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Decizia nr. 279 din 31.05.2022 

  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 e-mail: office@rtv.net 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  
 

 
Întrunit în şedinţa publică din data de 31 mai 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare în baza 
sesizărilor înregistrate sub nr. 5011-5015/26.04.2022, cu privire la emisiuni informative  
difuzate de postul România TV în zilele de 16 și 26 februarie, 23 martie  și  1 și 5 aprilie 
2022. 

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 și 
vizionarea unor selecții din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. 
(1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate:   
(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate 
trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În 
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a 
putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

 

În fapt, ca urmare a sesizărilor primite s-a procedat la monitorizarea programelor 
de știri și de dezbateri difuzate de postul de televiziune România TV, conform datelor 
menționate în sesizări.  

Potrivit rapoartelor de monitorizare analizate de Consiliu în ședința publică din data 
de 31 mai 2022,  aspectele semnalate de petent au fost regăsite, în concret, în cadrul 
unor emisiuni difuzate de postul România TV în data de 23.03.2022 și 1.04.2022.   

Redăm, spre exemplificare, din rapoartele referitoare la programele difuzate în 
zilele de de 23 martie și 1 aprilie 2022 analizate de Consiliu: 

”(…) Ca urmare a sesizării primite, au fost monitorizate programele de știri și de 
dezbateri difuzate de postul de televiziune România TV în data de 23.03.2022, interval 
orar: 06:00-00:00. Referiri la aspectele semnalate de petent au fost regăsite în grupajul 
informativ al orei 12:00, în care a fost difuzată o știre cu titlul: SCANDAL CU AVOCATUL 
ȚEPAR, VICTIMELE SUNT DISPERATE.  
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S (rep.32.55-35.44 sel.12) 
Conținut știre: 
Prezentatoare: Victimele umilite de celebrul avocat Daniel Ionașcu au depus 

plângere la Protecția Consumatorului.  
Prezentator: De exemplu unul dintre clienți spune că i-a dat o sumă colosală 

pentru a-l reprezenta în instanță, însă avocatul nici nu s-a ocupat de caz.  
Prezentatoare: Ne dă mai multe informații Alexandra Ion care este  alături de victime, 

te ascultăm, Alexandra. 
Alexandra Ion, reporter: Bun găsit tuturor, victimele lui Daniel Ionașcu continuă să 

își ceară drepturile, alături de noi se află două dintre ele, doamna Dumitrache ne va 
spune unde va merge pentru a-și cere drepturile  și banii pe care i-a oferit avocatului. 
Bună ziua. 

Doamna Dumitrache: Bună ziua, vreau să merg la ANPC pentru a-mi cere suma de 
36860 de lei pe care domnul avocat Ionașcu mi i-a luat printr-o hotărâre, printr-un 
contract juridic și nu m-a reprezentat nici la notariat, nici la tribunal, o să merg și la 
ANPC la care o să depun o reclamație, doresc ca să merg și la Baroul București 
pentru a-mi obține ce a dat dumnealui suma de 17500 de lei și o să plec mai departe 
și la Parchet unde o să fac o declarație împotriva acestui avocat. 

Alexandra Ion: De asemenea alături de noi se mai află și doamna Florentina care va 
merge alături de doamna Dumitrache ca să facă această reclamație, bună ziua. 

Doamna Florentina: Bună ziua, vreau să spun că voi depune toate diligențele 
pentru a-mi recupera banii care mi-au fost atribuiți printr-o hotărâre definitivă de 
către decanul Baroului București, fiind vorba de 50 de mii de lei care nu mi-au fost 
restituiți de domnul avocat Ionașcu, cu toate că a avut și termen de restituire, 15 zile 
de la rămânerea definitivă a hotărârii. Voi depune toate eforturile și la Curtea de 
Conturi, la ANPC, voi merge din nou la Baroul București să întreb de ce nu s-a făcut 
nimic și nu s-a luat nicio măsură împotriva acestui individ care și în momentul acesta 
înșală oamenii, are peste 100 de dosare la Baroul București și vrem să se facă 
dreptate, toți suntem egali în fața legii și avem dreptul să ne recuperăm banii pentru 
care am fost înșelați și pentru care nu am fost reprezentați, neîndeplinindu-și astfel 
obligațiile contractuale din contractul de asistență juridică. (…)” 

”(...) Au fost monitorizate emisiunile de știri și dezbateri difuzate de postul de 
televiziune România TV în data de 01.04.2022, interval orar 06:00-24:00. 

Știrea în cadrul căreia au fost regăsite aspectele semnalate de petent a fost difuzată în 
ediția informativă Știrile România TV de la ora 16:00 prezentată de Ionuț Grigore și 
Cristina Herea. 

S1-rep. 31.01 – 33.28, sel. 16 
Titlul știrii: VICTIMELE AVOCATULUI CELEBRU, PLÂNGERE COLECTIVĂ 
Conținutul știrii (cu mențiunea EXCLUSIV; în partea dreapta-jos a ecranului a fost titrat 

DIRECT):  
Cristina Herea: Victimele avocatului Daniel Ionașcu, un nou pas pentru 

recuperarea sumelor de bani. 
Ionuț Grigore: Oamenii au mers la Barou și au depus o plângere colectivă. 
Cristina Herea: Vestitul avocat este acuzat că a luat sume foarte mari de bani de 

la clienți și nu i-a mai reprezentat în instanță. 
Ionuț Grigore: Detaliile vin de la Alexandra Ion. 
Aflată alături de un grup de persoane, Alexandra Ion, reporter România TV, a relatat: 

Bun găsit, tuturor! Ne aflăm alături de victimele lui Daniel Ionașcu care, astăzi, s-au 
prezentat la Barou pentru a depune alte sesizări. Alături de noi se află domnul Mihai 
Toader și ne va spune ce s-a întâmplat acolo. Bună ziua! Ne spuneți pentru ce ați depus 
această cerere?  

Mihai Toader: Bună ziua! Pentru excluderea dânsului din profesie. Nu mai trebuie 
să profeseze! Pe lângă banii pe care i-a luat acestor persoane și multor altora, așa 
are posibilitatea să mai ia și la alte persoane. Drept consecință, așa cum au spus și 
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unii lucrători din Barou, nu trebuie să mai profeseze. Deci am făcut cerere pentru 
excluderea dânsului din profesie. Săptămâna viitoare mergem la Parchet să vedem ce 
încadrare juridică vor decide juriștii noștri.  

Alexandra Ion, reporter România TV: De ce credeți că nu s-au luat măsuri pentru că 
dumneavoastră ați mai fost la Barou să depuneți, anterior, alte sesizări? 

Mihai Toader: Rămâne să primesc acest răspuns de la domnul decan când voi fi primit 
în audiență. 

Alexandra Ion, reporter România TV: De asemenea, alături de noi se mai află și 
doamna Florentina care a primit o decizie din partea Baroului, o decizie definitivă, 
pentru a primi 50% din suma dată avocatului. Bună ziua! Ce s-a întâmplat, astăzi, acolo?  

Florentina (stând cu spatele spre camera de filmat): Bună ziua! Noi am continuat 
demersurile în vederea obținerii sumelor care ne-au fost acordate prin decizia 
Baroului. Am solicitat, totodată, și excluderea dânsului pentru a stopa fenomenul 
infracțional referitor… înșelăciune în formă continuată… pentru că sunt mai multe 
victime… mult mai multe victime… da?... chiar peste 100 de victime... și vom face în 
continuare toate demersurile, inclusiv la forurile internaționale, pe partea de drept, 
până ne vom obține toate drepturile care ni se cuvin și pentru care dânsul nu și-a 
îndeplinit obligațiile contractuale asumate.  

Alexandra Ion, reporter România TV: După cum au spus și persoanele prezente aici, 
vor merge săptămâna viitoare la Parchet pentru a-și obține sumele de bani pe care i le-au 
dat avocatului. (...)”. 

 

După analizarea rapoartelor de monitorizare ale emisiunilor informative difuzate de  
postul România TV, în cadrul cărora au fost prezentate nemulțumirile unor persoane 
privind îndeplinirea unor obligații asumate în contracte de asistență juridică încheiate de 
domnul avocat Daniel Ionașcu, membrii Consiliului au constatat că materialele difuzate 
în zilele de 23 martie și 01 aprilie 2022, au avut un conținut de natură să încalce 
prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.     

Astfel, față de conținutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au reținut că în 
materialele cu caracter acuzator și prejudiciabil (sub titlurile: SCANDAL CU AVOCATUL 
ȚEPAR, VICTIMELE SUNT DISPERATE.; VICTIMELE AVOCATULUI CELEBRU, 
PLÂNGERE COLECTIVĂ), transmise de radiodifuzor  în zilele de 23 martie și 1 aprilie 
2022, nu a fost prezentat nici un punct de vedere și nici nu s-a încercat contactarea 
domnului avocat Daniel Ionașcu, pentru a răspunde referitor la acuzațiile aduse, situație 
de natură să afecteze dreptul la propria imagine al acestuia. 

Consiliul a reținut că, deși în alte emisiuni în care a fost abordat subiectul 
nemulțumirii clienților avocatului Daniel Ionașcu, radiodifuzorul a încercat contactarea 
acestuia sau a prezentat înregistrări din care rezulta punctul de vedere cu referire la 
acuzațiile concrete formulate la adresa sa, în cele două materiale audiovizuale redate 
anterior, obligațiile impuse de reglementarea legală pentru protejarea imaginii persoanei 
acuzate nu au fost respectate.  

Potrivit dispozițiilor legale, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Față de aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor referitoare la 
respectarea dreptului la propria imagine al persoanei, 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. 



 

  

 

 

 

 

4 
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. 40 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: 

 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul unor materiale difuzate în emisiuni de știri, în zilele 
de 23 martie și 1 aprilie 2022, nu a prezentat punctul de vedere și nu a încercat 
contactarea persoanei la adresa căreia erau formulate acuzații privind fapte sau 
comportamente de natură ilegală sau imorală, situație de natură să contravină 
dispozițiilor art. 40 din Codul audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor legale, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

        
Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


