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Decizia nr. 666 din 18.12.2014 

privind amendarea cu 10.000 lei 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, 
 

 
 

- pentru postul ROMÂNIA TV 
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2014, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportulîntocmite de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor 
înregistrate sub nr. 13469/18.11.2014; 13378/17.11.2014; 13394/17.11.2014; 
13424/17.11.2014; 13349/16.11.2014; 13351/16.11.2014; 13391/17.11.2014; 
13350/16.11.2014; 13390/17.11.2014; 13495/18.11.2014 ; 13549/20.11.2014; 
13492/18.11.2014; 13403/18.11.2014; 13476/18.11.2014; 13621/21.11.2014; 
13490/18.11.201413326/16.11.2014, 13343/16.11.2014;13344/16.11.2014; 
13347/16.11.2014, 13348/16.11.2014; 13382/16.11.2014;13345/16.11.2014, 
13444/16.11.2014; 3346/16.11.2014; 13345/27.11.2014; 13506/19.11.2014  cu privire la 
respectarea, în perioada 15-1 6 noiembrie 2014, de către postul de televiziune ROMÂNIA 
TV, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 
României.   

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului  
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, 
decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare  
nr. 1779.1-2/01.11.2011). 

Analizând raportul de monitorizare şi în urma vizionării unor fragmente de înregistrări,  
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., a 
încălcat prevederile articolului 8 din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare 
în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, precum 
şi dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
Art. 8 din Decizia nr. 528/2014: 
“Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt 

interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi 
spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi 
a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 
electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9”. 

Art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011: 
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“(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă.” 

În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat în zilele de 15 şi 16 
noiembrie 2014, mai multe emisiuni în cadrul cărora au fost aduse în discuţie 
aspecte cu caracter electoral aşa cum rezultă din raportul de monitorizare analizat 
în cadrul şedinţei publice de către membrii Consiliului.  

Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare: 
„În urma monitorizării zilei de 15.11.2014 a postului România TV s-au 

constatat următoarele : 
În cadrul emisiunilor informative “România de la ora 7” şi “România de la ora 

8”  a fost difuzată o ştire cu următoarele titluri: Anunţ important pentru toţi românii. 
Creştere economică de peste 3% faţă de 2013. Cota unică de impozitare nu se 
modifică. Prezentator: România nu a fost în recesiune niciun moment anul acesta, 
iar creşterea economică obţinută în trimestrul 3 este de peste 3 %. Sunt datele 
oferite de Institutul Naţional de Statistică. Premierul Victor Ponta a dat asigurări că 
nu va fi modificată cota unică de impozitare . A apărut Victor Ponta care a vorbit, în 
calitate de premier, despre datele oferite de Institutul de Statistică. Victor Ponta:  
Nu am fost niciodată în recesiune. (...) Dacă vroiam să schimb cota unică, o 
schimbam în cei 2 ani şi jumătate ca prim ministru. N-o să mă apuc s-o schimb în 
2016 ca preşedinte pentru simplul motiv că preşedintele nu schimbă cote unice. (...) 

(...) 
• 16.11.2014 
Postul de televiziune România Tv a difuzat, pe data de 16.11.2014, cu ocazia 

scrutinului pentru alegerile prezidenţiale turul 2, emisiuni informative şi de dezbateri 
în care a fost tratat pe larg evenimentul de importanţă al zilei. 

• Interval orar 07:00-09:00 
       (...)  

Emisiunea: Breaking news de la ora 07:00 
Moderatori: Bogdan Alexandru şi Denisa Pascu 
Titlu: Premierul Victor Ponta vot pentru viitorul României 
La ora 07:13 a fost prezentată o ştire despre  locaţia unde va vota premierul - votul 

de astăzi, afirmă prezentatorii ştirilor, este decisiv pentru cariera politică a candidatului 
Victor Ponta: 

Prezentatorul: S1-(sel. 2351 rep 11:00) Vot decisiv astăzi pentru viitorul politic al lui 
Victor Ponta. 

Prezentatoarea: Candidatul PSD va merge astăzi  să voteze alături de soţia sa ca 
şi la primul tur de scrutin. Ei au spus că votează pentru o Românie mai bună.  

Elena Ungureanu –reporter aflat la Sc. Gen . 17- S-au deschis secţiile de votare, 
peste ceva timp trebuie să ajungă aici şi premierul Victor Ponta alături de Daciana. 
Spunea prim-ministrul  data trecută, în primul tur de scrutin, că o va aduce astăzi şi pe 
Irina, fiica celor doi, pentru a avea şi ea spirit civic şi a vedea ce înseamnă să îţi exerciţi 
acest drept la vot. Vorbim despre un candidat care în primul tur de scrutin a luat 40% 
dintre voturile românilor, la o diferenţă de 10 procente  de contracandidatul de astăzi, 
Klaus Iohannis. Între timp, între turul I şi turul II , în cele două săptămâni, s-au format 
alianţe, iar Victor Ponta a obţinut sprijin de la  mai mulţi contracandidaţi din primul tur: 
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vorbim despre Dan Diaconescu, vorbim despre Corneliu Vadim Tudor, Teodor 
Meleşcanu şi Călin Popescu Tăriceanu, cel despre care Ponta spune că va fi  premierul 
lui dacă va ieşi preşedinte. Oricum ţara, în cea ce priveşte votul din primul tur de 
scrutin, a arătat în felul următor: în Moldova, în Dobrogea, în Oltenia s-a votat spre 
stânga, Victor Ponta a adunat foarte multe voturi din acea parte a regiunii. Suntem 
curioşi să vedem ce se întâmplă astăzi şi evident ce declaraţii va face candidatul,  
pentru că data trecută spunea că a votat  pentru o Românie unită şi nu una dezbinată. 

În continuare este difuzată o ştire spre  votul lui Klaus Iohannis: 
Titlu: Klaus Iohannis votează la Sibiu  
 Prezentatoarea: S1-(sel. 2351 rep 13:00) : Klaus Iohannis va vota  astăzi tot  la 

Sibiu, acolo unde este primar de 14 ani. 
Prezentatorul: Candidatul la preşedinţie va ajunge în jurul orei 11:00  la şcoala la 

acare este arondat pentru a-şi exprima opţiunea. 
Iuliana  Damian- reporter aflat la Sibiu- Calificat în turul II al alegerilor prezidenţiale 

Klaus Iohannis  a anunţat că va vota în jurul orei 11:00 aici la Şcoala nr. 4 din Sibiu 
unde este şi arondat.  Klaus Iohannis  a fost acuzat că a avut o prestaţie slabă în 
dezbaterile televizate în timpul campaniei electorale. Mai mult decât atât Klaus Iohannis 
a evitat două din dezbaterile cu contracandidatul său Victor Ponta. Klaus Iohannis a 
ales să meargă la posturile de televiziune  agreate de Traian Băsescu.  Mai mult decât 
atât preşedintele Traian Băsescu a şi intervenit în ultima zi de campanie electorală 
pentru Klaus Iohannis. Mai mult decât atât este acuzat că ar candida din partea 
partidului care l-a propulsat  pe actualul şef al statului la Cotroceni.  Klaus Iohannis  a 
obţinut, în turul întâi al alegerilor un procent de 30, 37% din voturile românilor,  iar cele 
mai multe dintre aceste voturi au venit din judeţele din Ardeal, dar şi din Banat.      

• Interval orar 09:00-10:00 
Emisiunea: Breaking news de la ora 09:00 
Moderatori: Bogdan Alexandru şi Denisa Pascu 
Postul de televiziune România TV a difuzat, în cadrul ediţiei informative de la ora 

09:00 o ştire care prezintă o transmisie în direct de la o secţie de votare din oraşul 
Sibiu. Ştirea a fost difuzată la ora 09:06.  

Titlu: Klaus Iohannis  votează la Sibiu 
Prezentatorul: (sel 2353, rep 03:43) La Sibiu Klaus Iohannis va vota în Sibiu 

desigur, unde este primar de 14 ani. 
Prezentatoarea: Candidatul la preşedinţie va ajunge în jurul orei 11:00 la şcoala 

unde este arondat pentru a-şi exprima opţiunea. 
Reporterul-aflat la Sibiu- Calificat în turul II al alegerilor prezidenţiale Klaus 

Iohannis  a anunţat că va vota în jurul orei 11:00 aici la Şcoala nr. 4 din Sibiu unde este 
şi arondat.  Klaus Iohannis  a fost acuzat că a avut o prestaţie slabă în dezbaterile 
televizate în timpul campaniei electorale. Mai mult decât atât Klaus Iohannis a evitat 
două din dezbaterile cu contracandidatul său Victor Ponta şi a ales să meargă la două 
dintre televiziunile de ştiri, două posturi de televiziune care par a fi agreate de 
preşedintele Traian Băsescu.  Mai mult decât atât preşedintele Traian Băsescu a şi 
intervenit în ultima zi de campanie pentru Klaus Iohannis, iar, de asemenea se spune 
că Iohannis ar fi candidatul partidului care l-a şi propulsat  pe actualul preşedinte la 
Cotroceni. În primul tur al alegerilor prezidenţiale Klaus Iohannis  a obţinut un procent 
de 30, 37% din voturile românilor, iar cele mai multe dintre aceste voturi au venit din 
judeţele din Ardeal şi din Banat. 
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• Interval orar 10:00-11:00 
Emisiunea: Breaking news de la ora 09:00 
Moderatori: Bogdan Alexandru şi Denisa Pascu 
În cadrul  ediţiei informative de la ora 10:00 a fost comentat în direct de către 

prezentatorii emisiunii momentul în care Victor Ponta alături de soţie şi de cei doi copii 
votează. 

Invitaţi în studio : Anton Hader-sindicate, Paraschiv-poliţist 
Moderatorul : S2-(sel 2354-rep 02:35) Vedem acum imagini, cei doi au intrat cu 

copiii. Victor Ponta a intrat cu fiul său Andrei, soţia Daciana a intrat cu Irina. Au votat, 
fetele au fost mai rapide, în curând iată se vor îndrepta împreună către urnă pentru a 
introduce votul.  

Moderatoarea: Domnule Hader cum vedeţi imaginile acestea? 
Anton Hader: Sunt imagini emoţionante şi cel mai important lucru pe care vreau 

 să-l comunic, nu ştiu dacă sunt de acord colegii din platou, este că îl văd pe domnul 
prim ministru extrem de emoţionat. 

 Moderatoarea: Să fie oare şi pentru că are familia lângă! 
Anton Hader: Exact! Mai rar l-am văzut într-o stare de acest tip. Pare cuprins de 

moment. Eu îl simt extrem de emoţionat. Şi este şi normal, indiferent pe ce poziţie ai 
pleca, cât de sus ai fi, dacă un clasament te arată mai sus sau mai jos, chiar dacă eşti 
sus, într-un clasament, până nu vezi nu crezi. Aici e problema, eu aşa îl simt. Eu zic că 
îl cunosc pe domnul Victor Ponta din mai multe întâlniri pe care le-am avut pe 
problemele legate de educaţie şi cred că aşa este. 

În continuare este difuzată în direct declaraţia de la urne a lui Victor Ponta.  
• Interval orar 12:00-13:00 

Emisiunea: Breaking news de la ora 12:00 
Moderatori: Bogdan Alexandru şi Denisa Pascu 
La ora 12:05 Corneliu Vadim Tudor a votat. La ieşirea de la urne a făcut 

următoarea declaraţie:  
Corneliu Vadim Tudor: S3-(sel.2356-03.42) Am votat cu răul cel mai mic după o 

expresie consacrată din 2000 când aşa-zisa intelectualitate dizidentă a votat împotriva 
mea dar a venit răul cel mare pe această ţară. Am votat cu junele Victor Ponta măcar 
pentru faptul că nu s-a aliat cu duşmanii neamului românesc, cu Laslo Tokes cu Victor 
Orban şi cu alţii care umblă cu foarfeca pe harta României şi am mai votat cul el pentru 
că ştie să şi asculte. Am dat în el ca într-un sac de box nu a răspuns nici măcar o 
silabă. Pe când de partea cealaltă este evident că s-a ales greşit candidatul. Nu are 
carismă are un delay, cum ziceţi voi în televiziune, de exprimare, întâi deschide gura şi 
sunetele se aud după cinci secunde. La români, popor latin, popor criticist, nu ţin 
asemenea oameni. 

(...) 
În timpul emisiunii de dezbatere sunt titrate titlurile: URMEAZĂ EXPLOZIV : Marea 

manipulare băsistă în diaspora; dovezi în imagini uluitoare. –titlul a fost prezent pe 
ecran în intervalul orar  12:27-12:41- S5. 

• Interval orar 13:00-14:00 
Emisiunea: Breaking news de la ora 13:00 
Moderatori: Marius Niţu şi Paula Rusu 
Invitaţi: Victor Ciutacu, Troncotă Cristian, Ana Bulai 
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Titluri: Cum fraudează băsiştii votul în Austria, mărturie-şoc, Băsiştii înghesuiţi la o 
secţie, restul sunt goale. Marea manipulare băsistă din diaspora. 

Paula Rusu prezintă o ştire de ultimă oră conform căreia un român din Viena 
semnalează acţiuni de fraudare a votului din diaspora: 

Paula Rusu S6-(2357-16.00) La Viena de acolo vine mărturia unui român care 
vorbeşte despre frauda masivă săvârşită de cei din dreapta. Românul povesteşte cum 
zeci de maşini cu numere de România pot fi văzute în capitala Austriei, dis de 
dimineaţă, chiar în ziua turului al II-lea al alegerilor prezidenţiale, români trimişi din ţară 
special să voteze peste graniţă şi să provoace astfel un haos maxim la secţiile din 
diaspora. 

Român din diaspora- Eu sunt rezident din 1996 la Viena, am fost la toate alegerile 
care s-au organizat. Azi am fost de dimineaţă dar sunt atâţia oameni, vin în grupuri, 
sunt foarte multe maşini româneşti. Nu înţeleg de ce nu votează acasă, în ţară. De ce 
trebuie să voteze aici toată ţara la Viena, sau la Paris, sau la Londra. Dar sunt veniţi, 
stau la coadă, întrebă pe unde pot mânca, nu se cunosc prin zonă, vin din Transilvania, 
dar şi din Muntenia. Din Iaşi nu am văzut, din Moldova nu am văzut maşini. 

În timpul intervenţiei făcute de românul rezident în Viena pe ecran sunt prezentate 
imagini dintr-un oraş care ilustrează mai multe persoane care stau la coadă.   

   Paula Rusu: Imagini, de asemenea care vin de la Londra, şi care arată în felul 
următor: secţii de votare luate cu asalt,  iar alte secţii de votare unde nu este nimeni. 
Aceasta este una din secţiile de votare din Londra unde practic nu se întâmplă nimic.  

Imaginile prezintă intrarea unei clădiri, o persoană care iese din clădire, în prim 
plan este filmată  menţiunea ’’Municipal Buildings’’ aflată pe clădire. 

Marius Niţu: Imaginile cu cozi din străinătate, în opinia mea, au rolul să mobilizeze 
electoratul din ţară. Pentru că te simţi alături de nişte oameni care nu-şi pot exercita un 
drept. Când vezi coadă mare şi semeni cu ei  care întâmplător au aceleaşi convingeri 
politice simţi nevoia să-i ajuţi tu votând în ţară. Aceste imagini cu cozi din străinătate 
sunt un element important al campaniei prezidenţiale.    

Ciutacu Victor: Acum dacă tot vorbim pe imagine şi pe tot nu vi se pare bizar că nu 
avem imagini din ţările cu cel mai mare număr de români din Europa, unde teoretic ar 
trebui să fie buluceală şi mai mare. Vedeţi ceva iureş prin Spania, prin Italia. La Roma 
linişte şi pace, la Madrid linişte şi pace, la Barcelona  linişte şi pace.(...) –rep 20:31-De 
fiecare dată în aceleaşi locuri se întâmplă nu poţi să nu te întrebi de ce, şi când în 
locurile, repet puhoi. Noi am fost în Madrid, am fost în Barcelona mă călcam cu românii 
pe picioare pe stradă. De ce nu e omor la Madrid şi la Barcelona? S-a ocupat MAE să 
rezolve numai la Madrid şi la Barcelona situaţia  votului şi pe ăia de la Londra şi ăia de 
la Munchen i-a prigonit, are ceva cu ăia de la Londra şi ăia de la Munchen.  

In timpul acestor comentarii sunt prezentate imagini de la Viena cu  persoane care 
sau la coadă să voteze, imagini din Londra care prezintă  uşa de acces  a unei clădiri 
pe care scrie ’’Municipal Buildings’’, nu sunt persoane care stau la coadă.  

Paula Rusu  prezintă o ştire de ultimă oră conform căreia FDGR  ar fi convocat 
românii din oraşul Stuttgart să meargă la vot:  

Paula Rusu-S7-(2357-23.00) FDGR, organizaţie condusă până de curând de 
candidatul susţinut de tabăra lui Traian Băsescu  i-a convocat la vot pe românii din 
Stuttgart încă de la şase dimineaţa deşi secţiile s-au deschis abia la ora 07:00. 
Manipulaţi par a fi şi români din Spania şi Anglia acolo unde sunt cozi doar la câte o 
secţie în timp ce celelalte sunt goale.   
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Cristina Dediu-Purtătorul de cuvânt al PSD, Gabriela Firea a atras atenţia asupra 
unui fapt interesant, FDGR a trimis o scrisoare către comunităţile de români din 
Germania în care acestora li se spune că secţiile de votare se deschid la 06:00 şi se 
închid la miezul nopţii. Ei bine, acest lucru nu este adevărat, având în vedere că 
votarea începe la 07:00  iar secţiile se închid la 21:00.  Spunea Gabriela Firea că în 
acest fel românii sunt dezinformaţi şi pot să vină la urne atunci când ele sunt pe cale să 
se închidă, astfel neputându-şi exercita dreptul de vot. Mai mult cei din FDGR,  
îndeamnă românii din diaspora  să vină voluntari şi să supravegheze secţiile de votare, 
lucru care spune tot Gabriela Firea că contravine literei legii. Şi în Spania şi Anglia, 
atrag atenţia observatorii trimişi de PSD, românii sunt manipulaţi. Pentru că în timp ce 
în Anglia, la Wembley sunt cozi de români, în Leeds şi în Kensington sunt secţii de 
votare aproape goale la care mulţi români nu ştiu că pot să aibă acces.   

Paula Rusu întrerupe discuţia din studio pentru a prezenta o informaţie conform 
căreia români din străinătate au primit mită electorală: bani şi mâncare. 

Titlu: NOI DOVEZI ALE MITEI ELECTORALE DE LA BĂSIŞTI 
Paula Rusu: S8-(2357-30.30) Sunt noi dovezi ale mitei electorale, au apărut noi 

imagini în care români care aşteaptă să voteze în străinătate povestesc cum au primit 
bani, mâncare şi băutură ca să pună ştampila pe unul dintre candidaţi.  

Sunt prezentate imagini semiblurate cu români din Spania care declară că au primit 
mită electorală, aceştia fac următoarele declaraţii:  

Român 1: Ne-a făcut şi nouă aici o masă frumoasă. Poate vine viitorul cu domnul 
Iohannis să fie  mai bine. Să-l votăm. Ne-a dat şi nouă 20 de euro. Mâncare, o masă 
bună, ţuiculiţă. Aici în Spania este viaţa grea. Să ne scoată şi pe noi din sărăcie. Deci 
mulţumim  domnului Iohannis, neamţul să fie în putere. Să ne scoată din sărăcie. Că şi 
aici suntem amărâţi. Ne-a dat şi nouă câte 20 de euro, de mâncare, tot ce trebuia.  

Român 2: Pălincă am băut, am mâncat. 
(...) 

• Interval orar 15.00-16.00 
(...) 
Titluri: CUTREMURĂTOR: A MURIT ÎN TIMP CE ÎI SCRIA LUI BĂSESCU; 

MINISTRUL MUNCII, DEZVĂLUIRI DESPRE PENSII. 
A intrat în direct telefonic Rovana Plumb-ministrul Muncii, pentru a comenta cazul 

familiei colonelului Eremia. Plecând de la cazul respectiv, şi-a arătat satisfacţia că 
Guvernul a început realizarea măsurilor reparatorii faţă de cei afectaţi de reducerile 
bugetare din 2010. 

 (S5-sel. 2359-31.45-33.05)  Rovana Plumb: Mă bucur că ne-am putut ţine de 
cuvânt să facem aceste acţiuni de reparaţii sociale, de dreptate socială pentru că ştiu 
că niciunul dintre românii cărora li s-a tăiat din venituri nu ar putea să uite  ceea ce li s-
a întâmplat, dar ştiu că atunci când am venit în 2012 la guvernare am luat aceste 
măsuri reparatorii şi după 4 ani de zile am redat românilor demnitatea, am redat 
pensionarilor drepturile de care trebuiau să beneficieze, iar în ceea ce priveşte pe toţi 
cei care au lucrat în sistemul de apărare, cinste şi respect pentru ei, acum vrem în 
continuare în afară că am reparat această greşeală de tăierea a pensiilor militarilor, să 
le redăm statutul pe care îl au statutul de...să le redăm demnitatea aşa cum spun de 
fiecare dată cum vrem să  credem în demnitatea tuturor românilor. 

În finalul emisiunii, moderatoarea a întrebat invitaţii din studio de ce consideră că 
s-ar teme Traian Băsescu în ziua votului. Hanibal Dumitraşcu a concluzionat că 
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preşedintele se teme că istoria se va întoarce împotriva sa, pierzându-şi influenţa 
asupra aparatului de justiţie pe care l-a folosit împotriva celor care i s-au împotrivit 
politic. 

Andreea Pora a concluzionat: (S6-sel. 2359-47.37-49.15) Eu cred că tot ce s-a 
întâmplat, analizând de azi de dimineaţă şi campania din ultimele zile, mă întreb cât 
de disperată ar trebui să fie situaţia în tabăra pontistă de au ajuns chiar până în ziua 
votului să continue campania murdară anti-Băsescu mizând că electoratul lui sperând 
că electoratul lui va putea fi mobilizat în a ieşi  vot, iarăşi imagini cu Băsescu,  
Băsescu,  la fiecare propoziţie câte un Băsescu. 

Simona Gheorghe: Preşedintele i-a chemat la vot! 
Andreea Pora.: Şi Ponta i-a chemat la vot pe ai lui! 
Simona Gheorghe: Haideţi să nu mai pronunţăm numele candidaţilor. Sunt nişte 

norme ale CNA-ului. 
Andreea Pora: A plagiatorului, am impresia că există o anumită temere în tabăra  

pontistă  din moment ce e un asemenea freamăt anti-Băsescu, e un semn. Există 
informaţii că în sudul ţării votul pe listele suplimentare o să ajungă cât Everestul. 

Simona Gheorghe: Nu ştiu. (...) 
 

• Interval orar 17.00-18.00 
Emisiune: „România alege preşedintele” 
Moderatori: Cristina Şincai şi Silviu Mănăstire. 
Invitaţi: Andreea Creţulescu-jurnalist; Lucian Bolcaş-avocat; Victor Babiuc-fost 

ministru; Tudor Octavian-publicist; Constantin Dudu Ionescu-fost ministru. 
Titluri: VOT CRUCIAL AZI SE DECIDE PREŞEDINTELE; IMEDIAT:ACŢIUNI  

ŞOCANTE ALE EXTREMIŞTILOR MAGHIARI, DEZVĂLUIRI DESPRE CE FAC CA 
SĂ DESTABILIZEZE ŢARA; IMEDIAT SPECIAL: ŞEFA COMUNISTĂ A LUI 
BĂSESCU FACE DEZVĂLUIRI: CE A REUŞIT PREŞEDINTELE ROMÂNIEI SĂ 
ASCUNDĂ POPORULUI; BĂSIŞTII DAU 40 DE EURO PENTRU UN VOT LA 
TORINO; BĂSIŞTII DAU BANI PENTRU VOTURI ÎN DIASPORA; CUM E PUS LA 
PUNCT SISTEMUL BĂSIST DE FRAUDARE. 

(S8-sel. 2361-04.10-05.10) Cristina Şincai: Mărturie a unui om de afaceri român 
de la Torino. Băsiştii au trimis oameni cu buzunarele pline, povesteşte un român de 
acolo, îl cheamă Cornel Tăbăcaru. 

Silviu Mănăstire: Un vot pentru candidatul băsiştilor ar costa, spune Cornel 
Tăbăcaru, 40 de euro, iar cei care votează  primesc jumătate înainte şi jumătate după 
ce fac dovada votului.  

A fost difuzată o intervenţie telefonică înregistrată a respectivului martor, Cornel 
Tăbăcaru, om de afaceri din Torino: Am înţeles că 20 cu 20, 40 de euro. Sunt nişte 
băieţi şmecheri trimişi din ţară cu buzunarul plin şi care dau banul. Pentru ACL-ul ăsta 
al lor, pentru Iohannis. Toată lumea dă banul pentru Iohannis. Te duci înăuntru faci 
poză cu telefonul la cum ai votat vii afară şi îţi dă şi jumătatea cealaltă, adică 20 de 
euro acum, 20 de euro când arăţi poza. 

Moderatoarea a cerut părerea invitaţilor din studio în legătură cu declaraţiile 
românului aflat la Torino, Italia. 

 (...) 
• Interval orar 18.00-18.43 

Emisiune informativă : „România de la  ora 18.00” 
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(...) 
A fost difuzat un material ce surprindea declaraţiile mai multor bărbaţi a căror 

identitate nu a fost făcută publică:   
Bărbat 1: Ne-a făcut şi nouă aici o masă frumoasă. Poate vine viitorul cu neamţul 

Iohannis să ne fie mai bine. Să îl votăm. 
Bărbat 2: Ne-a dat 20 de euro, mâncare, o masă bună, ţuiculiţă. Aici în Spania 

este viaţa  grea. Să ne scoată şi pe noi din sărăcie. Deci mulţumim domnului Iohannis 
neamţu, să fie în putere. 

Voce din off: Asta  nu e tot, băsiştii au împărţit covrigi românilor care stăteau  la 
coadă la vot.  

Au fost difuzate imagini care prezentau mai multe persoane formând o coadă în 
faţa unei clădiri, iar altele cu lăzi în mâini, împărţindu-le covrigi. 

Voce  din off: Oamenii lui Băsescu au făcut şi azi campanie în străinătate chiar 
dacă e interzis  acest lucru prin lege.  

Au fost difuzate mai multe cadre prezentând mai mulţi bărbaţi cu geci albastre  
împărţind fluturaşi pietonilor, prezenţa unora dintre aceştia fiind semnalată printr-un 
cerc de culoare roşie. 

Voce din off: La Munchen în faţa secţiei de vot au apărut mai multe persoane 
ţinând în mâini un steag separatist asta în condiţiile în care candidatul susţinut de 
Băsescu este sprijinit  şi de extremiştii care doresc ruperea Ardealului de România. 
Românii din diaspora au fost mobilizaţi de băsişti să se îndrepte doar spre anumite 
secţii special pentru a se forma cozi. 

(S16-sel.2362-12.12-13.00) Titluri: PSD FILMEAZĂ LA PESTE 200 DE SECŢII 
DE VOTARE DIN DIASPORA; BĂSIŞTII DAU BANI PENTRU VOTURI ÎN 
DIASPORA. 

Prezentatoare: Mărturie incendiară a unui om de afaceri  aflat la Torino. Băsiştii 
au trimis oameni cu buzunarele pline, povesteşte Cornel Tăbăcaru, un vot pentru 
candidatul băsiştilor costă 40 de euro, iar cei care acceptă primesc jumătate înainte 
jumătate după ce fac dovada. 

Cornel Tăbăcaru, om de afaceri Torino: Am înţeles că 20 cu 20, 40 de euro. Sunt 
nişte băieţi şmecheri trimişi din ţară cu buzunarul plin şi care dau banul. Pentru ACL-ul 
ăsta al lor, pentru Iohannis. Toată lumea dă banul pentru Iohannis. Te duci înăuntru 
faci poză cu telefonul la cum ai votat vii afară şi îţi dă şi jumătatea cealaltă, adică 20 
de euro acum, 20 de euro când arăţi poza. 

 (S17-sel.2362-14.00-14.56) Titluri: NU MAI SUNT COZI LA SECŢIILE DIN 
PARIS; ECHIPA ROMÂNIA TV AGRESATĂ-N FAŢA AMBASADEI ROMÂNIEI LA 
PARIS. 

Prezentatoare: Surpriză uriaşă în urmă cu puţin timp în diaspora unde cozile au 
dispărut brusc. Se întâmplă la Paris. Acolo se află şi corespondentul Claudiu Giurgea. 
Echipa România Tv a fost agresată în faţa ambasadei. 

A fost difuzat un fragment din corespondentului România Tv aflat la Paris: Bun 
găsit doamnelor şi domnilor, uşor. Uşor lucrurile intră în normal, sunt  câteva sute de 
oameni care încearcă uşor, uşor să îşi încheie votul. Cozile care erau ceva mai 
devreme s-au eliberat, foarte mulţi oameni au votat, mai sunt în continuare oameni 
care aşteaptă să voteze la ambele secţii de votare, o să vedem când se va încheia 
acest proces de vot, important este că s-a votat în număr aproape dublu. 
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Imaginile prezentate s-au concentrat asupra străzii, aleii pietonale şi nu asupra 
unei cădiri sau unei uşi de acces. 

(...) 
• Interval orar 20.00-21.00 

Moderatori: Ionela Năstase şi Niels Schnecker 
Invitaţi: Corina Drăgotescu-jurnalist; Pavel Abraham-avocat; Alex Cumpănaşu-

preşedinte Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei; Bogdan Chireac-analist; 
Hanibal Dumitraşcu-psiholog. 

Titluri: AVEM REZULTATELE VOTULUI CUM AU VOTAT ROMÂNII DUPĂ 10 ANI 
CU BĂSESCU; IMEDIAT: REZULTATELE LA NIVEL NAŢIONAL. 

Subiecte: Moderatorii au anunţat că la ora 21.00 vor fi difuzate datele exit-poll-ului, 
telespectatorii urmând să afle cine va fi viitorul preşedinte al României în următorii 5 
ani.  

Moderatoarea a anunţat că România Tv va prezenta votul românilor  pe regiuni 
istorice. A fost dată legătura la Iaşi, la interpreta de muzică populară, Laura Lavric, 
pentru ca publicul să afle cum a votat regiunea istorică a Moldovei. Laura Lavric a 
declarat că a votat să fie bine pentru România şi pentru români, să fie linişte şi să nu 
mai fie scandal. De asemenea îşi doreşte drumuri bune la fel ca în străinătate. 

Laura Lavric: Bună seara România, bună seara români. Hai români de peste sate, 
hai veniţi nu staţi deoparte, hai venţi toţi lângă mine să votăm să fie ghine. Am votat şi 
eu şi am votat totdeauna, am votat şi astăzi să fie bine pentru România, să fie bine 
pentru românii mei, îmi doresc la noua conducere să fie linişte să nu mai fie scandal, 
că nu ne place scandalul, să fie linişte şi poate puteţi crea o viaţă mai bună pentru toţi 
românii. Iar eu ce îmi mai doresc, drumurile bune că îmi farm maşina, că sunt 
cântăreaţă şi trebuie să merg la spectacole şi îmi farm maşina, când merg în 
străinătate pe sus drumul e bun, dar pe jos e rău poate faceţi drumurile, vă rog! 

După intervenţia Laurei Lavric, moderatoarea a declarat: 
(S18-sel.2364-00.00-00.38) Ionela Năstrase: Este momentul să aflăm cum au votat 

moldovenii, pentru schimbare sau continuitate. Iată rezultatele! 
Pe ecran a fost afişată harta regiunii Moldova, în stânga hărţii un grafic procentual 

a cărui valoare este de 58%, sub forma unei coloane de culoare roşie, având  titrat 
cuvântul „schimbare”, iar în partea dreaptă a hărţii, un grafic procentual a cărui valoare 
este de 42%,, sub forma unei coloane de culoare albastră, având  titrat cuvântul 
„continuitate”. 

Corina Drăgotescu a încercat să ofere o explicaţie în legătură cu preferinţa 
Moldovei pentru un anumit partid politic, una din explicaţii fiind aceea că votul este 
extrem de tradiţionalist, populaţia adaptându-se mai greu la schimbare. 

Bogdan Chireac a comentat modul în care s-a desfăşurat campania, nu a existat o 
temă de campanie, tema de campanie fiind Traian Băsescu, prin urmare nu a fost o 
campanie constructivă, o confruntare pe  terenul ideilor, ci mai mult o campanie 
bazată pe conflict. 

 (S19-sel.2364-06.38-08.16) A fost dată legătura la Cluj-Napoca pentru ca 
telespectatorii să afle cum a votat regiunea  istorică Transilvania. Aurel Tămaş, 
interpret de muzică populară, a declarat că îşi doreşte ca viitorul preşedinte  să fie bun 
cu poporul şi românii să fie mândri că trăiesc în acest spaţiu indiferent de origina 
etnică. 
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Aurel Tămaş: Bună seara oameni buni, bună seara România. Eu îmi doresc de la 
viitorul preşedinte să fie bun cu poporul, să ardă pentru cei care îl trimit acolo la 
Cotroceni, să facă în aşa fel încât să fim toţi mândri care trăim aici că suntem români, 
că suntem maghiari, că suntem romi, că suntem saşi, că suntem urcainieni sau de alte 
naţionalităţi, să fim mândri că trăim în acest spaţiu carpato-danubiano-pontic. Deci 
asta îmi doresc, să fie un preşedinte drept, să nu se înconvoaie la lucrurile care or să 
vină peste el şi să ne reprezinte cu demnitate acolo. De aia îl trimitem acolo să ne 
reprezinte, el e cel care ne reprezintă pe noi pe toţi. Atât îmi doresc, să fie sănătos, să 
fie bun cu poporul.  

Pe ecran a fost afişat cum au votat românii din Transilvania. A fost afişată harta 
regiunii Transilvania, în stânga hărţii un grafic procentual a cărui valoare este de 30%, 
sub forma unei coloane de culoare roşie, având  titrat cuvântul „schimbare”, iar în 
partea dreaptă a hărţii, un grafic procentual a cărui valoare este de 70%, sub forma 
unei coloane de culoare albastră, având  titrat cuvântul „continuitate”. 

Hanibal Dumitraşcu a comentat votul pe regiuni, explicaţia sa fiind că populaţia nu 
a votat un candidat anume, ci votul a fost unul negativ. De asemenea Alexandru 
Cumpănaşu a caracterizat votul românilor ca un vot emoţional, nu unul raţional, prin 
urmare electoratul a votat împotriva a ceva, nu pentru ceva anume. 

 (S20-sel.2364-16.00-17.40) A fost dată legătura interpretei de muzică populară 
Aneta Stan, reprezentanta regiunii istorice Muntenia, care a afirmat că îşi doreşte un 
preşedinte care să unească poporul şi că şi-ar dori să se investească în cultură, 
armată, cercetare, precum şi în agricultură. 

Aneta Stan: Românii din sudul ţării pe care eu îi reprezint în această seară, cred că 
aşteaptă acelaşi lucru care îl aştept şi eu. Îmi doresc tare mult un preşedinte bun, un 
preşedinte care să unească acest popor, poporul nostru are nevoie de multă, multă 
dragoste, multă unire şi de ce să nu spun, de foarte mult ajutor. Să se investească 
foarte mult, eu mi-aş dori, în primul rând în cultură, de care bineînţeles ţine şi 
învăţământul, aş dori să se investească foarte,  foarte mult în armată, să avem mai 
multă armată, ţara noastră are nevoie de apărare, mi-aş dori să investim foarte mult în 
cercetare, în tot ce are nevoie ţara noastră, nu în ultimul rând în agricultură. Eu, în 
mod special, şi cred că şi dumneavoastră aşteptaţi un preşedinte care să nu ne mai 
dezbine, ci să ne unească. 

Pe ecran a fost afişat cum au votat românii din Muntenia. A fost afişată harta 
regiunii Muntenia, în stânga hărţii un grafic procentual a cărui valoare este de 60%, 
sub forma unei coloane de culoare roşie, având  titrat cuvântul „schimbare”, iar în 
partea dreaptă a hărţii, un grafic procentual a cărui valoare este de 40%, sub forma 
unei coloane de culoare albastră, având  titrat cuvântul „continuitate”. 

După afişarea procentelor respective, invitaţii au concluzionat că va urma o noapte 
lungă, candidaţii fiind la egalitate. Pe ecran s-au derulat alternativ graficele 
procentuale prezentate până în momentul respectiv pe regiuni istorice. 

 (S21-sel.2364-25.35-27.28) A fost dată legătura în direct interpretului de muzică 
populară Gheorghe Turda pentru ca telespectatorii să afle votul din regiunile istorice 
Banat şi Maramureş. Gheorghe Turda a declarat că  îşi doreşte ca preşedintele să ţină 
la unitatea naţională şi să îşi iubească poporul.  

Gheorghe Turda: Bună seara, dragi români. Ca fiu al Maramureşului Voievodal, 
Gheorghe Turda îşi doreşte de la viitorul preşedinte să ţină cu sfinţenie la unitatea 
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naţională, să îşi iubească acest popor, această glie şi să ne adune pentru totdeauna 
în această ţară extrem de frumoasă şi bogată, iar maramureşenii ne vom mândri cu 
acest viitor preşedinte că ne-a unit pentru totdeauna, iar eu îi doresc multă sănătate, 
putere de muncă şi să fie ca un simbol al neamului românesc pe acest pământ pentru 
tot  ce va face pentru acest popor străbun, România.  

Pe ecran a fost afişat cum au votat românii din Banat şi Maramureş. A fost afişată 
harta regiunilor  Banat şi Maramureş, în stânga hărţii un grafic procentual a cărui 
valoare este de 35%, sub forma unei coloane de culoare roşie, având  titrat cuvântul 
„schimbare”, iar în partea dreaptă a hărţii, un grafic procentual a cărui valoare este de 
65%, sub forma unei coloane de culoare albastră, având  titrat cuvântul „continuitate”. 

Pe ecran s-au derulat alternativ graficele procentuale prezentate  pe regiuni 
istorice. 

Corina Drăgotescu a comentat graficele respective, concluzionând că România 
este nu numai o ţară împărţită pe regiuni istorice, ci şi pe opţiuni politice. Alexandru 
Cumpănaşu a considerat că nu a existat un vot raţional, ci unul emoţional, nimeni nu a 
fost interesat de temele de campanie importante în campania pentru un preşedinte.   

(S22-sel.2364-40.29-42.00) Corina Drăgotescu: Eu cred că vom avea o noapte 
lungă, pentru că şi e o parte şi de alta rezultatele sunt uite aşa... 

Bogdan Chireac: Şi de o parte şi de cealaltă, foarte bine, eu le-am şi citit, fiecare 
vot contează, cine mai apucă să voteze, să voteze, după care rămâneţi pe România 
Tv pentru că aceste exit-poll-ul de la ora 19.00, probabil la ora 23.00 vom avea exit-
poll-ul de la închiderea urnelor, deci repet, nu este pentru cardiaci! 

Ionela Năstase: Alex Cumpănaşu, ce ne poate surprinde în această seară? 
Alex Cumpănaşu: Totul. 
Ionela Năstase: Deci meciul se joacă în continuare? 
Alex Cumpănaşu: La cum arată rezultatele şi cu marja de eroare cred şi eu că 

partidele vor avea o noapte lungă, aşa sper pentru că unii s-au dus şi au sărbătorit 
înainte să vadă rezultatele, deja oamenii au intuit cam care este exit-poll-ul şi care 
este eu cred că până la urmă asta este să aşteptăm voturile.” 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor fragmente din 
înregistrările  emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că difuzarea de către postul 
ROMÂNIA TV a emisiunilor prezentate anterior s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 
8 din Decizia nr. 528/2014. 

Conform acestor prevederi, în ziua ce precede începerea votării şi până la 
închiderea urnelor, este interzisă difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut 
electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în 
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor în care se 
difuzează o rectificare sau un drept la replică în legătură cu emisiunile difuzate în ultima 
zi de campanie electorală. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în zilele de 15 şi 16 
noiembrie 2014, a unor emisiuni în care au fost menţionaţi sau au apărut atât candidaţii 
în cursa electorală, dar şi reprezentanţi ai acestora, care au transmis mesaje şi 
comentarii cu conţinut electoral, aşa cum au fost redate în cadrul raportului de 
monitorizare, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014. 

Membrii Consiliului au apreciat că şi prin ştirile prezentate în data de 16 
noiembrie 2014, când s-a desfăşurat turul al II-lea al alegerilor prezidenţiale,  
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radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 8 din Decizia nr. 528/2014, întrucât unele 
titluri afişate pe ecran,  comentarii ale prezentatorilor sau ale invitaţilor, au transmis 
mesaje de tip electoral dintre cele utilizate în campanie de susţinătorii candidatului 
Victor Ponta. 

De asemenea, Consiliul a apreciat că prin difuzarea declaraţiei domnului Corneliu 
Vadim Tudor la ieşirea de la urne, declaraţie potrivit căreia: „Am votat cu răul cel mai 
mic după o expresie consacrată din 2000 când aşa-zisa intelectualitate dizidentă a 
votat împotriva mea dar a venit răul cel mare pe această ţară. Am votat cu junele Victor 
Ponta măcar pentru faptul că nu s-a aliat cu duşmanii neamului românesc, cu Laslo 
Tokes cu Victor Orban şi cu alţii care umblă cu foarfeca pe harta României şi am mai 
votat cu el pentru că ştie să şi asculte. Am dat în el ca într-un sac de box nu a răspuns 
nici măcar o silabă. Pe când de partea cealaltă este evident că s-a ales greşit 
candidatul. Nu are carismă are un delay, cum ziceţi voi în televiziune, de exprimare, 
întâi deschide gura şi sunetele se aud după cinci secunde. La români, popor latin, 
popor criticist, nu ţin asemenea oameni.”, au fost încălcate şi dispoziţiile art. 40 alin. (3) 
din Codul audiovizualului. 

 
Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale, membrii 

Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum 
de 10.000 lei. 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 
României, ale art. 144 din Decizia 220/2011 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 
prevederilor  
art. 15 din aceeaşi lege, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare  
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, pentru postul de 
televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei 
pentru încălcarea prevederilor articolului 8 din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 
României şi a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) 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  nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ROMÂNIA TV cu 
amendă de 10.000 de lei, întrucât, în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2014, în care 
campania electorală era încheiată, a difuzat o serie de materiale audiovizuale cu 
caracter electoral, fapt de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 
528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Preşedintelui României.  

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi 
până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu 
conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau 
prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor 
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi. 

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea prevederilor art. 40 
alin. (3) din Codul audiovizualului potrivit cărora, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii 
programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un 
limbaj injurios sau să instige la violenţă.” 

 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

 
 

 
 
Serviciul juridic şi reglementări 

    Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu  
 

 
 

 


