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Decizia nr. 286 din 19.03.2020 

  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 19 martie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 2127/03.03.2020, 2158/04.03.2020, 2616/16.03.2020 și 2615-1-
16.03.2020 cu privire la emisiunile informative din perioada 26-28 februarie 2020, 
ediția emisiunii ’’News line’’ din 04.03.2020 și ”România te vede” din 14.03.2020 
difuzate 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 rapoartelor de 
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile 
articolelor  64 alin. (1) lit. b), 65 lit. c) și 75 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 64 alin. (1): 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. 
- 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. 
- art. 75 alin. (1): Relatările despre dezastre sau tragedii colective trebuie să 

fie realizate cu decenţă şi discernământ, fără a induce panică. 
 

În fapt, în data de 4 martie 2020, în ediția informativă News line de la ora 
15.00, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat informații despre epidemia de 
coronavirus cu încălcarea prevederilor privind asigurarea unei informări corecte. 

Pe ecran a fost afișat titlul: CE ASCUND AUTORITĂȚILE DESPRE 
CORONAVIRUS   

    Invitați în studio au fost: Val Vâlcu – jurnalist, Mircea Dogaru – președintele   
Sindicatului Național al Militarilor în Rezervă. 

 
 



 

 
 

 

2

 
 
 
Prezentatoarea Cristina Șincai a informat publicul despre faptul că în 

România sunt peste 10.000 de persoane izolate la domiciliu, că cei care nu 
respectă izolarea riscă dosar penal și că autoritățile ascund informații despre 
acest virus fatal, moment în care a dat legătura reporterului Costin Soare pentru 
a informa publicul despre acest fapt.  

 

Redăm din raportul de monitorizare, informațiile prezentate de reporterul 
Costin Soare: 

Costin Soare, reporter: Bună ziua, Cristina. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Bilanțul de până 
acum arătă așa. Avem 5 persoane confirmate cu coronavirus. 35 de persoane sunt în carantină, în 
instituții ale statului și peste 10.000 de români sunt autoizolați la domiciliu după ce au venit în zone în 
care a existat această, acest virus extrem de periculos. Sunt îngrijorări și în mediul politic. De exemplu, 
președintele Klaus Iohannis se teme că acest virus ar putea conduce la o blocare a anticipatelor. Știm 
foarte bine planul președintelui României de a avea alegeri anticipate în această perioadă pentru că se 
iau măsuri speciale. Chiar în aceste momente, aici, la Ministerul de Interne, are loc un comandament în  
național pentru situații speciale de  urgență. În curând vom afla și ultimele decizii pe care le vor lua 
autoritățile implicate la nivel național. Sunt îngrijorări și la frontiera de stat a României, vorbim și despre 
migranți care ar putea ajunge în România și astfel, iată, bolile se pot împrăștia foarte repede în toată 
țara. Rămânem aici la Ministerul de Interne și revenim în scurt timp cu declarații în direct. 

După acest reportaj, invitații au făcut următoarele comentarii: 
S2 (26.15-27.51/4-15) Val Vâlcu: O aiureală. Alegerile se amână doar 6 luni în caz de război. În 

rest, ce? Suspendăm democrația că e infecție de gripă? Este epidemie de gripă. Fatalitatea în gripă e mai 
mare decât...  

Mircea Dogaru: Gripa de care mor românii. De coronavirus ne vindecăm în 24 de ore. 
Val Vâlcu: Sau nu-l simți. Sau 80 % dintre cazurile de infectările cu coronavirus sunt inaparent, nici 

nu știi că ai avut. Acuma, cine caută găsește. Dacă i-ai cauta pe toți românii... Au fost 7-8 tulpini de 
coronavirus de-a lungul timpului sau care mai sunt încă active dar nu dau simptome. Răceala e răceală 
și... 

Mircea Dogaru: Nu uitați cum au fost săltați Gurescu care e nepotul nepotului meu, ca să zic 
 așa, cunosc cazul, vorbesc cu familia în fiecare zi, care n-avea nici pe dracu. Nici nu-l văzuse pe 
 italian decât de la distanță. Și 24 de ore se constată că n-are nimic. 

Val Vâlcu: Fără discuție că se exagerează. Panica în opinia mea... 
Mircea Dogaru: De ce se exagerează? Ce se ascunde în spate? 
Val Vâlcu: În opinia mea, presa occidentală, că până la urmă presa va fi instituția care va suferi cel 

mai mult într-o recesiune sau criză economică. Țineți minte ce a fost în 2009-2010. 
Mircea Dogaru: Corect. Așa e. 
Val Vâlcu: De ce exagerează? Pentru că Trump. Pentru că presa democrată din SUA, marile canale 

de informare din SUA, au găsit momentul să-l atace pe Trump. Nu mai vorbim în Europa. Culmea, 
politicele lui Trump... 

Cristina Șincai: Trebuie să mergem mai departe,...  
Mircea Dogaru: Sau să atace China. 
Cristina Șincai: ... că de la Trump până în România, mai avem. 
  

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 65 alin. (1) lit. c) din Codul 
audiovizualului, întrucât, titlul afișat pe ecran CE ASCUND AUTORITĂȚILE 
DESPRE CORONAVIRUS nu a reflectat esența faptelor și datelor prezentate în 
acel moment în timpul emisiunii, astfel cum stabilește norma invocată.  

Astfel, Consiliul consideră că, în contextul în care radiodifuzorul a afișat pe 
ecran titlul CE ASCUND AUTORITĂȚILE DESPRE CORONAVIRUS, atât 
reporterul Costin Soare, despre care prezentatoarea Cristina Șincai a informat 
publicul că are informații despre acest fapt, cât și invitații emisiunii nu au 
prezentat informația conform căreia autoritățile ar ascunde informații despre acest 
virus fatal, ci au făcut comentarii despre cu totul alte subiecte, cum ar  
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fi: ”președintele Klaus Iohannis se teme că acest virus ar putea conduce la o 

blocare a anticipatelor”, ”sunt îngrijorări și la frontiera de stat a României”, 
”migranții  care ar putea ajunge în România”, ” bolile se care pot împrăștia foarte 
repede în toată  țara ...” și despre situația pandemiei cu conoravirus. 

În acest context, membrii Consiliului au constatat că, în emisiunea 
informativă News line din 4 martie 2020, radiodifuzorul nu a respecctat  
prevederile art. 65 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în 
emisiunile de ştiri şi dezbateri, titlul afişat pe  ecran trebuie să reflecte cât mai 
fidel esenţa faptelor şi datelor prezentateîn acel moment. 

În data de 14.03.2020, postul de televiziune România TV a difuzat, în 
intervalull 21:00-22:45, emisiunea ROMÂNIA TE VEDE, moderată de Ioan 
Korpos. 

Invitați în studio au fost: Gen. Emil Străinu, Adrian Cuculis-avocat, Gabriela 
Firea (tel.)-Primarul General, dr. Virgil Musta (tel.) - purtător de cuvânt spital 
Timișoara,  Nicolae Bănicioiu-fost ministru al Sănătății, (legătură video), dr. 
Emilian Imbri (tel.) -manager Spital Victor Babeș, Laura Duță (tel) - șef secție 
,,Eveniment”. 

Titlu aferent subiectului reclamat: Suspect de Coronavirus fugărit de 
medici în centrul Capitalei, Criza coronavirus: scene uluitoare filmate în fața 
Poliției.  

Potrivit raportului de monitorizare, în cadrul emisiunii a fost difuzat un 
material filmat în care un om este fugărit pe stradă de o persoană într-un costum 
alb de protecție și o mașină de Poliție iese dintr-o parcare îndreptându-se către 
omul fugărit. Tot materialul are  ca fond sonor sirena mașinii de Poliției. 
Materialul durează cca. 18 secunde și a fost difuzat în buclă de trei ori. El a fost 
urmat de comentariul prezentatorului emisiunii: 

Ioan Korpos: Sunt imaginile serii, imaginile momentului, doamnelor și domnilor. Un suspect de 
Coronavirus fugărit de medici în centrul Capitalei de Poliție. Vedem ce se întâmplă, iată, chiar în 
această seară în centrul Capitalei. Doamnelor și domnilor, stare de urgență în România, măsuri fără 
precedent în  această situație limită. Ce ne așteaptă în orele și în zilele următoare? Veți afla totul în 
această seară în doar câteva momente. (...)    

Sel.2 (02.15/14-21.asf) Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor să revedem acum aceste imagini 
despre care vă vorbeam puțin mai devreme, sunt imaginile serii, imaginile momentului, iată, chiar din 
centrul Capitalei.  

Sunt prezentate din nou imaginile în care un om este fugărit pe stradă de o persoană într-un costum 
alb de protecție, în buclă (timp de aproximativ 25 de minute), pe toată durata următoarelor comentarii:  

Ioan Korpos: Jurnalistul Valentin Pârvu este în direct cu noi chiar în aceste momente. Valentin, 
vedem împreună imaginile, ce informații ai tu să le dai acum, telespectatorilor, oare ce s-a întâmplat 
acolo exact?  

Valentin Pârvu: Bun găsit, Ioane, bun găsit doamnelor și domnilor. După cum vedem aceste imagini 
pe care eu le-am primit în urmă cu puține momente de la un prieten, și au fost filmate în această seară, 
putem să vedem că acțiunea se petrece chiar în centrul Capitalei, în Piața Constituției, da? Iar clădirea 
pe unde aleargă cei doi, medicul și acel bărbat, este chiar, dacă nu mă-nșel, clădirea Ministerului de 
Finanțe. Cred că da, clădirea Ministerului de Finanțe. Sunt niște imagini incredibile, vedeți, filmate de 
un prieten de-al meu în urmă cu puține momente. Ce pot să spun? Oamenii par să fie panicați. Însă noi 
trebuie să facem un  apel la ei să nu se panicheze pentru că oamenii, medicii, nu vor să le facă nici un rău, 
pur și simplu trebuie să avem grijă noi de noi și noi de ceilalți, Ioane. (...) 

Sel.3 (04.50/14-21.asf) Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, așa cum anunțam, Primarul General, 
 Gabriela Firea, este în legătură directă cu noi. Sărut mâinile, doamnă primar! 

Gabriela Firea: Bună seara dumneavoastră, invitaților din studio și telespectatorilor.  
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Ioan Korpos: Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi și veniți, iată, cu toate anunțurile de ultimă oră, 

anunțuri oficiale pe care le dați în această seară bucureștenilor. Vedeți și aceste, nu știu dacă ați auzit, 
vedeți și dumneavoastră imaginile, iată, sunt filmate în urmă cu puțin timp, chiar aici în București. Sunt 
și astfel de situații limită. 

Gabriela Firea: Le-am văzut și au fost mai multe situații, unele dintre ele au fost surprinse de o 
cameră de luat vederi în Capitală și cred că așa se justifică măsurile anunțate în această seară. Din 
păcate nu toți că dacă vin dintr-o zonă de focar, dintr-o zonă roșie, Italia, Spania sau alta, trebuie să 
înțeleagă faptul că se expun și pe ei, și familia lor, pe cei dragi, pe vecini, pe colegii de birou, și au 
încălcat izolarea la  domiciliu. (...). Iată, dumneavoastră ați oferit în această seară un exemplu filmat.   

Sel.4 (21.22/14-22.asf) Ioan Korpos: Suntem extrem, extrem de revoltați pentru că imaginile cu care 
am  început în această seară, imaginile pe care vi le-am arătat, avem, iată aceste scene uluitoare filmate 
în fața Poliției. Sunt precizări, acum precizări importante, precizări oficiale de ultimă oră. Colega noastră, 
Laura Duță, șef secție ,,Eveniment”, ne explică exact ce s-a întâmplat, ce spune în acest moment Poliția, 
pentru că ați văzut acolo, în imagini, și a sosit de îndată și Poliția. Laura, bună seara, ești în direct cu noi. 
Atâta inconștiență, incredibil, dar te ascultăm pe tine să ne povestești exact.  

Laura Duță: Bună seara, Ioane, extrem de important, aceste imagini au parvenit în redacție cu 
informațiile următoare: ,,În această seară în Piața Constituției un bărbat suspect de coronavirus,  
alergat de către un medic.” Acolo, în imagini se vedea și un echipaj de Poliție. Iată că părea destul de 
credibil tot ce am primit și noi în redacție, dar am cerut informații oficiale de la Poliție despre ce s-a 
întâmplat cu exactitate acolo, și am primit această precizare oficială pe care vreau să-mi permiți s-o 
citesc în direct. Este  extrem de importantă pentru că la final este un apel din partea Poliției.  

,,Referitor la imaginile apărute în spațiul public în care două persoane dintre care una purta un 
costum alb alergau, facem precizarea că acestea sunt imagini filmate de trei persoane în scop de 
divertisment. Ele au fost realizate în noaptea de 13 spre 14  martie 2020. Polițiști din cadrul Secției 17 
Poliție, în timp ce acționau în Piața Constituției, au observat persoanele respective care alergau și care au 
părăsit în viteză zona. Asigurăm cetățenii că nu au existat nici un apel la 112, nici o sesizare directă din 
partea cetățenilor și nici din partea altor unități prin care să ni se semnalizeze că într-o zonă a Capitalei 
există persoane care să fugă de echipaje medicale. Poliția Capitalei va efectua verificări pentru a stabili 
dacă prin  publicare pe rețele de socializare a acestei filmări fără exprimarea clară a faptului că este 
vorba despre o glumă, a fost încălcată legislația în vigoare. Facem apel la cei care tratează actuala 
situație ca fiind un  subiect de glumă, să fie responsabili, să nu inducă panică.”  

Adică polițiștii spun foarte clar, sunt și pasibili de amenzi cei care fac astfel de glume iar noi putem 
spune clar Ioane, în condițiile date, în cazul pandemiei de coronavirus în care în alte țări oameni au murit, 
totuși ar trebui din bun simț să nu se facă astfel de glume și să fie postate ulterior pe rețelele de 
socializare.  

Prezentator: Ce fac niște inconștienți, doamnelor și domnilor!(...)  
        

Vizionând imaginile prezentate de postul de televiziune ROMÂNIA TV, în 
cadrul emisiunii ”România te vede” din 14 martie 2020, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă a publicului 
telespectator, având în vedere că, imaginile în care apare un suspect de 
coronavirus în timp ce era fugărit, în centrul capitalei, de o persoană îmbrăcată 
într-un combinezon alb, ca fiind medic, nu au fost verificate și prezentate cu bună-
credință. 

Astfel, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu și-a luat toate măsurile 
legale pentru a informa în mod corect publicul în legătură cu imaginile difuzate, 
având în vedere că, în timpul emisiunii, reporterul Laura Duță, care a intervenit, în 
direct, a informat telespectatorii cu privire la faptul că Poliția Capitalei a făcut o 
precizare oficială în legătură cu această filmare, prin care a menționat că  
”acestea sunt imagini filmate de trei persoane în scop de divertisment.”, că 
”Ele  au fost realizate în noaptea de 13 spre 14 martie 2020” și că ”Polițiști 
din cadrul Secției 17 Poliție, în timp ce acționau în Piața Constituției, au observat 
persoanele respective care alergau și care au părăsit în viteză zona.” 
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Procedând astfel, membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul a indus 

ideea publicului că filmarea ar fi fost reală, în sensul că, un suspect infectat cu 
coronavirus este alergat pe străzile Capitalei de un medic, fapt ce a fost infirmat 
de către Poliția Capitalei care a menționat în precizarea oficială că ”...nu au existat 
nici un apel la 112, nici o sesizare directă din partea cetățenilor și nici din partea 
altor unități prin care să ni se semnalizeze că într-o zonă a Capitalei există 
persoane care să fugă de echipaje medicale. Poliția Capitalei va efectua verificări 
pentru a stabili dacă prin publicare pe rețele de socializare a acestei filmări fără 
exprimarea clară a faptului că este vorba despre o glumă, a fost încălcată 
legislația în vigoare. Facem apel la cei care tratează actuala situație ca fiind un 
subiect de glumă, să fie responsabili, să nu inducă panică.”  

În acest context, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea 
obligația să verifice și să prezinte cu bună-credință aceste imagini înainte 
dedifuzarea lor pe post,  astfel cum prevede norma la art. 64 alin. (1) lit. b) din 
Codul audiovizualului. 

Consiliul apreciază că o astfel de expunere trebuia realizată cu decență, fără 
a induce panică în rândul telespectatorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 75 
alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora relatările despre dezastre sau 
tragedii colective trebuie să fie realizate cu decenţă şi discernământ, fără a induce 
panică. 

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. (2) 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 încălcarea prevederilor articolelor 64 alin. (1) lit. b), 65 lit. c) și 75 alin. (1) 
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: 

 
 
 



 

 
 

 

6

 
 

 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul ediției informative ”News line” din 4 martie 2020, titlul 
afișat pe ecran CE ASCUND AUTORITĂȚILE DESPRE CORONAVIRUS nu a reflectat 
cât mai fidel esența faptelor prezentate în acel moment în emisiune, invitații și 
prezentatoarea discutând  despre cu totul alte subiecte, fapt ce contravine prevederilor 
art. 65 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, în timpul emisiunii ”România te vede” din 14 martie 2020, imaginile 
difuzate în care apare un bărbat suspect de coronavirus în timp ce era alergat, în centrul 
capitalei, de o persoană îmbrăcată într-un combinezon alb, ca fiind  medic, nu au fost 
verificate și prezentate cu bună-credință, inducând panică în rândul telespectatorilor, 
ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 64 și 75 din același act normativ.” 

 

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 
 
 
 
 

 


