
 

 
Decizia nr. 124 din 17.02.2022 

privind somarea 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 17 februarie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat raportul de monitorizare, în baza sesizării nr. 10234/22.10.2021, cu privire la 
emisiunea de dezbatere „Special” difuzată în data de 22.10.2021, 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 înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat art. 40 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm 
interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze 
cât de justificate sunt acestea. 

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a reținut că emisiunea ‘Special’’ din 
22.10.2022 a fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor legale menționate anterior. Cu privire 
la conținutul acesteia redăm din raportul de monitorizare: 

Emisiunea de dezbatere Special, difuzată de postul România Tv, în data de 
22.10.2021, în intervalul orar 22:00-22:47. 

Invitați: Corneliu Dobrițoiu- fost ministru al apărării, Gelu Vișan- analist politic, 
Daniel Savu- fost senator, Cristian Troncotă- istoric.  

Titlurile emisiunii: MONICA POP ÎL DEMASCĂ PE ARAFAT: E MINCINOS! (a 
fost difuzată o declarație înregistrată a medicului Monica Pop înainte de intervenția 
sesizată de petent)      

În timpul emisiunii invitatul Gelu Vișan a intervenit susținând faptul că ministrul 
sănătății, în calitate de actor politic, a gestionat intenționat criza sanitară într-un mod 
deficitar, acest fapt determinând, în opinia domniei sale, scăderea capitalului simbolic 
al PNL.   

Moderatorul: De ce domnule Vișan nu merge la noi treaba asta cu testarea în 
masă? Unde s-a greșit? Ce se întâmplă? Multe țări au făcut treaba asta, în toate 
valurile și a fost un lucru benefic. E clar.   
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Gelu Vișan: Ascultați-mă puțin. Nu s-a greșit niciunde. A fost cu intenție. 
Ministrul sănătății, că s-a numit Vlad Voiculescu sau doamna Mihăilă, a vrut cu tot 
dinadinsul ca România să ajungă în această situație ca să rupă ei gâtul PNL-ului. 
Ascultați-mă că știu ce vă spun. Nu numai că am analize, am și informații în acest 
sens. Ei intenționat nu au cumpărat teste, nu au vrut să facă testare în masă, nu au 
vrut să ia nicio măsură din paturile sau creșterea numărului de paturi de la ATI, nu au 
vrut să facă nimic în spitale pentru că știau că voiau să iasă de la guvernare să rupă 
gâtul PNL-ului. Deci din acest motiv v-am spus de mult că pentru România 
neomarxiștii acționează ca o gherilă comunistă. Ei sunt mai răi ca virusul și ca 
pecinginea. Eu în acest moment dacă mai aud că PNL-ul cu PSD-ul, vezi doamne, nu 
se înțeleg pe stânga, aaa… ca să negocieze între ei orice. Marele pericol al acestei 
țări este că au omorât cu intenție mii de oameni, neluând măsurile nivelul Ministerului 
Sănătății pentru a da în cap lui Iohannis și PNL-ului. Din această perspectivă, din 
această cauză ceea ce se întâmplă în acest moment în România este nu numai 
strigător la cer dar va trebui să se lase cu grave dosare penale pentru crimă. Că 
doamna Mihăilă nu a vrut să ia aceste teste, domnu Vlăduț Voiculescu nu a fost 
interesat de îmbunătățirea condițiilor din spitale iar declarațiile politicienilor sunt 
declarații. Dar oficialii Ministerului Sănătății în momentul în care calcă în picioare 
sistemul de sănătate se ajunge în această situație.          

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că emisiunea ‘Special’’ din 22.10.2022 a fost difuzată cu 
încălcarea prevederilor art.  40 alin. (4) din Codul audiovizualului.  

Astfel, în cadrul emisiunii, în contextul unei dezbateri despre gestionarea crizei 
sanitare invitatul emisiunii dl. Gelu Vișan, a susținut, fără a indica probe sau dovezi în 
sprijinul afirmațiilor sale,  că oficialii Ministerului Sănătății, în calitate de actor politic, a 
gestionat intenționat criza sanitară într-un mod deficitar, acest fapt determinând, în 
opinia domniei sale, scăderea capitalului simbolic al PNL.  

Astfel, afirmații de genul „ei intenționat nu au cumpărat teste, nu au vrut să facă 
testare în masă, nu au vrut să ia nicio măsură din paturile sau creșterea numărului de 
paturi de la ATI, nu au vrut să facă nimic în spitale pentru că știau că voiau să iasă de 
la guvernare să rupă gâtul PNL-ului”  sau ”că doamna Mihăilă nu a vrut să ia aceste 
teste, domnu Vlăduț Voiculescu nu a fost interesat de îmbunătățirea condițiilor din 
spitale iar declarațiile politicienilor sunt declarații” nu au fost suținute cu probe și nici 
moderatorul emisiunii nu i-a solicitat să le prezinte. 

Cu privire la acuzațiile formulate în cadrul emisiunii, membrii Consiliului au constatat 
că moderatorul emisiunii nu și-a îndeplinit obligația legală prevăzută de alineatul 4 al art. 
40 din Codul audiovizualului, în sensul de a fi solicitat interlocutorului să probeze 
acuzațiile aduse, pentru a permite publicului să aprecieze justețea lor, astfel încât lipsa 
de atitudine a acestuia a condus la desfășurarea emisiunii în afara cadrului legal. Or, 
respectarea normelor legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul 
afirmaţiilor acuzatoare nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare 
corectă, întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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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 somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art.  40 alin. (4) 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. 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 somație publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece în emisiunea „Special’’ din 22 octombrie 2021, în contextul 
analizării gestionării crizei sanitare, un invitat a formulat acuzații nedovedite la adresa 
oficialilor Ministerului Sănătății, fără ca moderatorul emsiunii să îi solicite probe în susținerea 
acestora, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzațiile, fapt ce 
contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.’’ 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

 
 
 


