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Decizia nr. 717 din 22.12.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C.ALFA-OMEGA TV PRODUCTION S.R.L. 
cu sediul în TIMIȘOARA, str. Aurel pop nr. 8 jud. Timiș 

CUI 5614540 
Fax: 0256/284912; email: info@alfaomega.tv  

 
 

- pentru postul de televiziune ALFA OMEGA TV 
 
 

Întrunit în şedinţa publică din 22 decembrie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control în baza sesizării nr. 
11924/09.12.2020, cu privire la emisiunea informativă AO News, difuzată în data de 
09.12.2020, de postul ALFA OMEGA TV. 

Postul de televiziune ALFA OMEGA TV aparţine radiodifuzorului S.C. ALFA-OMEGA 
TV PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 138.2/15.12.2005 şi decizia de 
autorizare nr. 1094.1-4/21.09.2010). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. ALFA-OMEGA TV PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art.  64 
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

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, în data de 9 decembrie 2020, postul de televiziune ALFA OMEGA TV a 
difuzat, între orele 14:27:26-14:29:37, o știre referitoare la Marea Resetare prezentată 
oficial la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde sunt prezenți mulți dintre cei mai 
puternici oameni din lume, a unei soluții la criza de proporții internaționale, pandemia de 
coronavirus fiind o oportunitate istorică de a schimba modul în care operează lumea.  

Știrea a fost marcată pe tot parcursul ei cu mențiunea: ”SURSA: CBN” și a avut 
următorul conținut: 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Reper orar selecție ”Alfa Omega TV știre Marea Resetare 09.12.2020”  14:27:26 - 14:29:37 
 
Voce off: Marea Resetare a fost prezentată oficial la Forumul Economic Mondial din Davos, 

Elveția, unde mulți dintre cei mai puternici oameni din lume, merg să ofere soluții pentru problemele 
lumii. La acest Forum s-a plecat de la premisa că pandemia de coronavirus este o 
oportunitate istorică de a schimba modul în care operează lumea. Un videoclip al Forumului 
Economic Mondial avertizează: ”În prezent ne confruntăm cu o criză de proporții internaționale. 
Va avea un impact pe termen lung asupra noastră”. Iar soluția lor este în esență socialismul 
global. Acesta va fi viitorul tău: dacă oamenii puternici de la Forumul Economic Mondial vor 
reuși să impună asta, atunci nu vei mai deține nimic și ”vei fi fericit de asta”. Energia va fi 

mailto:info@alfaomega.tv


 

 
 

 

2 
verde, raționalizată și costisitoare, iar călătoria va fi restricționată. Dieta ta va fi controlată, 
iar moneda va fi digitală. Acest vis utopic comunist se numește Marea Resetare.  

Voce off: ”Aceasta nu este o teorie a conspirației. Aceasta este o mișcare bine 
documentată printre mulți dintre cei mai puternici oameni din lume”, spune Justin Haskins, 
directorul editorial de la The Heartland Institute și o autoritate de frunte în Marea Resetare. O 
realegere a lui Trump ar arunca o bombă masivă în Marea Resetare. Cu o săptămână înainte de 
alegeri arhiepiscopul italian Carlo Maria Vigano a scris o scrisoare deschisă președintelui, 
averizându-l că Marea Resetare este cităm: ”o tiranie inumană fără chip care urmărește 
supunerea întregii umanități și că președintele Trump și Statele Unite sunt ultimul zid 
împotriva asaltului final al copiilor întunericului”, am încheiat citatul. ”În ultimii patru ani Donald 
Trump a fost cel mai mare obstacol pentru persoanele care promovează această agendă 
internațională globalistă”, spune Haskins. 

Voce off: Elitele de la Davos se bazează acum pe victoria lui Biden, pentru ca Marea Resetare 
să meargă înainte. Forumul Economic Mondial și campania Biden împărtășesc chiar același slogan: 
”Reconstruiește mai bine”. James Delingpole de la CBN spune: ”Ai fi uimit de câți lideri mondiali 
sunt îmbarcați în acest plan globalist. Chiar și oamenii care pretind că sunt conservatori, dar e clar 
că nu sunt. Acest lucru este mai rău decât nazismul. Acest lucru este mai rău decât 
comunismul, mai rău decât fascismul. Acești tipi intenționeză să preia lumea întreagă.” Vom 
afla mai multe despre Marea Resetare atunci când Forumul economic Mondial se va reuni din nou 
în ianuarie. 

 

Analizând conținutul redat mai sus și vizionând înregistrarea știrii, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă și 
obiectivă a publicului, în sensul că informațiile difuzate nu au fost verificate și 
prezentate în mod imparțial, fapt de natură să contravină prevederilor art. 64 alin. (1) 
lit. b) din Codul audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul 
informării corecte cu privire la un subiect, fapt sau eveniment, informația să fie 
verificată și prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Membrii Consiliului consideră că informațiile difuzate, prin voce din off, în care 
s-a vorbit despre o soluție la criza de proporții internaționale cu care ne confruntăm, 
un ”vis utopic comunist” numit ”Marea Resetare”, prezentată oficial la Forumul 
Economic Mondial de la Davos, pandemia de coronavirus fiind o oportunitate istorică 
de a schimba modul în care operează lumea... și potrivit acestui concept, ”...nu vei 
mai deține nimic și ”vei fi fericit de asta”. Energia va fi verde, raționalizată și 
costisitoare, iar călătoria va fi restricționată. Dieta ta va fi controlată, iar moneda va fi 
digitală.”, că potrivit afirmațiilor lui Justin Haskins, directorul editorial de la The 
Heartland Institute: ”Aceasta nu este o teorie a conspirației. Aceasta este o 
mișcare bine documentată printre mulți dintre cei mai puternici oameni din 
lume.” și ale lui James Delingpole de la CBN: ”Acest lucru este mai rău decât 
nazismul. Acest lucru este mai rău decât comunismul, mai rău decât 
fascismul. Acești tipi intenționeză să preia lumea întreagă.” nu au fost corecte, 
verificate și prezentate în mod imparțial, ci ca fiind reale și certe și numai dintr-o 
singură sursă CBN, fapt de natură a priva publicul telespectator de o informare 
corectă și obiectivă și a favoriza libera formare a opiniilor.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor 
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes 
public, iar acest lucru trebuie făcut în mod corect și imparţial, iar informațiile și 
faptele prezentate să fie verificate, fără a se aduce atingere dreptului la informare a 
telespectatorilor. 
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Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 

sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ALFA-OMEGA TV PRODUCTION S.R.L. având 
licenţa audiovizuală nr. S-TV 138.2/15.12.2005 şi decizia de autorizare nr. 1094.1-
4/21.09.2010, pentru postul ALFA OMEGA TV se sancţionează cu somație 
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 
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. ALFA-
OMEGA TV PRODUCTION 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 somație postul ALFA 

OMEGA TV, deoarece, știrea difuzată în cadrul emisiunii ”AO News” din 9 
decembrie 2020, cu privire la ”Marea Resetare”, prezentată oficial la Forumul 
Economic Mondial de la Davos, nu a fost corectă, verificată și prezentată în mod 
imparțial, fapt ce contravine prevederilor art. 64 Codul audiovizualului.” 

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

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


