună seara! 
Victor Ciutacu: Bună seara, Amalia! Breaking news! 
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În intervalul orar 22:01-22:21, în studio a fost dezbătut subiectul referitor la declarațiile 
artistei Delia Matache privind decizia acesteia de a nu avea copii. 

Redăm, mai jos, transcrierea integrală a discuțiilor din studio pe acest subiect, după 
cum urmează: 

Titluri (referitoare la subiectul reclamat): „NU FAC COPII! SUNTEM PREA MULȚI, 
CONSUMĂM HRANA, POLUĂM”; MĂRTURIILE DELIEI: FACEM RĂU! VAL DE 
REACȚII ULUITOARE.  

S4 (rep.01:30-03:00, sel.22) 
Victor Ciutacu: Delia Matache a împărțit țara în două. Cunoscuta cântăreață a stârnit 

un adevărat scandal după ce, teoretic din proprie inițiativă și fără să fie împinsă de nimeni 
și de nimic, a postat într-o rețea socială motivele pentru care nu vrea să devină mamă. Hai 
s-o ascultăm și comentăm, nu atât spusele Deliei, cât mai ales reacția societății care s-a 
împărțit în două ca pe vreme lui Iliescu să zic. 

Pe ecran partajat a fost prezentată o înregistrare în care Delia Matache a făcut 
următoarele comentarii: 

Delia Matache: Cred c-ar trebui felicitați oamenii care... care nu fac, pentru că basically 
toată lumea face și suntem foarte mulți, și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți, 
adică ne-am atins scopul, ne-am... ne-am înmulțit destul de mult, like e plină planeta de noi 
și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, foarte mult rău, consumăm multă 
hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. Nu. Consumăm multă hrană, 
consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. Nu. De ce să fac? De ce? Încă unul? 
Nu, frate! Las' să nu fie! Lasă, da' nu stau eu așa bine fără stres? Da' nu stau eu așa bine 
fără obligații? Da' nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vreau, când vrea 
inimioara mea? Da' nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da. So, vrei complicații? Fă un 
copil.  

 

După difuzarea înregistrării, în studio au avut loc următoarele discuții: 
S5 (rep.03:01-07:14, sel.22) 
Victor Ciutacu: Doamnelor, domnilor, nu contestă nimeni libertatea de gândire și de 

exprimare a Deliei Matache. Nu contestă nimeni, de asemenea, dacă doamna Matache 
vrea sau nu să facă copii, dacă poate sau nu să facă copii. Întrebarea este în ce măsură 
spusele doamnei Matache, în calitate de mega influencer-iță, m-am uitat astăzi, contul de 
Instagram pe care se manifestă are 2,7 milioane de urmăritori, doamnelor și domnilor. 
Repet, dacă declarațiile Deliei Matache sunt pur și simplu o ieșire proprie a ei sau 
dimpotrivă fac parte dintr-un context mai amplu pe care o să-l dezbatem în această seară. 
Amalia, tu ești mamă de copii, bănuiesc că nu te-a silit nimeni cu pistolul la tâmplă și știm 
copiii se fac de regulă prin sex. Adică, de când e omenirea, așa se fac copiii, nu e ca și cum 
i-ai putea face în eprubetă deși, mă rog, sunt încercări timide, unele soldate cu reușită, da' 
tot până la urmă din corpul omului ies, indiferent cât ai amesteca acolo în alambic. Te-a silit 
cineva sau îți pare rău c-ai făcut copii? Te simți stresată? Te simți lipsită de libertatea, nu 
știu, de-a pleca și de-a veni când vrei de acasă? 

Amalia Bellantoni: Mă... vreau să spun un singur lucru, ceea ce mi se pare jenant 
pentru un influencer, pentru o femeie româncă, așa suntem vai de capul nostru ca națiune. 
(rep.01:30, S5) Când tu ca româncă promovezi sexul fără reproducere, că despre asta 
este vorba, înseamnă practic că nu crezi în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a 
comandat să ne reproducem, să facem copii, așa cum a făcut Adam, așa cum a făcut 
Eva, ca să devenim și noi. 

Victor Ciutacu: Stai un pic! Stai un pic, Amalia! Hai să n-o luăm pe... Amalia, ține-te 
ușor! 

Amalia Bellantoni: Da. 
(rep.01:48, S5) Victor Ciutacu: Ține-te ușor! Hai să n-o luăm pe partea religioasă! 

Delia Matache are dreptul să fie atee, are dreptul să nu creadă în Dumnezeu sau să 
creadă în Jiminy Cricket, în cine vrea ea. Nu-i obligatoriu prin lege să crezi în 
Dumnezeu. 
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Amalia Bellantoni: Ok. 
Victor Ciutacu: Bun. 
(rep.02:03, S5) Amalia Bellantoni: Nu crezi în Dumnezeu. O lăsăm deoparte. Dar 

tu nu poți să afirmi că mamele care au copii sunt femei stresate. Unul la mână. Și în 
acest moment aș vrea să atrag atenția, din nou, doamnei ministru a Familiei să se sesizeze 
din oficiu pentru că nu poți să spui că copilul îți induce un stres. Pentru că, copilul este 
chintesența societății. (rep.02:28, S5) Dacă noi nu ne reproducem, dacă noi nu 
procreăm, nimeni nu va mai supraviețui, se va stinge nația noastră de români, c-așa 
suntem vai de mama noastră ca și nație. Dacă nu mai facem nici copii, la ce ne mai 
numim români? Haideți să ne numim turci, arabi, francezi, italieni și spanioli. 

Victor Ciutacu: Păi ăia fac. 
Amalia Bellantoni: Că ăia fac copii, fac câte cinci, șase, le dă și statul ajutor. Cum este 

posibil, Victor, un influencer să afirme faptul că un copil te stresează, că tre' să vii noaptea 
la ora 02:00? Și eu vin noaptea la ora 02:00 de la diverse emisiuni și m-așteaptă copilul cel 
mare după ușă să mă întrebe: Mamă, ți-e foame? Ăsta este stres? (rep.03:09, S5) Voi nu 
vă gândiți la faptul că toate femeile, toate fetițele, toate... tot ce înseamnă nația 
românească se uită la o influenceră sau cum s-o fi numind ea pe codul acolo al 
muncii și se uită cum ea spune că nu tre' să faci copii, că te stresează copilul, că 
suntem prea mulți, că n-avem ce mânca. Haideți atunci să omorâm și bătrânii, că și ei 
mănâncă aiurea și nu mai au niciun fel de... de rost pe lumea asta, haideți să omorâm 
și oamenii care au o dizabilitate, haideți atuncea să facem lucruri urâte pentru că 
suntem prea mulți și nu mai avem ce mânca. Da', voi de... voi, de coasă, de furcă, de 
țară, de animal, de mulsul vacilor ați auzit, măi, femeilor? Ca să vă de stresați. Ce 
înseamnă că dacă faci un copil ești stresată? (rep.03:58, S5) Ce înseamnă că tu ca 
femeie inspiri faptul că nu trebuie să se facă copil? Copilul se face din dragoste, 
copilul se face din accident și copilul este un dar de la Dumnezeu.  

Victor Ciutacu: Amalia, o fi copilul... o fi copilul dar de la Dumnezeu... 
Amalia Bellantoni: Nu orice femeie îl are, despre asta este vorba. Dacă nu poți, du-te la 

doctor! 
 

S6 (rep.07:14-11:24, sel.22) 
(rep.00:02, S6) Victor Ciutacu: O fi copilul dar de la Dumnezeu, da' nu scrie 

nicăieri, nu știu, în Codul Muncii sau în ce vrei tu, în Constituția României, că femeile 
sunt obligate să facă copii. Delia Matache poate a ales să nu facă copii, poate nu 
poate să facă copii și se manifestă dintr-o frustrare. Habar n-am și mă interesează 
puțin spre deloc de ce Delia Matache nu are copii, dintr-o imposibilitate de natură 
fizică sau dintr-o dorință a ei de a nu fi stresată de un eventual urmaș. (...) 

(rep.01:44, S6) Norica Nicolai: Doamna Matache este liberă să aibă sau să nu 
aibă copii și nu cred că asta trebuie s-o supună unei judecăți publice. Fiecare are 
această opțiune. 

Victor Ciutacu: Nu, da' singură s-a supus judecății publice. 
Norica Nicolai: Da. 
Victor Ciutacu: E drept care n-ar trebui să existe, dar trecem peste asta. 
(rep.01:59, S6) Norica Nicolai: Da, din punctul meu de vedere formula asta cu 

mâncăm prea mult și facem chestii, nu știu care, poate le detaliază într-un alt filmuleț 
chestiile despre care vorbește în această intervenție. Mi se pare deja prea mult. 
Sigur, ceea ce spune este propriu unui anumit tip de gândire care se încearcă a fi 
promovată la nivel global și pe care eu personal n-o accept, doamna Matache 
probabil că o acceptă, dorește s-o promoveze, în ce scop dânsa cred că știe foarte 
bine. (...) 

Victor Ciutacu: Da', Doamne ferește, nici nu intenționăm! 
Norica Nicolai: Da' ceea ce spune este discutabil și în foarte multe situații reprobabil. 

 

S7 (rep.11:25-12:39, sel.22) 
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Victor Ciutacu: Delia Matache, după ce a stârnit iureșul pe care l-a stârnit, a simțit 
nevoia să mai facă o postare pe altă rețea socială, că doamna este multinațională, multi 
rețea și multifuncțională, în care, cumva, mă rog, se răfuiește cu lumea rea în bună tradiție, 
după ce scapi nenorocirea înjuri lumea că n-a înțeles-o și pare a oferi o juma' de explicație 
pentru, repet, neghiobiile pe care din punctul meu de vedere le-a scos pe gaura gurii. Hai s-
o ascultăm! 

A fost prezentat un alt mesaj postat pe o rețea de socializare de artista Delia Matache. 
Informațiile au fost titrate pe ecran și redate de vocea din off, după cum urmează: 

Voce din off: Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume 
întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o 
lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul 
discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noaptea că X nu are copii, de 
parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți. Unii nu își doresc, cel puțin momentan, 
alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea-n lung și-n lat și nu 
vor altceva. Motive sunt nelimitate, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub 
orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist. 

 

Discuțiile din studio au continuat astfel: 
S8 (rep.12:40-18:32, sel.22)  
Victor Ciutacu: Domnul Harnagea, dincolo de ipocrizia Deliei Matache care se plânge 

că se bagă lumea în viața ei, deși ea singură și-a pus o decizie de viață, nu știu dacă 
definitivă sau amendabilă pe tapet e, mă rog, ușor grețoasă. Da' vreau să vă întreb, 
povestea asta pusă într-un context, hai să ne-nțelegem foarte bine. Delia Matache, cel 
puțin din vedere al ieșirilor ei publice în rețelele sociale, e sau, mă rog, a cântat ceva ode 
reziștilor în vremurile nemuritoare ale regimului nu de veselă amintire condus de Liviu 
Dragnea. Da' între timp, nu știu, poate s-a înțelepțit că nu prea se mai exprimă politic pe 
Facebook pe acolo, cel puțin pe unde o urmăresc eu, da. Repet, domnule, parcă văd 
deciziile statului olandez în privința închiderii fermelor de vite, că se pârțâie alea și râgâie și 
strică startul de ozon. Așa și cu... așa și cu Delia, suntem mulți, mâncăm, și poluăm, și pe 
lângă faptul ăsta mai facem și multe alte chestii, vorba Noricăi, nedetaliate și... 

(...)  
Victor Ciutacu: Domnule, da' tu crezi... da' tu crezi că Delia Matache a stat să citească 

cifrele de la INS să vadă dacă suntem mulți sau puțini? 
Valentin Ionaș: Eu nu cred, nu. Eu nici nu cred... adică, nu vreau să cred în teorii ale 

conspirației, or există o parte a societății, o parte a oamenilor, a adulților... 
Victor Ciutacu: Da' nu... 
Valentin Ionaș: Care dintr-un, îl numesc eu, egoism consideră că nu vor să-și schimbe 

stilul de viață cu care s-au obișnuit având copii. 
Victor Ciutacu: E și un soi de snobism. 
Valentin Ionaș: Pentru că-ți schimbi în momentul în care ai copii stilul de viață și atunci 

nu vrea.  
Victor Ciutacu: Vladimir Ionaș! Evident că-ți schimbi stilul de viață. 
Cătălin Harnagea: Și vreau să mai observ ceva. Al doilea mesaj a fost un mesaj, după 

mine, mult mai normal al unei persoane care, probabil, din păcate, nu poate avea copii. În 
regulă, dar pentru asta nu trebuia să vii cu primul discurs care seamănă la milimetru cu... 

Victor Ciutacu: Da' mai mult decât atâta, iertați-mă, da' are răbufnirea asta de furie de 
ai impresia că toată omenirea e preocupată de ce nu face Delia Matache copii. Vă întreb pe 
vreunul dintre cei aflați aicea în studio sau în legătură directă: Ați fost preocupați de 
problema asta, de piatra filosofală pentru care Delia Matache nu face copii? Ea a spus... că 
zice că nu mai poate cu întrebările. Domnule, cine-a întrebat-o pe Delia Matache de ce nu 
face copii? \Arătați-mi și mie unul. 

Eugen Bădălan: Cred că comitem o greșeală. 
Victor Ciutacu: Care? 
Eugen Bădălan: Delia trebuie ascultată când cântă, nu când vorbește. 
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Victor Ciutacu: Păi și dacă o văd pe Tik Tok îmi bag degetele în urechi, domnule 
general? Așa. 

Eugen Bădălan: Pentru că atunci când vorbește... 
Victor Ciutacu: Păi, stați un pic să și... 
Eugen Bădălan: Nu mai este Delia aia care cântă frumos. 
Victor Ciutacu: E... e... Iertați-mă da' și dacă o ascult pe Delia când cântă: „Da, mamă, 

sunt beată”? Ce învățăm noi? Ce învățăminte tragem din cântecelul cunoscutei interprete?  
 

S9 (rep.18:33-21:15, sel.22) 
Eugen Bădălan: Specia umană este singura din regnul animal... 
Victor Ciutacu: Așa. 
Eugen Bădălan: Care nu face sex pentru a se reproduce, ci face sex de plăcere. 
Victor Ciutacu: Așa. 
(...) Eugen Bădălan: Dacă are putere demografică. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în 

România astăzi, chiar zilele trecute ascultam o emisiune, priveam la o emisiune tv care 
făcea o cercetare în legătură cu numărul de nașteri din ultima lună. În comparație cu luna 
anului precedent, numărul de nașteri din luna pe care o analiza postul respectiv era la 
jumătate. Deci tendința în România este...  

Victor Ciutacu: Că ne împuținăm. 
Eugen Bădălan: De creștere demografică negativă. 
Victor Ciutacu: Adică de scădere demografică. 
Eugen Bădălan: De diminuare a unuia din elementele de putere a României. 
Victor Ciutacu: Păi și dumneavoastră vreți să-i explicați asta Deliei Matache, pe bune? 
Eugen Bădălan: Păi eu de ce am spus că Delia trebuie ascultată când cântă, nu când 

vorbește. De aia am spus, că trebuie ascultată doar când cântă. 
Valentin Ionaș: Știți c-a avut la ultimele... globul... la ultima decernare pentru Globul de 

Aur... 
Victor Ciutacu: Așa. 
Valentin Ionaș: ... Ricky Gervais, un sfat foarte bun pentru toți actorii de la Hollywood: 

nu mai vorbiți și nu mai dați sfaturi politice că niciunul dintre voi nu înțelegeți nimic din 
lumea reală. Cam așa...  

Norica Nicolai: Absolut. 
Valentin Ionaș: Eu am fost foarte de acord cu el atunci, că e... 
Victor Ciutacu: Da, adevărul că nici doamna nu e foarte departe. Breaking News! 

 

Știrile România TV, interval orar 23:00-23:52 
 

Postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 20.10.2022, în intervalul orar 
23:00-23:52, emisiunea informativă Știrile România TV, prezentată de Marius Niță. 

S10 (rep.46:36-48:21, sel.23) 
Titlu știre: REPLICĂ DIN COTEȚ PENTRU DELIA  
Marius Niță (prezentator): Amalia Bellantoni vine cu o replică acidă la anunțul Deliei. 

Aceasta s-a filmat în coteț, lângă scroafa cu pui. 
A fost prezentată o înregistrare în care Amalia Bellantoni s-a filmat în coteț, stând 

lângă o scroafă care avea mai mulți purcei.  
Aceasta a făcut următoarele comentarii: 
Amalia Bellantoni: Măi, fetelor, voi astea care sunteți pe „influențărăneală”! Măi, fetelor, 

voi știți că mamele voastre nu s-au gândit atunci când v-au făcut? Voi știți că mamele 
voastre au pupat pământul și i-au mulțumit lui Dumnezeu că v-au făcut? Păi dacă voi nu 
vreți, mă, să faceți bine în lumea asta și spuneți că suntem mulți și facem rău, păi de aia 
facem rău, pentru că faceți rău! Fă bine și ți se va da bine! Ia uitați-vă aicea, exemplu de 
„scrofăreală”, dacă se poate spune așa care e salvată... salvată... 

La atingerea femeii, scroafa s-a speriat. 
Amalia Bellantoni: Stați ușor, că este încă stresată! Salvată fără ochi, fără ureche, ia 

uitați ce frumuseți a făcut, domnule! Ia uite, domnule, și nu se mai plânge că suntem mulți 
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și că mâncăm, și că râgâim, și că bășim. Uitați ce mulțumire a adus ea nouă și lui 
Dumnezeu, că a lăsat-o încă în viață, că putea să moară și uitați ce a făcut ea aici! Uite, 
mai e unul acolo, iese acuma! (rep.01:10, S10) Așa că mai terminați cu bășinile astea de 
Uniune Europeană că suntem mulți și că trebuie să ne mâncăm între noi, animalelor 
ce sunteți! Nici măcar animal din ăsta nu vă pot spune! Animalelor, alea fără suflet și 
fără nimic în creier! Dar dacă banul, banul cântă, asta e! Eu mă delectez aici cu iubiții mei 
și cu viața de zi cu zi, că până la urmă, știți, toate mediile astea, Facebook, Instagram, Tik 
Tok, nu sunt viața reală. Asta-i viața reală! Asta-i viața reală! 

S11 (rep.39:48-41:29, sel.11), S12 (rep.49:04-50:50, sel.12) 
Știrea cu același conținut a mai fost difuzată de 2 ori pe parcursul zilei, la orele 11:39 

și 12:49. 
 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii înregistrate din cele două 

emisiuni Punctul culminant din 19 octombrie 2022 și Știrile România TV din 20 octombrie 
2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile 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 respecte 
principiul asigurării unei distincții clare între fapte și opinii. 

Astfel, în contextul dezbaterii subiectului despre declarația artistei Delia Matache 
referitoare la decizia acesteia de a nu avea copii, prezentată în emisiunea Punctul 
culminant din 19 octombrie 2022, precum și a titlului  REPLICĂ DIN COTEȚ PENTRU 
DELIA afișat pe ecran în timpul Știrilor România TV din 20 octombrie 2022, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a făcut o distincție clară între fapte și opiniile 
prezentate astfel cum prevede norma invocată. 

De exemplu, plecând de la afirmația d-nei Delia Matache prezentată de radiodifuzor în 
cadrul ediției din 19 octombrie 2022 a emisiunii Punctul culminant: 

Delia Matache: Cred c-ar trebui felicitați oamenii care... care nu fac, pentru că basically 
toată lumea face și suntem foarte mulți, și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți, 
adică ne-am atins scopul, ne-am... ne-am înmulțit destul de mult, like e plină planeta de noi 
și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, foarte mult rău, consumăm multă 
hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. Nu. Consumăm multă hrană, 
consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. Nu. De ce să fac? De ce? Încă unul? 
Nu, frate! Las' să nu fie! Lasă, da' nu stau eu așa bine fără stres? Da' nu stau eu așa bine 
fără obligații? Da' nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vreau, când vrea 
inimioara mea? Da' nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da. So, vrei complicații? Fă un 
copil.  

 

Moderatorul și invitații emisiunii au comentat declarația acesteia, comparând-o, cu 
afirmațiile clasicului în viață Dalai Lama: „Nu fac copii! Suntem prea mulți, consumăm 
hrană, poluăm”. 

Or, raportat la opinia (judecata de valoare) exprimată de d-na Delia Matache cu privire 
la decizia de a nu avea copii, făcută în nume propriu, în comentariile radiodifuzorului nu s-a 
făcut o distincție clară între fapte care trebuiau demonstrate și opinii, care, pe parcursul 
celor două emisiuni au fost confundate cu fapte, de natură să afecteze dreptul publicului la 
informare corectă, astfel încât, s-a indus ideea că o judecată de valoare fără bază factuală 
este o probă cu privire la săvârșirea unei fapte. 

Sub acest aspect, invitata emisiunii, d-na Amalia Bellantoni, a făcut acuzații la adresa 
d-nei Delia Matache potrivit cărora promovează ”sexul fără reproducere”, inspiră ”faptul 
că nu trebuie să se facă copil?”, ”că mamele care au copii sunt femei stresate”, ”că 
nu tre' să faci copii, că te stresează copilul...”  (...), fapte care trebuiau demonstrate. 

Pe de altă parte, afirmația prezentată în titlul afișat pe ecran ”REPLICĂ DIN COTEȚ 
PENTRU DELIA” în timpul emisiunii ”Știrile România TV” din 20 octombrie 2022 reprezintă 
în opinia membrilor Consiliului o ofensă gravă la adresa d-nei Delia Matache, având în 
vedere că radiodifuzorul a difuzat un material în care Amalia Bellantoni a fost filmată în 



 

 

8

  

coteț, lângă o scroafă cu purcei, dându-i ”o lecție” Deliei Matache despre cum să fie mamă, 
în contextul în care, în ediția din 19 octombrie 2022 a emisiunii Punctul culminant, aceasta 
și-a manifestat dorința de a nu avea copii. 

De asemenea, Consiliul consideră că scena în care a fost filmată Amalia Bellatoni 
lângă scroafa cu purcei este de un ”grotesc ieșit din comun... o mare jignire adusă acelui 
animal”, ”e absolut de necrezut cu doamna Belanttoni care stă lângă scroafa cu purcei și 
vorbește despre cum e să fii mamă. Nu se poate descrie... E absolut îngrozitor.”, ”Să ajungi 
până acolo, să te bagi în coteț, și să filmezi, și să sugerezi că Delia este de mai joasă 
speță...”. 

 Din acest punct de vedere, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a făcut o 
distincție clară între fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile făcute şi informaţiile 
prezentate  în timpul celor două emisiuni 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-nei Delia Matache 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. 

În scopul respectării cerinței prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul 
audiovizualului, Consiliul consideră că, pentru informarea corectă a publicului, trebuia să se 
facă o distincție între modalitatea de abordare a faptelor și modalitatea de abordare a 
opiniilor exprimate în cadrul celor două emisiuni, distincție ce trebuia să se manifeste atât 
cu privire la comentariile invitaților, dar, mai ales, în cazul exprimării propriului punct de 
vedere al moderatorului/prezentatorului.  

Astfel, membrii Consiliului consideră că afirmațiile făcute de invitata Amalia Bellatoni - 
în timpul celor două emisiuni analizate nu au constituit judecăți de valoare care nu trebuie 
dovedite, întrucât, acestea au constituit acuzații determinate la adresa persoanei în cauză, 
fapt ce impunea dovada unei baze factuale rezonabile, dată fiind miza acestora și 
aptitudinea foarte mare de lezare a reputației d-nei Delia Matache.  

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 în ultimul an cu 13 somaţii şi 8 amenzi în cuantum total de 120.000 lei 
pentru încălcarea acelorași prevederi legale privind nerespectarea asigurării informării 
corecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă de 10.000 de lei. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul 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. RTV HD S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 

281.7/09.06.2011, eliberată la 12.01.2023 şi decizia de autorizare nr. 1779.2/26.01.2023, 
eliberată la 26.01.2023, pentru postul ROMÂNIA TV se sancţionează cu amendă în 
cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a)  din Decizia      
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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. RTV HD 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 10.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în contextul dezbaterii unui subiect în care o persoană publică      
și-a exprimat opinia de a nu avea copii, aceasta a fost acuzată în timpul emisiunilor Punctul 
culminant din 19 octombrie 2022 și Știrile România TV din 20 octombrie 2022, că 
promovează un anumit tip de gândire la nivel global cu privire la ideea de a nu face copii, 
fapt de natură să contravină prevederilor art. 64 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.” 

  

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