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Decizia nr. 381 din 03.06.2020 
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 şedinţă publică în ziua de 03.06.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare, întocmite în baza sesizărilor nr. 
4250, 4252/01.05.2020 referitoare la ediţia din 01.05.2020 a emisiunii „Newsline” și nr. 
4269/02.05.2020  referitoare la ediţia din 02.05.2020 a emisiunii  „România te vede” 
difuzate de postul ROMÂNIA TV.  

  Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare 
nr. 1779.1-6/01.11.2011). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a 
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 47 alin. (2) din Decizia           nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora este interzisă difuzarea în programele 
audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe. 

Redăm din rapoartele de monitorizare: 
 

 01.05.2020 -  Newsline, ora 17:00 
Constatări: 
 A fost monitorizat programul difuzat de postul de televiziune România TV, din data de 
01.05.2020, în intervalul orar 06:00-01:00, urmărindu-se aspectele reclamate în sesizările 
cu nr. 4250 și 4252/01.05.2020. 
 Newsline, ora 17:00 

S3 (rep.39:54-42:32, sel.1-17) 
Prezentatoare: Cristina Șincai 
Prin apel video: Anton Hadăr (lider al Federației Naționale Sindicale Alma Mater) 
 Titlul știrii: ULTIMA ORĂ: BĂTAIE ÎN CARTIERUL DE ROMI, INTERVIN 30 DE 
POLIȚIȘTI 
 Au fost difuzate imagini din timpul unui scandal între mai mulți cetățeni, jandarmi și 
polițiști. 
 Cristina Șincai (prezentatoare): Aurina Petrea ne spune, doamnelor și domnilor, ce s-a 
întâmplat acolo, în cartierul de romi din Blaj. Poliția și jandarmii au intervenit. Aurina, te 
ascultăm! 
 Aurina Petrea (corespondent România TV, prin telefon): A fost un scandal monstru 
într-un cartier (neinteligibil). Patru persoane s-au luat inițial la ceartă, dar scandalul a 
degenerat, iar la fața locului a fost o adevărată mobilizare de forțe. Peste 30 de polițiști, 
jandarmi, dar și polițiști locali au descins la fața locului pentru a-i liniști pe romi. Aceștia au 
ieșit în stradă și au început să facă scandal. A fost nevoie de o intervenție în forță, jandarmii 
au folosit chiar și spray-uri lacrimogene pentru a-i putea pune la pământ și pentru a-i 
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încătușa. Într-un final 9 scandalagii au fost conduși la Secția de Poliție (neinteligibil) de 
cercetare penală pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. 
 Cristina Șincai (prezentatoare): Da, vedem imaginile, sunt incredibile. Iată, un nou 
scandal cu romii, domnule Hadăr! 
 Prin apel video a intervenit Anton Hadăr (lider al Federației Naționale Sindicale Alma 
Mater), iar în studio au fost făcute următoarele comentarii: 
 Anton Hadăr: Doamna Șincai, oamenii aceștia au făcut ce-au vrut de când sunt ei, 
unii dintre ei, evident. N-au respectat legea, au primit amenzi - nu le-au plătit, au mai 
mers prin pușcării mulți dintre ei, sunt convins, au mers prin Europa – ne-au făcut de 
râs. Ce vreți? La ei, asta e normalitatea, doamnă! Cum beau un bidon de bere, pentru 
că ei nu beau bere la sticlă, la bidoane. Cum beau bidoanele de sticlă… de bere, cum 
o iau pe arătură. Uite-te ce s-a întâmplat! Ne fac de râs și vorba unui coleg de-al meu, 
profesor universitar, zice: „Băi, Antoane, ăștia or pleca din țara asta după ce se va 
ridica criza asta, după ce va dispărea?” Zic: băi, eu cred că da, că s-au obișnuit pe 
acolo. Adică, practic, am ajuns să ne dorim să plece în alte țări, să facă rău altora, să 
nu ne mai facă nouă. Asta e, doamnă! Școală puțină, cum vă spuneam și în 
intervenția anterioară, că spunea cineva că trebuia să-i învățăm carte. Păi, dacă nu 
vin la școală, doamnă! Nu i-am învăța carte? Dacă acel copil, era unul care… uitați-l 
acolo, e în bătălie și el lângă… apare, scoate capul, vede că taică-su dă cu pumnul. El 
ce-o să facă peste 5-6-10 ani când devine mai mare, devine chiar matur, tânăr? 
 Știrea a conținut imagini cu o încăierare între mai multe persoane și forțele de ordine. 
 Cristina Șincai (prezentatoare): Mulțumesc, domnule Hadăr, pentru aceste informații, 
vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor și vă aștept la ora 20:00. 

 
02.05.2020  - emisiunea România Te Vede 

Postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 02.05.2020, în intervalul 
16:00-18:00, emisiunea de dezbatere, moderată de Ioan Korpos.  

►În prima parte a ediţiei, la ora 16:02, a fost difuzată o ştire despre conflictul dintre 
locuitorii din zona Zăbrăuţi, cartirul Ferentari din Sectorul 5 al Capitalei şi poliţiştii deplasaţi 
în acea zonă.  

Titluri: ARMATA A DESCINS ÎN FOCARUL VIOLENŢELOR DIN CAPITALĂ; 
MILITARII ÎNARMAŢI BAGĂ ACUM OAMENII ÎN CASE; MILITARI ÎNARMAŢI PE 
STRĂZILE DIN FERENTARI.    

S1(rep.01:36-03:48, sel.2-16) Prezentator: Doamnelor şi domnilor militarii înarmaţi 
au descins în focarul violenţelor din Capitală. Soldaţii cu armele la vedere au intrat în 
ghetourile din Ferentari, asta după ce câteva ore i-au păzit pur şi simplu pe copii şi 
localnicii care au ieşit în număr mare pe străzi.  

În continuare, a fost difuzat un material înregistrat, ce conţine imagini filmate în 
Bucureşti, Sectorul 5, zona Ferentari. În imagini se poate vedea cum un poliţist şi un 
jandarm înarmat au intrat într-o scară de bloc.  

În direct, din Cartirul Ferentari, reporterul România TV, Mirabela Dumitrache a 
prezentat ultimele informaţii. 

Moderatorul: Mirabela care este situaţia acum? 
Mirabela Dumitrache, reporter România TV: Oamnii legii sunt în continuare în alertă. 

Au venit şi jandarmii între timp şi au încercat să-i convingă pe oameni, din nou, să intre în 
case. Sunt în continuare militarii aici. Sunt şi poliţişti, a venit mai devreme şi o dubă a 
jandarmeriei. Au intrat în urmă cu puţin timp oamenii în case. Acum au început să iasă din 
nou sub pretextul că merg la magazin. Este oricum mult mai bine faţă de imaginile pe care 
le-am văzut până acum. Din oră în oră v-am arătat că aici în zona Zăbrăuţi din cartirul 
Ferentari din Sectorul 5 al Capitalei oamenii se plimbau pe această alee ca pe bulevard 
efectiv. De parcă nu am fi în stare de urgenţă. Ignorau pur şi simplu restricţiile prevăzute în 
ordonaţele militare. Deja am ajuns la Ordonanţa Militară cu numărul 10. Avem foarte multe 
restricţii în vigoare. Oamneii legii ne spun în continuare să avem foarte  mare grijă şi să nu 
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ieşim din case. Aici însă în Ferentari pare o cu totul altă lume. Am văzut mai devreme cum 
oamenii se plimbau pe această alee între blocuri. Foarte mulţi copii sunt în continuare aici. 
Părinţii ignoră în continuare sfaturile pe care aceste forţe de ordine le tot dau de azi de 
dimineaţă şi până în prezent. Sunt copii aici de parcă nu am fi în stare de urgenţă. Oamenii 
se plimbă în continuare spun că merg la magazin. Unii au adeverinţe, alţii nu. Nu am văzut 
amenzi. Spuneam mai devreme, poliţiştii încearcă să-i convingă de bună voie să înţeleagă 
că este cazul să intre în case, să înţeleagă pericolul la care se expun. 

S2- După difuzarea acestei ştiri, a fost titrat, sub zona dedicată titlurilor emisiunii, de 
cinci ori, în timpul ediţiei România Te Vede, interval orar 16:00-17:00, textul: LUIS 
LAZARUS TRANSMITE DIN MIJLOCUL ŢIGĂNIEI; DEZVĂLUIRI DESPRE RĂZBOIUL 
DIN STRADĂ CU POLIŢIA; IMAGINI CU IMPACT EMOŢIONAL- NOUA BĂTAIE CU 
POLIŢIA; ZECI DE ARESTĂRI DUPĂ O ACŢIUNE ÎN FORŢĂ (rep. 13:00-13:18, 17:09. 
24:03, 28:35, 50:36, sel.2-16). 

Aceste informaţii titrate pe ecran au făcut trimitere la cea de a doua parte a emisiunii 
România Te Vede, intervalul orar 17:00-18:00, în care jurnalistul Luis Lazarus a transmis, 
în direct, informaţii şi imagini din Cartierul Ferentari, zona Zăbrăuţi, Sectorul 5 al Capitalei.  

 
► A doua parte a emisunii de dezbatere România Te Vede, interval orar 17:00-

18:00. 
Moderator: Ioan Korpos 
Invitaţi: Dumitru Coarnă- sindicat poliţişti, Sorin Roşca Stănescu- jurnalist, Luis 

Lazarus- jurnalist      
Titluri: ARMATA A INTRAT ÎN CARTIERUL GRUPĂRILOR ŢIGĂNEŞTI VIOLENTE; 

CIOCNIRI VIOLENTE ÎNTRE MAFIA DIN ŢIGĂNIE, POLIŢIE ŞI JANDARMI; 
JURNALISTUL CARE A ANCHETAT CLANURILE TRANSMITE DIN ŢIGĂNIE; 
DEZVĂLUIRI DESPRE RĂZBOIUL DE STRADĂ CU POLIŢIA.   

S3 (rep.01:10-04:23, sel.2-17) Moderatorul: Mergem, aşa cum vă anunţam, în zona 
zero a violenţelor. Ce s-a întâmplat exact? Armata a intervenit în cartierul grupărilor 
violente. O să vedem imaginile de la faţa locului şi iată, jurnalistul Luis Lazarus, omul 
care iată a anchetat clanurile vine cu toate informaţiile, cu toate dezvăluirile de ultimă 
oră.        

În continuare, a fost difuzat un material înregistrat, ce conţine imagini filmate în 
Bucureşti, Sectorul 5, zona Ferentari. În imagini se poate vedea cum un poliţist şi un 
jandarm înarmat au intrat într-o scară de bloc.  

Moderatorul: Transmite Luis Lazarus chiar de acolo din mijlocul lor. Ne spune ce 
se întâmplă. Armata a fost mai devreme, poliţişti, jandarmi. A fost când, alaltăieri şi 
un mega scandal, bătaie, încăierare cu forţele de ordine. Ce se întâmplă acum acolo 
domnule Lazarus? Ce informaţii ne daţi? A ajuns iată şi armata să-i păzească. 

Luis Lazarus, în direct din Zăbrăuţi, în Sectorul 5: Suntem aici în Zăbrăuţi, în Sectorul 
5, în faţa mea, voi vedeţi ce este în spatele meu, respectiv blocurile cu cetăţenii care au 
avut o atitudine recalcitrantă zilele trecute dar în faţa mea sunt foarte mulţi poliţişti, armata. 
Văd că discută, supraveghează zona.      

Moderatorul: Chiar să vedem imaginile acum şi să ne arătaţi Luis Lazarus ce se 
întâmplă acolo.    

Luis Lazarus, în direct din Zăbrăuţi, în Sectorul 5: Eu nu văd ce daţi voi pe post în 
acest moment, eu descriu de aici de la faţa locului. Am încercat să vorbesc cu nişte 
cetăţeni. Nu păreau foarte dispuşi să-mi împărtăşască opinii dar nici reclacitranţi. Pare că 
sunt într-un fel de stare de acalmie aşa. Sigur că şi vedera soldaţilor şi a poliţiştilor nu-i 
satisface în mod deosebit. Deocamdată este linişte. 

Moderatorul: Îi puteţi arăta domnule Lazarus? Spuneţi că este linişte, dar dacă mai 
sunt poliţişti acolo, jandarmi, iată armata în acest moment. Iată îi vedem. 

Luis Lazarus, în direct din Zăbrăuţi, în Sectorul 5: Dragi telespectatori, aşa cum vedeţi 
în acest moment, un domn poliţist se deplasează în zonă deoarece în scările de bloc sunt 
foarte multe persoane, copii, adulţi, tineri, unii stau chiar în faţa blocului. Apreciază, mă rog, 
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domnul poliţist că aceştia nu ar respecta distanţarea socială şi că se adună mai mult de 
trei persoane într-o scară de bloc sau că mai cometează unii dintre ei. Nişte copii se plimbă 
cu nişte trotinete (...).   

În continuare jurnalistul Luis Lazarus a intervievat mai multe persoane cu privire la 
respectarea ordonanţelor militare în vigoare şi a actelor obligatorii pe care acestea le 
prevăd. 

S4 (rep.11:34-14.15, sel.2-17) Moderatorul: Domnule Coarnă poliţia acolo, au fost 
violenţe. Alaltăieri armata ne-a surprins, să vedem armata acolo puţin mai devreme.    

Dumitru Coarnă: Poliţia eu cred că a tratat extrem de bine acest conflict şi văd că a  
aplanat din start, deci conflictul nu a evoluat, nu a degenerat. Lucrurile sunt aşezate într-o 
logică a bunului simţ şi sigur că putem discuta despre acele declaraţii dar totuşi e o situaţia 
atipică acolo. Sunt oameni care locuiesc în nişte spaţii insalubre, extrem de înguste. Sunt 
mulţi oameni care locuiesc într-o garsonieră sau într-o încăpere şi sigur că simt nevoia de a 
ieşi la aer şi eu cred că din acest punct de vedere poliţia a înţeles acest lucru şi a gestionat 
corespunzător pentru că până la urmă trebuie să prevenim înainte de a reacţiona şi înainte 
de a sancţiona.       

Moderatorul: Şi armata? 
Dumitru Coarnă: Şi armata sigur. Armata a fost chemată în sprijin ca să creăm acel 

element psihologic de... 
Moderatorul: De a-i intimida, de a-i speria... 
Dumitru Coarnă: Nu de intimidare, de stăpânirea situaţiei de fapt. E normal să fie aşa. 

Dar oamenii au înţeles.Uitaţi-vă că reacţionează bine. Nu sunt, doamne ajută, elemente de 
violenţă. Este aşa cum spunea şi domnul Lazaus, nu vorbim de interlopi acolo, vorbim de 
oameni aflaţi la o limită extremă de sărăcie, fără mijloace de subzistenţă şi sigur că, acei 
oameni, în opinia mea, trebuiesc ajutaţi. Nu putem să-i lăsăm 10-15 oameni într-o încăpere 
extrem de mică. Afară este foarte cald. Eu cred că dacă-i mai ţinem mult în interior o să-i 
îmbolnăvim. Întelegeţi? Dacă o să-i mai ţinem nu ştiu două luni în acele spaţii, oameni 
mulţi, care practic nu au posibilitatea să aerisească şi să facă nişte acţivităţi, zic eu, de 
menţinerea curăţeniei în acele spaţii, îi îmbolnăvim prin ţinutul în această izolare. 

Moderatorul:  Da, dar acolo vorbiţi, iată, de oamenii ăştia pe care i-am văzut 
puţin mai devreme în imagini şi corect vă dau şi vă dăm dreptate dar acolo sunt şi cei 
periculoşi, din clanuri care s-au luat la bătaie cu poliţia.           

Dumitru Coarnă: Acuma ştiţi cum este, dacă te iei la bătaie...sigur că sunt, sigur 
că există dar nu putem să vorbim aşa de un element infracţional extrem de grav. Nu 
am avut acele atitudini violente, cum am avut de exemplu la Braşov, la Săcele sau 
cum am avut dincolo cu Spartacus. Oamenii au încercat ceva, şi-au dat seama că  nu o 
să reuşască şi au procedat ca atare. Respectă acele reguli pe care poliţia şi armata le 
impun. Sunt oameni de bun simţ până la urmă. Am văzut şi reprezentanţii lor care trebuie 
scos în evidenţă faptul că reprezentanţii lor, am urmărit şi eu astăzi câteva emisiuni şi chiar 
mă bucur că au câţiva reprezentanţi care au gestionat bine această situaţie.  

S5 (16:10-17:20, sel.2-17) Luis Lazarus: Este un cetăţean care înţeleg de la cei de la 
poliţie că are unele probleme psihiatrice, are şi documentaţia respectivă şi ei chiar îmi 
explicau că înţeleg această situaţie şi îl lasă să se exibe în aceste momente. Probabil că or 
fi văzut şi televiziunile la faţa locului şi simt şi ei nevoia să-şi mai spună, să-şi mai strige 
păsurile. Văd că poliţia este foarte înţelegătoare şi tolerantă.    

Moderatorul: Mai ales în zonele astea cu risc, cum este şi această zonă, au ieşit 
cu elicoptere doamnelor şi domnilor, cu elicoptere în aer, cu câini de luptă     s-au 
dus iată tocmai pentru a preveni toate aceste scandaluri, bătăi. Ştiţi foarte bine 
poliţişti care au fost răniţi, jandarmi de asemenea, aici mă refer şi la incidentul din 
Covasna, din Sălaj, un alt incident, cel de la Codlea, cel de la Săcele. Mergem imediat 
şi la Blaj să vedem ce s-a întâmplat. Sunt reţineri pe bandă rulantă după mega circul de 
acolo.  
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Au fost difuzate imagini înregistrate din localitatea Blaj unde a izucnit un scandal 

între două femei. Forţele de ordine au intervenit imediat. Poliţiştii au reţinut mai multe 
persoane şi au dat amenzi pentru nerespectarea ordonanţelor militare. 

După prezentarea imaginilor cu evenimentele violente din localitatea Blaj moderatorul 
a făcut afirmaţiile: 

S6 (18:10-19:16, sel.2-17) Moderatorul: Parcă au fost şi domnule Sorin Roşca 
Stănescu şi apoi mergem din nou la Luis Lazarus, violenţe ieşite din comun, cu ce au 
apucat cu topoare, cu pietre, bolovani, orice au găsit pur şi simplu la îndemână i-au 
bătut, i-au rănit pe poliţişti, pe jandarmi.    

Sorin Roşca Stănescu: Este grav că se întâmplă aşa. Dar sunt totuşi puţine cazuri, 
ele sunt extrem de izolate şi după opinia mea sanţionate şi reprimate cu eficienţă de către 
forţele de ordine cărora, spre satisfacţia mea, domnul ministru Vela tocmai le-a adus un 
minunat omagiu pe pagina lui de Facebook. Vorbim despre faptele frumoase făcute de 
poliţişti, despre sacrificiile lor în această perioadă. Şi eu la rândul meu ca cetăţean vreau să 
le mulţumesc poliţiştilor.               

În continuare, în studio, s-a adus în discuţie cazul unei petreceri la care au participat 
mai mulţi poliţişti. Toate acestea s-au pretrecut în perioada stării de urgenţă reglementată 
de ordonanţele militare.   

Membrii Consiliului au constatat că unele titluri afişate pe ecran, precum si o serie de 
comentarii făcute în cadrul emisiunilor monitorizate au avut caracter rasist la adresa etniei 
rome, ceea ce este interzis de art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului. 

Pe de o parte, așa cum reiese din raportul de monitorizare, pe parcursul zilei de 
01.05.2020 au fost difuzate mai multe știri despre furturi, scandaluri și bătăi care au avut loc 
în mai multe localități din România, soldate cu intervenția forțelor de ordine. Scandalurile și 
bătăile ar fi pornit de la încălcarea măsurilor impuse de starea de urgență. 

Emisiunile difuzate de post în data monitorizată au abordat tema infracționalității, a 
scandalurilor generate de cetățeni români, cu preponderență romi, și care au necesitat 
intervenția forțelor de ordine, uneori făcându-se mențiuni verbale cu privire la etnia 
acestora, alteori observându-se din imagini apartenența persoanelor respective la 
comunitatea romă. 
 Astfel, în emisiunea Newsline din 01.05.2020 de la ora 17.00, ȋn cadrul știrii: ULTIMA 
ORĂ: BĂTAIE ÎN CARTIERUL DE ROMI, INTERVIN 30 DE POLIȚIȘTI, invitatul Anton 
Hadăr, ce a intervenit în emisiune, a făcut comentarii denigratoare la adresa comunități 
rome, ca de exemplu: Nu au respectat legea, au primit amenzi - nu le-au plătit, au mai mers 
prin pușcării mulți dintre ei, sunt convins, au mers prin Europa – ne-au făcut de râs. Ce 
vreți? La ei, asta e normalitatea, doamnă! Cum beau un bidon de bere, pentru că ei nu 
beau bere la sticlă, la bidoane. Cum beau bidoanele de sticlă… de bere, cum o iau pe 
arătură. Uite-te ce s-a întâmplat! Ne fac de râs și vorba unui coleg de-al meu, profesor 
universitar, zice: „Băi, Antoane, ăștia or pleca din țara asta după ce se vă ridica criza asta, 
după ce vă dispărea?” Zic: băi, eu cred că da, că s-au obișnuit pe acolo. Adică, practic, am 
ajuns să ne dorim să plece în alte țări, să facă rău altora, să nu ne mai facă nouă.  

Pe de altă parte, ïn emisiunea România te vede din 02.05.2020, pe ecran au fost 
postate titluri precum: JURNALISTUL CARE A ANCHETAT CLANURILE TRANSMITE DIN 
ŢIGĂNIE, iar pe parcursul emisiunii au fost făcute comentarii tendenţioase ce au vizat 
etnicizarea criminalităţii cu trimitere la etnia romă.  

Membrii Consiliului au considerat ca fiind inechitabilă o astfel de abordare a 
subiectelor ce au vizat etnia romă din România, chiar şi în condiţiile în care am putea 
accepta că în societate există un grad mai ridicat de infracţionalitate la nivelul acestei etnii 
raportat la restul populaţiei. Dar acest lucru nu poate determina exprimarea de opinii care 
pot conduce la concluzia că membrii comunităţii respective au potenţial cert de a deveni 
infractori, dată fiind apartenenţa lor etnică. 

Consiliul a ţinut cont de faptul că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
proclamă că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi şi că 
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fiecare poate să se prevaleze de toate drepturile şi libertăţile din Declaraţie, fără nicio 
deosebire. 

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au apreciat că respectivele afirmaţii la 
adresa etniei rome din România au constituit o formă de manifestare cu caracter rasist. 

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, 
drepturile altor membri ai colectivităţii. 

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare 
media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie un 
spaţiu în care opiniile exprimate să nu încalce principiul nondiscriminării. 

Faţă de  toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au 
votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică. 

 În temeiul prevederilor art. 90  alin. (1) şi (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 S-
TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul de 
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea art. 47 
alin. (2) 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 pe 
postul ROMÂNIA TV, 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 somaţie publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece în ediţia din 01 mai a emisiunii ”Newsline”, precum şi în ediţia din 
02 mai 2020 a emisiunii ”România te vede”, unele titluri afişate pe ecran, precum si o serie 
de comentarii făcute în cadrul acestora au constituit manifestări cu caracter rasist la adresa 
etniei rome, ceea ce este interzis de art. 47 din Codul audiovizualului.’’ 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
    Întocmit, 

Serviciul juridic, reglementări și relații europene 
       Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
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