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Decizia nr. 500 din 01.09.2020 

  privind sancționarea cu somație a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
cu sediul în 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 1 septembrie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor  nr. 
7245/28.07.2020 și 7245/27.07.2020, cu privire la emisiuni de știri și dezbateri  difuzate de 
postul ROMÂNIA TV în zilele de 19, 25 și 26 iulie 2020. 

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 și 
vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS 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:   
Art. 64 - (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. 
În fapt, în data de 19 iulie 2020, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, 

începând cu ora 22.00, o ediție a emisiunii de dezbatere Breaking News,  moderată de Ioan 
Korpos.  

Redăm din raportul de monitorizare analizat de membrii Consiliului: 
“(...) 
 19.07.2020, Breaking News, ora 22:00 
(...) 
Moderator: Ioan Korpos 
Invitaţi: Laura Duţă- jurnalist, Cristian Troncotă- jurnalist, Marilena Baraţă- jurnalist.  
Titlul: REVENIRE LA STAREA DE URGENŢĂ DIN AUGUST 
Moderatorul Ioan Korpos a prezentat, în regim de Breaking News, următoarele 

informaţii cu privire la posibilitatea revenirii la starea de urgenţă:   
S1(rep.15:50-18:44, sel.19-22) Moderatorul: Chiar în aceste momente, doamnelor 

şi domnilor avem documentul de pe masa Comitetului de Urgenţă, revenire la Starea 
de Urgenţă din luna august şi posibil un milion de infectări în luna septembrie aici în 
România. Avem documentul iar şefa Secţiei Eveniment, Laura Duţă, a venit chiar în aceste 
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momente aici alături de noi cu toate informaţiile. Acest raport este deja pe masa lui Raed 
Arafat. Ce informaţii ne dai Laura? 

Laura Duţă, invitată în studio: Da Ioan, ai acolo şi graficele care arată foarte clar pe 
baza căror date au făcut studiul, au făcut cei de la o companie privată această prognoză 
îngrozitoare. Pare scenraiul cel mai sumbru, un milion de infectări în luna septembrie. 
Peste 4000 de oameni ar putea fi internaţi la ATI iar în periada 1-3 august am putea 
reintra în Starea de Urgenţă. Datele au fost evaluate de către această companie privată 
cum a crescut numărul în ultima perioadă şi iată că este scenariul cel mai sumbru, un 
document care a ajuns pe masa lui Raed Arafat.      

Moderatorul: Iată raportul de pe masa lui Raed Arafat. (...) Iată un raport devastator cu 
nişte cifre... Dacă asta se va întâmpla, într- adevăr, în două săptămâni să ajungem chiar 
la Stare de Urgenţă? Atât de mult să crescă numărul infectărilor, un milion de cazuri 
în septembrie? 

Cristian Troncotă: Eu personal că m-aţi întrebat pe mine, vă răspund cu toată 
sinceritatea că nu cred în aşa ceva. Nu cred pentru că aţi văzut domnul preşedinte 
Băsescu v-a spus ora anterioară foarte clar că trebuie să ţinem cond de numărul deceselor 
iar numărul dedeselor este mic. Şi dacă mergem cu judecata şi mai departe nu s-au făcut 
autopsii. Nu sau făcut necropsii. Deci nu s-au crecetat cauzele morţii. Avem deja peste 
2000 de morţi şi nu ştim exact cum a evoluat, ce organe a atacat această boală şi aşa mai 
departe. Deci ceea ce s-a făcut, din punctul meu de vedere, în aceste luni a fost o crimă 
pentru că nu s-au făcut aceste necropsii. Deci la ora actuală populaţia din această cauză 
numai are încredere în cifrele acestea pentru că sunt nişte cifre mincinoase. Despre asta 
este vorba. Oamenii au devenit nervoşi, oamenii reacţionează şi se întâmplă ce se 
întâmplă.         

S2(rep.19:53-21:22, sel.19-22) Moderatorul: Dar cu aceste cifre eu o întreb pe 
doamna Baraţă, este posibil dacă vom avea aceste cifre şi firesc să revenim acolo de 
unde am plecat, adică în Stare de Urgenţă? 

Marilena Baraţă: Domnule Korpos vă spun următorul lucru, ni s-a spus să ne 
spălăm pe mâini nu şi pe creier. De aceea eu dacă nu sunt spălată pe creier eu pot să 
fac diferenţă între un discurs politic şi ce se întâmplă în jurul nostru. Eu văd 
realitatea în felul următor: există virus, este foarte periculos pentru că nu există nici 
vaccin nici tratament care să ne garanteze 100% iar noi trebuie să ne protejăm. 
Foarte clar, trebuie să ne protejăm. În momentul respectiv spitalele sunt ultra, ultra 
ticsite, medicii numai fac faţă, sunt foarte obosiţi. Ei de patru luni stau şi fac gărzi şi 
lucrează pentru că sunt foarte puţini. ATI-ştii sunt extrem de puţini. La ora actuală la noi în 
Argeş ATI-urile sunt pline. Oamneii sunt deplasaţi cu elicopterele şi mor în timpul 
tarnsportului în alte judeţe. Deci situaţia este gravă. Ce îmi trebuie mie să mă informez eu 
la ce-mi spun politicienii când eu văd cu ochii mei şi văd ce se întâmplă în jurul meu.          

Moderatorul: Stuaţia devine tensionată. Avem imagini de Breaking News chiar acum. 
În continuare a  fost prezentat un alt subiect.(...)” 
După analizarea conținutului audiovizual prezentat anterior, membrii Consiliului au 

constatat că subiectul referitor la existența, la data respectivă, a unui studiu privind  posibila 
evoluție explozivă a cazurilor Covid-19 aflat în discuția Comitetului de Urgență,  studiu ale 
cărui rezultate ar impune o revenire la starea de urgență, a fost prezentat de către 
radiodifuzor cu nerespectarea prevederilor privind principiile ce trebuie respectate pentru 
informarea corectă a publicului.  

Conform art. 64 alin. (1), lit. b) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
respecte următoarele principii, respectiv, informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Astfel, Consiliul a constatat că informarea publicului nu a fost una corectă și verificată în 
condițiile în care radiodifuzorul a prezentat existența și rezultatele studiului (cercetare 
făcută de o companie privată), dezbătându-le în cadrul programului cu invitați, fără să 
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menționeze clar și fără echivoc sursa datelor și fără ca situațiile (un raport devastator) cu 
privire la care era informat publicul să fie confirmate de vreun reprezentant oficial,  de o 
autoritate sau de autorul respectivului studiu.   

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 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. având 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. 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. 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 ediția din 19 iulie 2020 a emisiunii ”Breaking News”, au fost 
prezentate publicului informații neverificate și neconfirmate oficial referitoare la existența 
unui studiu privind evoluția numărului de cazuri de Covid -19 în luna septembrie, ce ar 
impune o revenire la instituirea stării de urgență la nivel național.  

Potrivit dispozițiilor articolului 64 din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
respecte principiul potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să 
fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 
 

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 
 
 


