
 
Decizia nr. 184 din 23.02.2023 

privind sancționarea  cu somație a  S.C. RTV HD S.R.L., 
cu sediul în Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A,  

Construcţia C1, et. 2, ap. 8, jud. Prahova 
CUI: 47245597   Fax: 0378.603.160 

 
e-mail: office@rtv.net 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter  

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 februarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 
12269/14.12.2022 cu privire la emisiunea  ”Punctul culminant” difuzată de postul 
România Tv în data de 14 decembrie 2022. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RTV HD S.R.L. 
(licenţa audiovizuală S-TV 281.7/09.06.2011 eliberată la 12.01.2023 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.2/26.01.2023). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, după 
dezbateri, membrii Consiliului au constatat încălcarea de către radiodifuzor a 
dispozițiilor  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, postul de televiziune România TV a prezentat în data de 14.12.2022, în 
intervalul orar 20:59 – 22:45, emisiunea de dezbatere Punctul culminant, moderată 
de Victor Ciutacu, în cadrul căreia au participat, în calitate de invitați, Gelu Vișan-
analist politic, Vladimir Ionaș-sociolog, Mirel Palada-sociolog; iar prin Skype: Robert 
Cazanciuc-PSD.  

Subiectul ce a făcut obiectul sesizării ce a stat la baza întocmirii raportului de 
monitorizare a fost difuzat sub titlul: UTERUL ARTIFICIAL, CE SE PREGĂTEȘTE ÎN 
ACESTE ZILE.  

Conform raportului de monitorizare privind conținutul și modul de desfășurare a 
emisiunii, din care redăm spre exemplificare: 

”Subiectul sesizat a fost prezentat și comentat în a doua oră a emisiunii.  
(S1-rep.10.41-13.47, sel.22.mp4) Victor Ciutacu: … Dezbaterea continuă doamnelor 

și domnilor, (…) dacă dvs. credeați că le-ați văzut pe toate, vin să vă mai arunc o pastilă. A 
fost dezvăluit, domnule Palada atenție, comanda la mine, conceptul primului uter artificial din 
lume. Denumită “EctoLife”, instalația poate produce până la 30.000 de copii, în fiecare an. 
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Instalația, repet, instalația își propune să ofere părinților o gamă largă de instrumente pentru 
a obține un copil personalizat, în funcție de dorințele acestuia. Haideți să vedem despre ce 
este vorba în rezumat! Domnule Palada, atenție, mare atenție!  

*Material înregistrat, fără a fi precizată sursa/data.  
Voce din Off: Vă prezentăm EctoLife, prima fabrică de utere artificiale, alimentată de 

energie regenerabilă. EctoLife permite cuplurilor infertile să conceapă un copil și să fie părinții 
propriilor urmași. Este soluția perfectă pentru femeile cărora le-a fost scos uterul chirurgical 
în urma cancerului sau a altor complicații. Cu EctoLife nașterile premature și cezarienele vor 
fi  de domeniul trecutului. EctoLife este conceput pentru a ajuta țările care suferă de un declin 
al populației ca Japonia, Bulgaria, Coreea de Sud și multe altele. Capsulele sunt echipate cu 
monitoare pe care sunt afișate în timp real valorile progresului pe care îl face copilul 
dumneavoastră. Aceste date sunt trimise direct pe telefonul tău pentru ca tu să-ți poți 
monitoriza copilul în confortul casei tale. De asemenea, aplicația îți arată life copilul. Poți să-
i cânți copilului tău pentru a-l obișnui cu vocea ta înainte de naștere. Scopul nostru este să-
ți dăm un urmaș inteligent care să reflecte deciziile inteligente pe care le-ai luat tu. Înainte de 
plasarea copilului în capsulă, se folosește metoda fertilizării In Vitro pentru a crea și selecta 
embrionul superior din punct de vedere genetic, dându-i copilului tău șansa de a se dezvolta 
fără probleme biologice. Și dacă vrei ca copilul tău să iasă în evidență și să aibă un viitor 
luminos, pachetul nostru de elită, îți oferă posibilitatea să modifici genetic embrionul înainte 
de implantarea în uterul artificial. Poți alege fiecare trăsătură a copilului tău dintr-o listă de 
300 de gene. Pachetul de elită îți permite să alegi culoarea ochilor copilului tău, culoarea 
părului, culoarea pielii, forța fizică, înălțimea și nivelul de inteligență. Spune adio durerilor 
facerii și contractărilor musculare asociate nașterii naturale. EctoLife îți oferă o alternativă 
sigură și fără durere care te ajută să aduci pe lume un copil fără stres. Nașterea se face ușor, 
convenabil și se poate realiza printr-o simplă apăsare a unui buton.      

(S2-rep.13.47-17.20, sel.22.mp4) Victor Ciutacu: Domnu’ Palada, că sunteți mai 
umblat și mai citit decât mine, fără a minimaliza doamne ferește, tragedia femeilor care 
încearcă să facă un copil și nu reușesc, mie, invenția asta mi se pare de “noaptea minții”. 
Pare cumva așa, ca o mașină personalizată pe care o comanzi pe bandă; cică, instalația 
poate produce până la 30.000 de copii pe an! Și tu îți alegi ca-n aia: scaune de piele, încălzire 
în scaune sau în podea, culoare, nivel de inteligență. Întrebarea mea e: dacă n-ai suficienți 
bani, îți alegi unul mai prost? Bănuiesc că dacă vrei unul deștept, e cel mai scump de pe 
piață!   

Mirel Palada: Sau iei unul la mâna a doua, un pic uzat.  
(...) 
(S3-rep.17.20-19.04, sel.22.mp4) Victor Ciutacu: Stai că mergem la Vișan! Gelule, tu 

ai fost deputat aproape de Bulgaria. Ai văzut că Bulgaria e inclusă pe lista țărilor unde e 
declin demografic!?  

Gelu Vișan: Bă, am văzut niște fete în Bulgaria, (…) Nu cred că e așa la ei, nu, nu! (…) 
Să știi că, până la urmă, dacă omenirea o ia razna, n-avem decât să închidem granițele! 

Victor Ciutacu: Și rămânem noi singurii sănătoși! 
Gelu Vișan: Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Adică, Victore, pe bune! Scuzați-ne!  
Victor Ciutacu: Nu zice vreo nenorocire! (râd și vorbesc mai mulți în același timp!) 
Gelu Vișan: Să mă scuze doamna! Victore, stai, stai un pic, Victore! Dacă eu, acum în 

emisiune, cobor și zic, vrei să mă iei de bărbat, sau vrei să ne iubim (…)!? 
Mirel Palada: Nu stingeți lumina în studio, vă rog eu frumos, nu stingeți lumina în studio!  
Victor Ciutacu: Lasă-mă Mirele, tocmai vreau să-i fac o declarație lui Gelu! Dacă mă 

iubești și mă dorești, eu zic să mă ceri înainte să devină obligatoriu, adică … pe liber 
consimțământ. Stați un pic, stați un pic că e un drept la replică (…) 

Vladimir Ionaș: Eu voiam să spun o chestie primitivă așa, de la țară, că acolo am fost 
crescut. 

Victor Ciutacu: De la Onești, ca să zic…  
Vladimir Ionaș: Da. Îl supărăm pe Dumnezeu! Chestiile astea … sau dacă vreți mai 

urban așa, Universul la un moment dat, Natura, Universul, îți dă și reversul medaliei! (…).” 
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După analizarea raportului și vizionarea unor secvențe din înregistrări, membrii 

Consiliului au constatat că, prin comentariile și modul de prezentare al materialului difuzat 
sub titlul ”UTERUL ARTIFICIAL, CE SE PREGĂTEȘTE ÎN ACESTE ZILE”, în emisiunea 
”Punctul culminant” din 14 decembrie 2022, nu a fost  asigurată o informare corectă și 
verificată a publicului cu privire la subiectul adus în atenția acestuia,  prezentat de moderator 
ca ”instalația  care își propune să ofere părinților o gamă largă de instrumente pentru a obține 
un copil personalizat”. 

 

Astfel,  Consiliul a constatat că, în condițiile în care publicul nu a fost informat cu 
privire la faptul că respectivul material se referă la o ficțiune, nefiind indicată sau 
verificată sursa materialului audiovizual și a informațiilor prezentate în cadrul acestuia, 
autorul sau locul în care au fost dezvoltate aceste tehnologii, din prezentare și 
comentarii publicul a putut înțelege în mod greșit că respectivele informații și imagini 
difuzate de radiodifuzor prezintă o realitate, o chestiune de actualitate, referitoare la 
existența unui dispozitiv artificial pentru dezvoltarea embrionilor umani.  

În aceste condiții, în raport de conținutul analizat, Consiliul a constatat 
nerespectarea dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit 
cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să se asigure că  informarea cu privire la un subiect, fapt 
sau eveniment este corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

Având în vedere încălcarea prevederilor legale, 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 somație publică. 

În temeiul prevederilor art. 91 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. RTV HD S.R.L., licenţa audiovizuală S-TV 
281.7/09.06.2011 eliberată la 12.01.2023 şi decizia de autorizare nr. 
1779.2/26.01.2023 pentru postul de televiziune 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 (Codul audiovizualului). 

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 somație publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în emisiunea ”Punctul culminant” din 14 decembrie 2022, a 
fost prezentat și comentat un material audiovizual referitor la existența unui ”uter 



 4
artificial” pentru dezvoltarea embrionilor umani, fără ca anterior difuzării materialului 
să fie verificată sursa și realitatea informației aduse la cunoștința publicului.   

Potrivit dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. b) din Codul audiovizualului, în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să se asigure că  informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment este corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu                bună-
credinţă.” 

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

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 
 


