
 

 

 
Decizia nr. 231 din 03.03.2020 

  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 3 martie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 1015/03.02.2020, cu privire la ediția emisiunii ’’Punctul culminant’’ difuzate în 
30.01.2020, 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 raportului de monitorizare 
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și 65 lit. c) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:  

- art. 40 alin. (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar 
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima 
punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest 
fapt. 

- art. 65  În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 
următoarele reguli: 
    c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor rezentate 
în acel moment. 

În fapt, în data de 30.01.2020, în intervalul orar 21:00-22:40, postul de 
televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, în direct, emisiunea ’’Punctul culminant’’, 
moderată de Victor Ciutacu. 
Invitați: Cătălin Tolontan-jurnalist, Mircea Beuran-medic chirurg, Mihai Drăgan –
avocat; Răzvan Savaliuc-jurnalist de investigație; Bogdan Ficeac-sociolog; Olguța 
Vasilescu-fost ministru al muncii, prin telefon, doamna Paula- fosta liftieră de la 
Ministerul Muncii. 
Titluri: ROMÂNII MOR DE GRIPĂ, MINISTRUL MUNCEȘTE DE LUNI PÂNĂ 
VINERI; PRIVATIZAREA SĂNĂTĂȚII, MIZA DE 11 MILIARDE DE LEI;  
DOCUMENTE OFICIALE CARE DOVEDESC IPOCRIZIA; PREȚUL UMILIRII UNEI  
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SOMITĂȚI A MEDICINEI ROMÂNEȘTI; PRIMUL SCANDAL DE CORUPȚIE ÎN 
GUVERNUL MARILOR SPERANȚE.     
 În prima parte a emisiunii, moderatorul împreună cu invitații au analizat 
subiectele: scandalul de la Ministerul Sănătății și "liftiera batjocorită".   

Astfel, în contextul dezbaterii primului subiect, în cadrul emisiunii au fost 
făcute comentarii care l-au vizat pe ministrul sănătății,  Costache Victor, sens în care 
redăm din raport o parte din comentariile reținute: 
I Scandalul de la Ministerul Sănătății. 
S1(rep.05:55-13:22, sel.30-21) Moderatorul: Dacă moralitatea sau integritatea nu l-au împiedicat cu nimic 
pe domnul ministru Costache să dea bani în preferință, poate Codul Penal îl împiedică totuși, nu de alta 
dar am învățat din marile dosare de corupție că abuzul în serviciu este omnipotențial.  
Moderatorul: O da și răspunsul la această întrebare vi-l poate da oricare dintre cei prezenți aici în acest 
platou. Programul unui demnitar este program de muncă nenormat, conform legii. Conform aceleiași legi 
demnitarul de rang înalt, cum este ministrul, nu are dreptul să presteze nicio altă activitate retribuită cu 
excepția celei de cadru universitar sau de artist. Dacă domnul Costache vrea să fie călușar în timpul liber, 
care nu-l are conform legii, nu-l împiedică nimeni. Cătălin Tolontan (…) vreau să te întreb ce-l face pe 
domnul ministru să iasă cu negări sau cu neadevăruri, ca să nu spun minciuni în contextul în care pare 
lesne de remarcat dacă ai un pic de ochi că de fiecare dată când iese el o demontați voi cu acte din a doua. 
Cătălin Tolontan, în direct prin telefon: Nu răbdarea mea, răbdarea celor care urmează după mine. Dar o să 
vorbesc puțin și încerc să fiu clar pentru telespectatori. E așa cum ai spus tu. Acum 24 de ore la B1TV 
spunea că lucrează pe gratis la Polisano. A doua zi dimineață am publicat documentul, 20.000 de lei pe 
lună. Acum spune că nu a făcut el modificările în documentele pe care noi le-am prezentat și care sunt din 
interiorul Ministerului Sănătății. Bine vom publica mâine dimineață un document care va arăta explicit că 
el a făcut aceste modificări și mai mult decât atât că el le spunea colegilor săi, în scris vorbesc acum, în 
scris, că vrea să introducă spitalele private. Aaa că acești colegi din Ministerul Sănătăți au realizat că este 
groasă să introducă Polisano, Monza direct și au spus că nu se poate.  Haideți, aveți dreptul să schimbați 
miza oricând, cu altă hotărâre de guvern. Aseară discuția am si scris-o astăzi. Noi nu am scris că pe aceste 
acte prioritare a și reușit să facă.  Am scris că a încercat să facă, am dovedit că a încercat să facă. El spune 
că este un fake pentru că documentele nu sunt reale. Ei bine vom publica și alte documente care sunt 
concordante 100 % cu documentele de astăzi. Oamenii acum le pot vedea pe Libertatea.ro, mâine 
dimineață pe Libertatea.ro pot vedea și celelalte documente și vedem  foarte clar cine falsifică și cine 
minte.          
Moderatorul: Cătălin sunt două lucruri pe care aș mai vrea să le subliniez. Primul dintre ele este că pe 
vremea când treceam eu pe lângă niște ministere acolo cu treabă, rețelele interne, serverele și conexiunile 
la internet și tot erau securizate de STS. Dacă între timp s-au schimbat și STS a căpătat o amploare din ce 
în ce mai mare totul ar trebui să fie extrem de securizat. Poți să-mi explici și mie cum ați putut voi să 
intrați, conform acuzațiilor ministrului, voi sau complicii voștri comunistoizi în rețeaua internă a 
Ministerului Sănătății, pe contul de Google al ministrului sănătății și să-i modificați, să-i falsificați un 
draft. Că el este lesne de făcut, așa ne-a zis, eu nu știu cum se poate asta.  
Cătălin Tolontan, în direct prin telefon: Da, un pic de răbdare, vom vedea cine minte în cazul acesta. … 
Moderatorul: Avem în ecran modificarea din documentul Google chiar cu identitatea domnului Costache 
Victor. 
Cătălin Tolontan, în direct prin telefon: Bun. Bun, dânsul spune că cineva, complici au modificat-o, deci nu 
ar fi modificat-o dânsul. Bun. Venim cu documente mâine care arată că dânsul însuși vorbește de aceste 
modificări pe care le-a făcut. Ok, haide să așteptăm până mâine. Vreau să le mai spun telespectatorilor 
dumneavoastră o singură frază și am încheiat să îi las pe invitați pentru că dânșii au avut răbdarea foarte 
multă. Ceea ce se întâmplă acum, Victor nu avem aceeași părere de multe ori,…(neinteligibil). Dar, cine 
crede că valul va trece, că dezvăluirile se vor opri, și mai ales că oamenii vor întoarce privirea, te păcălește. 
Oamenii, în materie de sănătate, cel puțin și de legalitate, oamenii sunt acolo, oamenii numai suportă 
abuzurile că vin de la PSD, PNL în cazul ăsta, USR Plus, nu le suportă. Suntem partizani, fără discuție, 
suntem o țară polarizată și asta este adevărat. Dar sunt domenii cum este sănătatea, educația și altele din 
viața noastră de zi cu zi unde nu ne mai lăsăm duși cu zăhărelul.  
 S2 (rep.13:42-18:46, sel.30-21) Moderatorul: Domnule profesor, acum să fie.., de când v-au curățat ăștia 
din toate funcțiile? Două, trei săptămâni că fuserăți la mine invitat. Da pe opt sau pe nouă ați fost la mine 
dacă nu mă înșel.   
Mircea Beuran, în direct prin telefon: De pe șapte ianuarie.   
Moderatorul: Da, pe opt sau pe nouă ați fost la mine dacă nu mă înșel, se termină lună și se împlini 
profeția. Interese financiare uriașe aflate în spatele schimbării unor comisii de specialitate ale 
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Ministerului Sănătății, unde au fost scoși profesorii din mediu de stat și introduși chirurgii tineri și 
talentați din mediu  
 
 
 
 
privat și de dreapta și în general cu alocarea banilor din programele naționale. Sunteți proroc sau știați ce 
urmează? 
Moderatorul: Să știți că unii aleargă de la București la Sibiu sacrificându-se pentru pacienți.            
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Da, dar asta mai este și o chestiune de etică și morală față de pacient 
iar noi punem pacientul în mijlocul tuturor acțiunilor noastre. Dar de fapt punem în mijloc banii care 
trebuie luați.    
Moderatorul: Păi care este valoarea pieței ăsteia de împărțit domnule profesor? 
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Păi vedeți care este valoarea bugetului.   
Moderatorul: Ziceți-mi dumneavoastră. Scoateți-mă din beznă. Miliarde pe an? 
Bogdan Ficeac: Patru miliarde de euro.  
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Da pentru că cea mai mare bancă la noi în țară este Casa Națională.   
Modelatorul: Deci este o bătaie pe piață de patru miliarde de euro înțeleg da? 
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Așa este, da. 
Moderatorul: Iar un domn care reprezintă în viața lui civilă mediul privat, se angajează la stat și prin 
semnătura lui alocă niște fonduri, rămâne de văzut cât de legal sau nu, mediului privat și chiar 
întreprinderii care-l plătește. 
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Da, dar gândiți-vă, domnu Ciutacu, că avem următoarea situație. 
Banii aceștia în sistemul public se judecă într-un fel și în sistemul privat se judecă în alt fel. Gândiți-vă 
numai la o simplă licitație care în sistemul public durează câteva luni de zile iar în sistemul privat se 
cumpără direct. Iar toate serviciile acestea sunt date gratuit să spunem, dar, de fapt există și coplăți. Iar 
aceste coplăți de unde vin? Iar toate sistemele private indiferent de ce vorbim fac și un plus produs acolo, 
un beneficiu. Beneficiul acesta ce facem îl luăm din banii cu care cotizăm pentru sănătatea noastră zi de 
zi? 
S3 (rep.18.50-25.20, sel. 30-21) Mihai Drăgan: Da este un caz școală. De asemenea un caz școală, de 
asemenea, este pe abuz în serviciu. Mai ales că abuzul în serviciu are și un substrat financiar. Adică dacă 
funcționarul a abținut pentru sine sau pentru altul niște beneficii astfel încât ne aruncă în parte de 
competență a DNA-ului.   
Mihai Drăgan: Bun, foarte bine. De domnul profesor Beuran, în schimb, am auzit. Și cred că sunt vreo 
patru trenuri de pacienți cărora le-a dat zile de viață. Tot ceea ce s-a întâmplat în cazul domnului Beuran 
prefigura, de fapt, un deznodământ ca acela dezvăluit de domnul Tolontan și de restul ziariștilor. Din 
punctul meu de vedere eu cred că acest domn ministru mâine dimineață cel mai târziu trebuie să-și dea 
demisia, ca să nu adauge alți ani, așa cum spuneați dumneavoastră. La un moment dat aceste lucruri vor 
fi cu urmări.    
Moderatorul: Apropo de ani sau nu, doamnelor și domnilor și de ce spunea Tolontan că mi-a plăcut , eu în 
locul ministrului nu aș dormi bine că-i publică Tolontan mâine dimineață… Cea mai tare a fost dincolo de 
faptul că ne-a anunțat domnul ministru că dânsul are timp liber pe care l-ar putea petrece în week-end la 
schi și preferă să salveze vieți că de aia este ministru sănătății. Stai un pic, dincolo de incompatibilitate, 
Mihai…doamnelor, domnilor de pe site-ul clinicii devenită spital unde prestează domnul ministru și 
onorează meseria, o să-i rog pe colegii mei, să vedem când putem face programări la, Doamne ferește să 
avem nevoie de vreo operație pe inimă sau de o consultație doctă la domnu ministru Costache, doamnelor, 
domnilor îi rog pe colegii ei să ne ofere această surpriză deosebită.     
În continuarea, pe întreg ecranul, a fost prezentat un document ce reprezintă programul de consultații al 
medicului Costache Victor. Ca urmare a afișării acestui document, în studio, s-au făcut comentariile: 
Moderatorul: Nu da pe bune, chiar face mișto. Un ministru care nu are program de muncă dumnezeului 
nicăieri în lume că e ministru și când se duce la wc și când doarme. Că dacă vine pandemia duminică 
seara domnul ministru e tot ministru chiar dacă este în presupusul lui timp liber. Omul acesta are timp să-
și managerieze reforma sistemului de sănătate pe care dumneavoastră comunistoizii i-o împiedicați, are 
timp să se ducă la Sibiu să consulte, să se întoarcă de la Sibiu, iar să se ducă, să opereze, să se întoarcă să 
ia parale. Când le face pe toate, iertați-mă?     
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Este corect să operezi și să pleci si să lași bolnavul atâta timp? Etic, 
moral, jurământul care-l pui , trebuie să acorzi îngrijiri în continuare.  
Mihai Drăgan: Evident nu.  
Bogdan Ficeac: Dar dacă nu operează și doar ia banii? 
Mihai Drăgan: Posibil și asta, trebuie verificat. 
Mircea Beuran, în direct prin telefon: Sunt instituții care se ocupă și de treaba aceasta. 
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Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii ’’Punctul culminant’’ din 

30 ianuarie 2020, în contextul subiectului referitor la miza financiară uriașă a 
privatizării sănătății, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa ministrului 
Costache Victor, fără a fi prezentat și punctul de vedere al acestuia în legătură cu 
faptele ce îi erau imputate, ceea ce contravine art. 40 alin. (1) din Codul  
audiovizualului.  

Potrivit acestor dispoziții, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în 
care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar 
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima 
punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest 
fapt. Or, sub acest aspect, în raportul de monitorizare se consemnează că în timpul 
emisiunii nu a fost contactat ministrul sănătății, Victor Costache pentru a-și prezenta 
punctul de vedre cu privire la afirmațiile făcute în studio. De aceea, Consiliul 
consideră că respectarea normei legale are ca scop atât protejarea imaginii 
persoanei incriminate, cât și respectarea dreptului publicului la informare corectă, 
întemeiată pe probe concrete, precum și pe pozițiile exprimate de toate părțile 
implicate cu privire la subiectele prezentate și care le vizează în mod direct. 

De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni, a fost dezbătută și tema referitoare 
la concedierea liftierei de la Ministerul Muncii, context în care pe ecran au fost 
afișate titlurile: PENSIILE ȘI ALOCAȚIILE ÎNTÂRZIE; LIFTIERA E DE VINĂ; 
PENSIILE MAI POT AȘTEPTA, MINISTRUL SE DUELEAZĂ CU LIFTIERA; MAREA 
MIZĂ A MINISTRULUI  SOROSIT, O BIATĂ LIFTIERĂ. 

Față de conținutul informațiilor prezentate în aceste titluri, Consiliul a 
constatat și încălcarea art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, întrucât titlurile nu 
reflectau esența subiectului prezentat, afirmându-se că plata pensiilor și alocațiilor ar 
fi întârziată cauza acestui fapt (’’liftiera e de vină’’). În scopul asigurării dreptului la 
informare corectă, radiodifuzorii trebuie să respecte regula prevăzută de norma 
invocată, în sensul căreia titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa 
faptelor şi datelor prezentate în acel moment. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că 
pentru fapte similare radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior, membrii Consiliului 
au propus sancționarea 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) și 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. (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 
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încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și art. și 65 lit. c)  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 cadrul emisiunii ’’Punctul culminant’’ din 30 ianuarie 
2020, în contextul subiectului referitor la miza financiară uriașă a privatizării 
sănătății, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa ministrului Costache Victor, 
fără a fi prezentat și punctul de vedere al acestuia în legătură cu faptele ce îi erau 
imputate, ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, a fost constatată și încălcarea art. 65 din Codul 
audiovizualului, întrucât unele dintre titlurile afișate în cadrul aceleiași emisiuni nu 
reflectau esența subiectului prezentat referitor la concedierea liftierei de la 
Ministerul Muncii.’’ 

 
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 
 


