
 

 
Decizia nr. 289 din 23.09.2021 

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       

e-mail: office@rtv.net ;     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 23 septembrie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului             
a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor                         
nr. 258/08.04.2021, 3279/10.04.2021 și 3300/12.04.2021 cu privire la emisiunea Punctul 
culminant, ediţia din 8 aprilie 2021 şi emisiunile de știri și dezbateri difuzate în data de       
10 aprilie 2021, de postul ROMÂNIA TV, după ce, în şedinţa din 22 septembrie 2021 s-au 
vizionat selecţii din înregistrările emisiunilor menţionate. 

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 şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunilor analizate, membrii Consiliului au 
constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 40 alin. (4) şi 64 
alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.  

Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 alin. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 

probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 

- art. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

 a): asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
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 8 aprilie 2021, în intervalul 20:58-22:47, postul de televiziune 

ROMÂNIA TV a difuzat, în direct, o ediţie a emisiunii „Punctul culminant”, moderată de 
Victor Ciutacu. 

Analizând această ediţie, membrii Consiliului au constatat că partea a doua a emisiunii, 
difuzată în intervalul orar 22:00 – 22:47, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor privind 
asigurarea informării corecte a publicului şi a demnităţii umane. 
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Invitaţii emisiunii, prin video au fost: Mugur Mihăescu, Gelu Vișan – analist politic, 
Pavel Abraham – avocat și general în rezervă și Dan Dinu - proprietar de restaurant în 
Timișoara 

Redăm din raportul de monitorizare fragmente din emisiunea analizată:   
Teme: modul de înmormântare a morților în pandemie, cazul închiderii unui restaurant din 

Timișoara după un flagrant realizat de cei din Prefectură în colaborare cu Jandarmeria și Poliția ș.a. 
Titluri pe durata subiectului legat de închiderea restaurantului din Timișoara după flagrant: 

AFACERI LUATE CU JAPCA, DOVADA DE NECONTESTAT A ABUZURILOR / CUM PUN USR-
IȘTII MÂNA PE AFACERILE CONSTRUITE DE-O VIAȚĂ / CUM ÎȘI BAT JOC USR-IȘTII DE 
ROMÂNII CARE I-AU VOTAT / AFACERI LUATE CU JAPCA / DOCUMENTUL CARE ÎNGROAPĂ 
REGIMUL DE FORȚĂ REZIST / DOCUMENTUL OFICIAL CARE ARATĂ ABUZUL REZIȘTILOR. 

A fost prezentat un material breaking news, cu o doamnă (ulterior aflăm că e consiliera USR 
care a participat la flagrant) care își exprimă regretele și scuzele. (...) 

Au fost difuzate imagini și de la descinderea jandarmeriei la un restaurant având mesele 
distanțate, cu: patru clienți la o masă, trei la altă masă și una la o a treia masă.  

S2  (33.57-36.21/22) Victor Ciutacu: ... E, ...România TV este primul și singurul post de 
televiziune care are raportul Corpului de Control al ministrului de Interne trimis la Prefectura 
Județului Timiș, trimis la Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, trimis la Inspectoratul 
Județean de Jandarmerie Timiș, doamnelor și domnilor.... O să vedeți și documentul. (...). 

S3 (36.23-39.29/22) Victor Ciutacu: ...În esență raportul Corpului de Control confirmă că în 
cabinetul prefectului sau al șefei sale de cabinet s-a dat un telefon la dvs. la restaurant pentru a 
face o rezervare cu clienți falși, după care Prefectul a apelat jandarmii, prefectul USR, pe care a 
trimis cu consiliera USR să vină și să vă închidă prăvălia. Aveți și dvs. documentul din câte am 
înțeles. (...) 

Dan Dinu: Este foarte grav, este foarte grav ceea ce a scos la iveală raportul de control al 
ministrului de Interne. Practic, acest raport vine și întărește ideea abuzului în serviciu. Abuz în 
servicu în formă continuată, abuz în serviciu a unor persoane care ocupă funcții publice în 
Timișoara și-n județul Timiș și care lucrează ca și grup organizat. (...)Prefectul Timișoarei, șefa de 
Cabinet a Prefectului, consilierul local încearcă, nu știu ce încearcă. Încearcă să ne jefuiască, ... 

 (00.06-00.15/S3) Cu titlul NEREGULILE DESCOPERITE DE CORPUL DE CONTROL AL 
M.A.I., La nivelul IJJ Timiș, a fost titrat următorul rezumat:  

Inspectorul șef al IJJ Timiș a exercitat în mod defectuos atribuțiile funcționale conferite prin fișa 
postului constând în aceea că până la sosirea comisiei de verificare din cadrul  Corpului de Control 
al Ministrului (data de 25.03.2021), nu a dispus vreo măsură managerială în vederea efectuării unei 
verificări/analize cu privire la modul de intervenție a echipajului de jandarmi.(...) 

S4 (39.38-41.52/22) Victor Ciutacu: Prietene (Mugur Mihăescu – n.m.), după raportul ăsta al 
Corpului de Control care a fost trimis inclusiv primului-ministru, țin să te anunț că la această oră 
situația în terenul de joc stă în felul următor. Doamna care a participat la mascarada asta și care 
bocea pe internet în direct este în continuare consilier local, dar este suspendată din USR vreme 
jumat’ de an de zile dar fără să-și piardă drepturile. Este în continuare... are un vot în Consiliul Local 
Timișoara. Prefectul, a cărui șefă de cabinet a chemat jandarmii și a făcut rezervarea pe fals și care 
el însuși a sunat la Jandarmerie, este în continuare în funcție. Șeful Inspectoratului Județean de 
Poliție, săracul venise de trei zile acasă înapoi de la Arad de unde fusese detașat el și elevii, 
(neinteligibil) în continuare în funcție. Șeful jandarmilor e în continuare în funcție, fiind probabil 
cercetat de acolo unde au trimis domnul Bode întru valorificarea concluziilor acestui raport. Nu ți se 
pare superb? (...) 

Mugur Mihăescu: Eu v-am mai spus și sunt unul dintre puținii care au lansat faptul că 
acești oameni nu sunt neomarxiști sunt naziști. Asistăm la ascensiunea nazismului la putere 
prin căi democratice. Ca de obicei și-n timpul celeilalte ascensiuni a nazismului european 
Biserica a pactizat. Uitați ce-a făcut atunci Papa de la Roma cu vechiul regim nazist. Asta se 
întâmplă și acuma. ... Dacă vreți nazism, ați ales naziștii păstrați-vă naziștii. Spălați-vă cu ei pe 
cap. (...) 

Victor Ciutacu: Dar tu, viața ta vrei să ți-o trăiești într-un regim pe care tu îl consideri nazist? 
Mugur Mihăescu: Este un regim nazist. Cum? (...) 
S5 (42.55-47.19/22) Victor Ciutacu: Tragedia este că modul ăsta de lucru se împrăștie la 

nivelul întregii  țări și devine o rețetă. Nu mai departe de două zile, cred că sunt, primarul USR al 
Sectorului 2 conducea trupele de asalt împotriva tarabagiilor din incinta Metrorex, un spațiu care nu 
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se află nici în proprietatea nici în administrarea Primăriei Sectorului 2, domnule general Abraham. 
(...) 

 
Pavel Abraham: Nu puteți. Nu puteți. O clipă, iertați-mă, domnul Ciutacu. Nu puteți, știți de ce? 

Noi spunem că prefectul de Timiș este incompetent și e adevărat. 
Victor Ciutacu: Nu, e abuziv. 
Pavel Abraham: Primarul de la Sectorul 2 e incompetent și e adevărat, noi spunem că ministrul 

e incompetent nu numai unul, mai mulți. Asta e regula de a selecta cadrele pentru ofensiva 
generalizată de globalizare. Se atacă instituțiile fundamentale în mod treptat sau echilibrat de către 
o regie care e făcută de oameni deștepți (se suprapune).    

Victor Ciutacu: Păi, și atunci, domnule general, haideți să deschidem toți larg ușile să vină 
USR-iștii să ne ia tot din case. (...) 

Victor Ciutacu: Hai să intrăm. Avem un document. 
Mugur Mihăescu: N-ai cu cine. (...) 
Pavel Abraham: Și primul-ministru este incompetent. Tot așa a fost ales. Ăsta e criteriul. (...) 
Gelu Vișan: Primul-ministru, după constatarea ministrului de Interne, ar trebui să-l schimbe din 

funcție mâine de dimineață pe prefectul de Timiș. (...) 
Gelu Vișan: Nu-l va schimba, de ce, Victor? Pentru că primul-ministru e omul lor, al USR-ului, al 

neomarxiștilor.  
Pavel Abraham: Corect. 
Gelu Vișan: Și aici îi dau dreptate domnului Abraham. E omul lor. E pus de ei, de 

multinaționale, de bănci și de neomarxiști. Primul-ministru nu e prim-ministrul PNL-ului. 
Victor Ciutacu: Băi, Gelu, tu realizezi că-n Țara Românească un prefect sună la 

Jandarmerie să-i dea doi băieți sau patru să închidă o cârciumă și Jandarmeria se duce? 
Gelu Vișan: Da. 
Pavel Abraham: Da. (Se suprapune.) 
Gelu Vișan: Da, pentru că așa e în comunismul nazist, vorba domnului (neinteligibil) Așa e. 
Mugur Mihăescu: Păi, trupele SS ce făceau? 
Gelu Vișan: Noi suntem într-o trupă (se suprapune) într-un neomarxism (se suprapune). (...) 
S6 (48.21-49.10/22) Victor Ciutacu: Deci, dvs. conduceți un conglomerat de 500 de oameni 

care dă anual câteva milioane de euro statului prin diverse forme, da?  
Dan Dinu: Exact. 
Victor Ciutacu: În urma activităților... Și dvs. trebuie să vă lăsați jefuit la drumul mare și să nu 

cârâiți? Eu vă întreb și eu. 
Dan Dinu: Păi, nu, tocmai asta este că nu ne vom lăsa jefuiți. Am pornit o acțiune atât 

civilă cât și penală împotriva acestor oameni. În momentul de față așteptăm ca justiția să-și 
facă treaba. (...) 

Dan Dinu: ... Ana Munteanu să ne facem dreptate singuri. Ne căutăm dreptatea în justiție, 
pentru că noi considerăm că încă trăim într-un stat de drept. 

Până la finalul ediției nu a fost prezentat niciun document oficial. 
 

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare cu 
privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în data de 10 aprilie 2021, constatând că şi 
acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor privind asigurarea informării corecte şi a 
dreptului la demnitate a persoanei, în conformitate cu prevederile invocate.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
Au fost monitorizate emisiunile din data de 10.04.2021, interval orar 16:00-24:00, difuzate de 

postul de televiziune România TV, în care s-au prezentat informații despre protestele care au avut 
loc în orașele din România, proteste în care participanții au manifestat împotriva restricțiilor impuse 
de autorități în contextul pandemiei de coronavirus și al evacuării Spitalului Foișor, pentru a fi 
transformat în spital suport COVID. 

 România te vede, interval orar 16:00-17:45 
Prezentator: Ioan Korpos 
În partea a doua a emisiunii au fost invitați: Dumitru Pelican-senator; Valentin Guia-teolog; 

Adrian Izvoranu-sindicalist; Luis Lazarus-jurnalist, Dan Chitic-avocat; Aureliu Surulescu-actor. 
Titluri pe banda de breaking news: S1 (rep.10.40-15.10 sel.16) ALERTĂ DE PROTESTE ÎN 

TREI ZONE ALE CAPITALEI; PROTESTE DUPĂ ULTIMA BATJOCURĂ ARAFAT-REZIST; 
ACUM: PROTEST DUPĂ BATJOCURA REZIȘTILOR ȘI A LUI ARAFAT; OAMENII REIAU 
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PROTESTELE ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN ȚARĂ; REVOLTĂ DUPĂ MIZERIA LUI ARAFAT GIRATĂ DE 
REZIȘTI; ARAFAT ȘI REZIȘTII SCOT ȚARA ÎN STRADĂ DIN NOU; ARAFAT ȘI REZIȘTII SCOT 
LUMEA ÎN STRADĂ; (...) LIDERUL PROTESTATARILOR: AZI, VOICULESCU ȘI ARAFAT VOR FI 
DEMIȘI; IMEDIAT: Batjocura lui Raed Arafat, ultima umilință pentru români, comandantul-șef 
filmat în biroul lui, înregistrarea din timpul evacuărilor; IMEDIAT: Raed Arafat, înregistrare 
cutremurătoare din biroul său: comandantul-șef speriat, ce le-a transmis premierului și 
ministrului rezist. 

Au fost difuzate imagini în direct din centrul Capitalei (Piața Victoriei, Piața Universității ), unde 
mai mulți protestatari purtând steaguri și pancarte, s-au adunat pentru a cere ridicarea restricțiilor 
impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Reporterii România TV au comentat de la fața 
locului și au luat mai multe interviuri protestatarilor. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de 
încălcarea drepturilor și libertăților populației de către autorități, prin măsurile restrictive adoptate. 
De asemenea și-au exprimat revolta față de modul în care s-a acționat în cazul Spitalului Foișor, 
acesta fiind transformat în spital suport COVID. De asemenea au cerut demisia Ministrului Sănătății, 
Vlad Voiculescu și șefului DSU, Raed Arafat. Au protestat și împotriva posibilității introducerii 
vaccinării obligatorii. Invitații au discutat despre modul defectuos în care a fost gestionată pandemia 
de coronavirus. Jurnalistul Luis Lazarus a fost prezent printre protestatari și a comentat: 

S2 (rep.27.30-31.55 sel.16) 
 Ioan Korpos: Domnule Lazarus, ce o să faceți acolo, spuneați că nimeni nu vă ascultă, că 

nimeni nu vă bagă în seamă, protestele ar fi ca și inexistente și atunci ce o să faceți, ziua, protestul, 
amenzile? 

 Luis Lazarus: (...), acest guvern și celălalt de altfel, guvernul Orban și guvernul Cîțu, au 
dovedit o maximă aroganță și noi vrem să plece acest guvern, ... dar asta nu presupune că acest 
Cîțu împreună cu Arafat și cu Voiculescu, principalii artizani ai acelei nenorociri de aseară, dar nu 
numai, principalii artizani împreună și cu Orban ai arderii spitalelor, ai morții oamenilor prin spitale, 
din cauza tratamentelor greșite și din cauza sedării și legării de pat, principalii artizani ai 
înmormântărilor fake pe care le-au promovat într-un an de zile, acești oameni trebuie să plece ... 
deși aveau spitale așa-zis modulare, care se presupune că ar fi putut să preia niște bolnavi COVID 
și să evacueze pur și simplu în miez de noapte ca hoții, un spital care nu avea nici legătură cu 
COVID. ...ne-au băgat pe noi în case, ne-au ținut izolați, sechestrați la domiciliu, fără drepturi, ne-au 
încălcat prin acte fictive toate drepturile, pe motiv că noi suntem ăia care transmitem boala, în 
condițiile în care nu erau în stare să țină un mediu perfect steril din care să nu iasă virusul, ... 

Au comentat măsurile luate de autorități și ceilalți invitați prezenți, cerând demisia oamenilor 
care s-au ocupat direct de gestionarea pandemiei de coronavirus în România (ministrul Sănătății și 
șeful DSU). (...) 

S4 (rep.44.08-45.56 sel.17) 
 Breaking news, ora 18:00 
Prezentatori: Cristina Herea și Ionuț Grigore 
Invitați: Valentin Guia-teolog; Adrian Izvoranu-sindicalist; Bogdan Chirieac-jurnalist; Aureliu 

Surulescu-actor; Gelu Vișan-om politic. 
Titluri afișate pe ecran: ACUM: PROTESTATARII AU OCUPAT PIAȚA VICTORIEI; (...) 

LIDERUL PROTESTATARILOR: AZI VOICULESCU ȘI ARAFAT VOR FI DEMIȘI; 
PROTESTATARII ANUNȚĂ CĂ ÎI VOR DA JOS PE GUVERNANȚI; FURIE ÎN STRADĂ DUPĂ 
BATJOCURA ARAFAT-REZIȘTI; ACUM: ROMÂNII UMILIȚI DE REZIȘTI, REVOLTĂ ÎN 
STRADĂ; ARAFAT: NU REGRET DECIZIA LUATĂ; PROTESTATARII ÎI CER DEMISIA, 
ARAFAT SFIDEAZĂ DIN BIROUL SĂU; PROTESTATARII CER DEMITEREA LUI ARAFAT ȘI A 
GUVERNULUI; CEL MAI MARE MITING DIN PANDEMIE, REVOLTĂ LA GUVERN.  

Au fost difuzate imagini în direct din centrul Capitalei, precum și din alte mari orașe din țară, 
unde mai mulți manifestanți s-au adunat pentru a cere ridicarea restricțiilor impuse în contextul 
pandemiei de coronavirus. Aceștia cer, potrivit reporterilor România TV, să vadă ceva concret după 
un an de pandemie, vor libertate, iar acces în spitale să aibă și ceilalți pacienți cu boli grave, nu 
doar cei infectați cu coronavirus. De asemenea, oamenii protestează și față de modul în care 
autoritățile au acționat în cazul Spitalului Foișor, transformat în spital suport COVID și cer demisia  
ministrului Sănătății și șefului DSU. Jandarmii prezenți la proteste cer oamenilor să respecte 
măsurile impuse, altfel vor aplica sancțiuni contravenționale. Invitații și-au exprimat opinia cu privire 
la protestele care au loc chiar în acel moment.  

S5 (rep. 26.33-34.50 sel.18) 
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Prezentatoare: Domnule Chirieac, haideți să vedem reacția lui Raed Arafat cel care nu 
regretă decizia de a evacua spitalul și de a lăsa practic pacienții de izbeliște, șeful DSU 
anunță că va proceda la fel de fiecare dată, când va fi nevoie, vedem înregistrarea de ultimă 
oră chiar acum. 

Raed Arafat (înregistrare): Consider ca și decizie de fapt a fost una corectă, chiar dacă a creat 
un disconfort pentru pacienții care erau internați în Spitalul Foișorul, am o singură menire, să 
salvăm cât mai multe vieți, ne punem în situația colegilor noștri din UPU și din spitale să aleagă 
dintre pacienții care ajung cu ambulanțele cine intră și cine rămâne în ambulanță, acolo nu am dorit 
să ajungem, așa că soluția de a evacua un spital și îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, mai 
târziu în cursul nopții, când noi de fapt ordinul l-am emis de la prânz ieri, iar echipa noastră la spital 
era în jurul orei 15 că se discută și să înceapă această evacuare și care totuși s-a lungit ca și 
discuții până la momentul în care s-a început mai târziu, știu că s-a produs un disconfort, știu că 
multă lume vede care era făcut pentru pacienții care erau internați în Spitalul Foișor, da sunt de 
acord, nu este deloc un lucru plăcut, e un lucru care în condiții de normalitate poate să se 
desfășoare poate mult mai bine, dar în condițiile de normalitate, nu am ajunge să evacuăm un 
spital, pentru a-l transforma pentru COVID, în partea cealaltă decizia noastră era pentru a reuși să 
punem la dispoziția Bucureștiului încă un număr semnificativ cu paturi cu oxigen și de terapie 
intensivă, aici vorbim de 28 de paturi de terapie intensivă care s-au creat și au intrat în circuit azi-
dimineață și 90 de paturi cu oxigen, astfel încât pacienții care erau în UPU să nu continue să 
rămână în UPU din lipsa de locuri, iar pacienții care ajung în UPU să poată să fie îngrijiți corect 
până găsim locuri de terapie intensivă. 

Prezentator: Se cere demisia lui Raed Arafat și ceea ce s-a întâmplat aseară a accentuat 
această furie a oamenilor pe care îi vedeți în stradă, cu miile. Domnule Surulescu, vă vedeam 
ascultându-l pe Raed Arafat extrem de revoltat și aș vrea să revin la ideea de mai devreme pe 
care am inițiat-o, faptul că nu se mai ține cont de faptul că și alți oameni au nevoie de loc în 
spital, eu asta văd din declarația lui Raed Arafat. 

Aureliu Surulescu: (...) Mi se pare că își bate joc de noi, domnul Arafat cu cine credeți că 
vorbiți? Am senzația că ne luați de proști, dar cu cine vorbiți? Dar un an de zile nu ați fost în 
stare să faceți un spital COVID? Un an de zile, într-un an de zile, știind ce se întâmplă? Totuși 
atunci era mult mai greu, nu știam ce se întâmplă, acum vedem că rata de supraviețuire este 
mare și poate avem noroc, dacă nu era mare, se murea pe capete, eu vă spun, domnule 
Arafat lăsați-ne în pace. 

 Adrian Izvoranu: Dați-mi voie să intervin. 
 Prezentator: Vă rog, domnule Izvoranu. 
Adrian Izvoranu: Am un mesaj foarte scurt și prietenos pentru domnul Arafat, domnule Arafat 

vă acord o jumătate de oră când aveți timp și chef și curiozitate, să învățați cum se evacuează un 
spital, am făcut lucrul ăsta în calitate de voluntar, eram ofițer voluntar în 1977 la cutremur, era o 
situație gravă, erau clădirile căzute peste noi în București, eram vai de capul nostru, nu știam dacă 
mai trăim sau dacă mai scăpăm, vă arăt cum se evacuează un spital, un spital, nu cu 105 oameni, 
un spital cu 1000 de oameni, pe care i-am transportat și repartizat în spitalele Bucureștiului, habar 
nu ai, vino și te învăț eu cum se face repartizarea și cum se face evacuarea unui spital. 

Aureliu Surulescu: Cum să spui, a creat oarece disconfort, dumneavoastră v-ați uitat la 
imaginile acelea, domnule Arafat, disconfort? Disconfort e când te strânge un pantof, oamenii ăia 
sufereau, oamenii ăia suferă. 

Prezentatoare: Domnul Vișan se alătură discuției, domnule Vișan, iată e a doua săptămână de 
protest, practic în fiecare zi guvernanții nu că nu ies la dialog, dar parcă fac în ambiție acestor 
protestatari, a vocii poporului până la urmă și vin cu restricții mai dure, lansează ipoteza carantinării 
țării, scot românii cu forța din sălile de operație și îi lasă în stradă... 

Gelu Vișan: Da, trei lucruri ar fi de spus, în primul rând ceea ce s-a întâmplat în România 
azi-noapte, aseară, nu s-a întâmplat în niciuna din țările civilizate, fie ea din Europa sau de 
oriunde unde e democrație. Ceea ce s-a întâmplat ne arată un dispreț total al autorităților în 
frunte cu așa-zisul comandant al acțiunii care e comandantul lui pește-prăjit, da? El își bate 
pur și simplu joc de cetățenii României, își bate joc de pacienți, își bate joc inclusiv de medici, ... 
Deci ce face așa-zisul comandant al acțiunii, așa-zisul, comandantul lui pește prăjit, de ce 
face Arafat lucrul ăsta? Vă spun eu de ce face, pentru că acum urmează, eu am dat știrea și o 
pot confirma, urmează Floreasca și Universitar, astea sunt spitalele care vor trebui evacuate 
în următoarea perioadă și care vor trebui transformate în spitale COVID. De ce nu se mai fac 
operații în România?  
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 Breaking news, interval orar 21:00-22:45 
Moderator: Ioan Korpos 
Invitați: Alice Drăghici- avocat; Luis Lazarus-jurnalist; Gelu Vișan-om politic; Pavel Abraham-

avocat; Daniel Savu-PSD; Victor Ponta-fost premier. 
Titluri afișate pe ecran: PROTESTE DUPĂ ULTIMA BATJOCURĂ ARAFAT-REZIST; 

...GRUPAREA ARAFAT-REZIȘTI SCOATE LUMEA ÎN STRADĂ; ... ROMÂNII BATJOCORIȚI DE 
REZIȘTI, UMILIREA UNUI NEAM; ... REVOLTA CREȘTE, ARAFAT ȘI REZIȘTII, SOMAȚI SĂ 
PLECE; SCANDAL ACUM CU JANDARMII ÎN CAPITALĂ; OAMENII SCOȘI CU FORȚA DIN 
SPITAL, ARAFAT NU REGRETĂ; ROMÂNII BATJOCORIȚI DE REZIȘTI, UMILIREA UNUI 
NEAM. 

Au fost difuzate imagini din timpul mitingului protestatarilor. În imagini manifestanții se  află în 
fața Palatului Cotroceni pentru a cere președintelui anularea restricțiilor, schimbarea protocoalelor 
medicale, tratarea pacienților non-COVID care nu beneficiază în acest moment de îngrijire 
medicală. De asemenea, protestatarii cer și demisia responsabililor evacuării de la Spitalul Foișor, 
ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu precum și șeful DSU, Raed Arafat, dar și demisia președintelui 
Klaus Iohannis. 

Invitații și-au expus opinia cu privire la protestele în desfășurare, precum și în legătură cu 
evacuarea Spitalului Foișor pentru a fi transformat în spital suport COVID. 

S7 (rep. 37.15-40.20 sel.21) 
Gelu Vișan: În primul rând vreau să vă spun, cu subiect și predicat, că lumea fuge de 

acest tip de abordare, în 1923 așa a început să se instaureze nazismul în Germania, noi 
asistăm acum la un tip de guvernare nou și pentru mine, pentru că eu am zis neomarxist, îl 
studiez de 10 ani de zile, dar acum constat că are accente foarte puternice de nazism, ceea 
ce s-a întâmplat aseară, a fost o crimă cu premeditare în direct și ea va avea urmări cu 
moarte, e clar. Dacă veți avea curiozitatea să urmărească evoluția pacienților puși în bătaie 
de joc azi-noapte, o să constate că unii dintre ei vor muri din cauza a ceea ce s-a întâmplat. 
Asta se numește genocid și așa a început si nazismul și acuma, poporul român eu aș spune 
doar câteva vorbe despre proteste, eu mă bucur că ies în stradă și e foarte în regulă că ies, 
vă spun însă că, revolta între alegătorii oricărui partid, inclusiv cei ai PNL și ai USR, am 
vorbit azi cu reprezentanți ai USR din teritoriu, care se simt extrem de indignați, extrem de 
indignați că e bătaie de joc, îi tratează șefii lor prin ceea ce fac,  în același timp avem o clasă, 
un fel de clasă conducătoare, formată din neomarxiști-neonaziști, care pur și simplu au pus 
piciorul pe gâtul României, nu pe capul nostru, pe gâtul României, noi încă nu ne-am dat 
seama, după imaginile de aseară, sunt extrem de revoltat și în legătură cu urmările, eu vă 
dau scris că Arafat nu poate să stea mai mult de o săptămână, o să încerce micul 
neomarxist, neonazist de Barna, eu îmi asum ceea ce spun public, îmi asum ca să vă scot 
față de CNA. 

Ioan Korpos: Vă rog, ca să nu...asemenea apelative. 
Gelu Vișan: Mi-am asumat eu, ca politolog, ca profesor de științe politice. (...) 
 S8 (rep.45.50-49.35 sel.21) 
Daniel Savu: Pot să fac și eu un comentariu la tentativa asta de manipulare și bătaie de joc a 

domnului Rareș Bogdan, pentru că nu poți să fii un lider PNL și să ne spui, după ce o seară 
întreagă am văzut azi-noapte toate imaginile alea, că vă veți reuni voi luni, de ce nu v-ați reunit 
astăzi, azi-noapte, să nu îi stricați week-endul domnului Iohannis și luni să veniți cu un raport pe 
care îl prezintă Arafat și Vlad, poate îi pregătesc ceva lui Arafat ca să mai salveze lucrurile, dar de 
vreun fir de păr din capul lui Vlad Voiculescu nu se atinge nimeni pentru că vreau să vă explic și 
preiau puțin din ce a spus Gelu Vișan, că acești oameni, această grupare care nu sunt un partid 
politic, sunt o grupare care reprezintă niște interese din afara României s-au pregătit ani de zile în 
diverse ONG-uri, diverse organizații și le-a ieșit acuma, le-a ieșit treaba asta. (...) 

Alice Drăghici: De aia le și spune Rezist, domnule senator, pentru că rezistă. Oamenii 
ăștia nu au nevoie de voturi, am înțeles odată pentru totdeauna că această structură, ONG, 
partid, ce o fi, nu are nevoie de voturi? Că ei au intrat la conducerea țării cu 5%, nici nu știu 
dacă au făcut pragul așa, târâș-grăpiș la redistribuire?  

Daniel Savu: Au pus mâna pe România, au pus mâna pe Justiție, pe Sănătate, au pus 
mâna pe tot ce și-ar dori. 

Alice Drăghici: Iată, credeți că îi pot clinti aceste proteste? Nu, pentru că sloganul lor este 
Rezist și asta trebuie înțeleasă la propriu, rezistă pe scaunele lor, rezistă la conducere, au 
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călcat în picioare opoziția, care să admitem că e redusă la tăcere, cu excepția câtorva voci, 
dar nu de la PSD, atenție, de la AUR. 

Au fost difuzate imagini înregistrate, pe un fundal muzical dramatic, din timpul operațiunii de 
evacuare a pacienților din Spitalul Foișor. Invitații au comentat pe marginea acestor imagini.  

S9 (rep. 17.00-26.50 sel.22 ) 
Gelu Vișan: Tocmai de aceea i-au scos afară, eu am analizat foarte bine ce s-a întâmplat 

aseară, nu cred că am dormit 2 ore, este un semnal care se dă. Vedeți dumneavoastră, 
populația României se împarte în două, arienii, adică neomarxiștii, neonaziști și restul lumii, 
restul lumii poate să crape. Și în primul rând putem începe cu bătrânii. Atenție, prima dată 
neomarxiștii, #tag-iști au spus așa, bătrânii PSD-iști fără dinți și nu știu cum, nu ne-am 
revoltat, mai țineți minte, mai țineți minte când spuneau asta acum 4 ani? Bătrânii ăia fără 
dinți, votanții PSD-eului nu știu ce, nu ne-am revoltat, după care a venit pandemia, ne-au 
băgat în casă și ne-au ținut ca pe câini, 3 ore afară la plimbare, nu ne-am revoltat, am stat 
comozi și am zis, băi poate trece, poate nu știu ce, iar acum de un an de zile îi omoară, îi 
omoară sistematic, nu îi omoară COVID-ul, îi omoară guvernarea neomarxistă, neonazistă. 
Cum îi omoară? În toate felurile. Îi omoară pentru că nu le dă voie la spital, când vin la spital 
le dau foc, dacă ajung și nu iau foc într-un spital din România, îi scot noaptea din spital ca să 
moară. Nu înțelegeți ceea ce se întâmplă de peste un an de zile? S-a întâmplat în Ucraina și 
în Germania între 1923 și 1944, în care toată lumea tăcea din gură, Occidentul și într-un caz ți 
în celălalt, când Stalin a omorât prin înfometare 3 milioane de ucrainieni, prin înfometare, 
Occidentul a tăcut, a întors spatele, urla toată lumea, domnule îi omoară. Așa e la noi, 
bătrânii României sunt omorâți de neonaziști, neomarxiști cu intenție, ceea ce s-a întâmplat 
aseară, Alice, draga mea, este un semnal, trebuie să înțelegem, nu ai cui să îi spui domnule, 
ăștia sunt niște criminali, trebuie băgați în pușcărie ieri, acum o săptămână, acum un an. 

Ioan Korpos: Doamna Drăghici, doamna Drăghici. 
Gelu Vișan: Ăștia sunt niște criminali, nu sunt domni, domni știți cine sunt, părinții tăi au 

fost domni, părinții mei. 
Alice Drăghici: Nu vreau să mai aud și asta. 
Gelu Vișan: Asta e, o să vezi că or să urmeze și altele. Sunt zeci de mii de morți bătrâni 

de care nu știm, o să vină timpul, că se întoarce roata și o să aflăm că au murit zeci de mii de 
bătrâni omorâți de acești nenorociți, o să vezi. 

Ioan Korpos: Doamna Drăghici, stimați invitați, doamnelor și domnilor, imaginile pe care 
le vedeți, oamenii ăștia pe care îi vedeți în imagini au fost pur și simplu scoși noaptea, la 
miezul nopții din spital, unii la câteva ore după operație, oamenii ăștia care pur și simplu nu 
aveai voie să îi iei de acolo din spital, abia operați, oamenii ăștia aveau nevoie de recuperare, 
aveau nevoie ca medicii, ca asistentele să fie acolo lângă ei, aveau nevoie de tratament, 
anticoagulante, au fost trimiși direct acasă... (...) 

Gelu Vișan: Nu Alice, au făcut-o cu intenție și o să o mai facă o dată. 
Alice Drăghici: Atunci să ne înspăimânte sau de ce? Ca să te sperie? 
Gelu Vișan: Așa au făcut și naziștii. 
Alice Drăghici: Să ai dimensiunea micimii tale, a lipsei tale de... posibilitate de a reacționa. 
Ioan Korpos: Iertați-mă, aș vrea să intervină și domnul Savu, cum sunt prevenite infecțiile 

după operațiile astea complexe în acest spital deosebit de important, e o bancă de oase 
acolo la Foișor? 

Daniel Savu: E foarte important de stabilit, la imaginile astea emoționante pe care le-am văzut 
aseară, le vedem și azi, dacă medicii din Foișor au semnat fișele de externare? Niciun medic nu 
poate să își asume o asemena traumă la pacientul pe care îl îngrijește, eu nu cred că au fost 
semnate fișele, ceea ce înseamnă un abuz extrem de grav... 

Alice Drăghici: Nu puteau să iasă altfel din spital. 
Gelu Vișan: Au semnat, au semnat ca ordin. 
Daniel Savu: Dacă au semnat, au semnat forțat. 
Gelu Vișan : Bineînțeles că forțat. 
Raed Arafat (înregistrare): Consider ca și decizie de fapt a fost una corectă, chiar dacă a creat 

un disconfort pentru pacienții care erau internați în Spitalul Foișorul, am o singură menire, să 
salvăm cât mai multe vieți, ne punem în situația colegilor noștri din UPU și din spitale să aleagă 
dintre pacienții care ajung cu ambulanțele cine intră și cine rămâne în ambulanță, acolo nu am dorit 
să ajungem, așa că soluția de a evacua un spital și îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, mai 
târziu în cursul nopții, când noi de fapt ordinul l-am emis de la prânz ieri, iar echipa noastră la spital 
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era în jurul orei 15 că se discută și să înceapă această evacuare și care totuși s-a lungit ca și 
discuții până la momentul în care s-a început mai târziu, știu că s-a produs un disconfort, știu că 
multă lume vede care era făcut pentru pacienții care erau internați în Spitalul Foișor, da sunt de 
acord, nu este deloc un lucru plăcut, e un lucru care în condiții de normalitate poate să se 
desfășoare poate mult mai bine, dar în condițiile de normalitate, nu am ajunge să evacuăm un 
spital, pentru a-l transforma pentru COVID, în partea cealaltă decizia noastră era pentru a reuși să 
punem la dispoziția Bucureștiului încă un număr semnificativ cu paturi cu oxigen și de terapie 
intensivă, aici vorbim de 28 de paturi de terapie intensivă care s-au creat și au intrat în circuit azi-
dimineață și 90 de paturi cu oxigen, astfel încât pacienții care erau în UPU să nu continue să 
rămână în UPU din lipsa de locuri, iar pacienții care ajung în UPU să poată să fie îngrijiți corect 
până găsim locuri de terapie intensivă. 

Ioan Korpos: Ordinul dat, atenție doamna Drăghici, după ora 15:00, vineri să nu mai poată fi 
atacat... 

În cadrul ediției informative de la ora 23:00 a intrat în direct senatoarea Diana Șoșoacă pentru a 
discuta despre protestele care au avut loc în marile orașe din țară. 

Prezentatoare: În acest context, cine considerați că are interes să îi mențină pe acești doi 
domni extrem de contestați de vocea străzii, mă refer la domnul Voiculescu și domnul Arafat, 
cine are acest interes ? 

Diana Șoșoacă: Eu sunt uimită, poate sunteți moderator și nu aveți dreptul să spuneți 
pentru că sunteți moderator și nu aveți voie să induceți o opinie către public, dar vă spun că 
ei nu sunt unii vinovați, noi avem aicea parte, i-am numit, pentru că așa am formulat și 
plângerea penală, grup infracțional organizat, plângerea penală e depusă la DIICOT, ei chiar 
sunt un grup infracțional organizat care distrug sistematic, nu numai sistemul sanitar, dar 
filonul românesc, românii, copiii, de un an de zile este distrus totul și călcat în picioare 
Constituția Româniai, ca dovadă că foarte multe instanțe anulează pe rând ordinele, având în 
vedere că se încalcă Constituția României, precum și că se încalcă legislația, de ce nu au 
curaj aceste ordine să se publice în MO? Pentru că sunt nelegale, sunt neconstituționale, iar 
cei care le pun în aplicare, sunt complici, din păcate noi nu mai avem angajați juriști în 
aceste iar ce juriști avem prin ministere, cu tot respectul, unii care sunt buni nu sunt 
ascultați, iar ceilalți incompetenți sunt puși în funcții de conducere.  (...) 

Diana Șoșoacă: Acum știți ce vor să evacueze? Fundeni-ul. Alt institut de valoare 
internațională cu medici specialiști excepționali. Pentru ce ne ducem doar la aceste spitale 
care sunt recunoscute la nivel internațional? Pentru ce ne ducem la spitale unde sunt tratate 
forme ale unor boli extrem de rare sau boli care decimează mai mult decât COVID-ul și avem 
specialiști de excepție? Unde s-au făcut investiții, unde s-a retehnologizat. Eu când v-am 
spus că se urmărește privatizarea sistemului sanitar, nu am glumit și am spus că foarte 
multe persoane au spus același lucru. (...) 

Prezentatoare: Aș vrea să vedem acum cine sunt protestatarii atacați de găștile Rezist, ei 
bine, imagini cu manifestanții batjocoriți de neomarxiști. 

Au fost difuzate fotografii de la protestele care au avut loc în ultimele zile în mai multe orașe din 
țară, proteste împotriva restricțiilor introduse de autorități pentru limitarea răspândirii 
coronavirusului. În imagini apar chipurile mai multor manifestanți (femei, bărbați, bătrâni, părinți cu 
copii în brațe), purtând pancarte cu diferite mesaje anti-restricții, icoane sau fluturând steagul 
tricolor. 

 

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea 
emisiunilor ”Punctul culminant” din 8 aprilie 2021 și știri și dezbateri din 10 aprilie 2021, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului, precum și pe cele ale art. 40 alin. (4) și 64 alin. (1) lit. a) și b) din 
Codul audiovizualului care stabilesc asigurarea unei informări corecte și dreptul la 
demnitate umană. 

Membrii Consiliului au constatat că, în contextul în care radiodifuzorul a afirmat în 
cadrul emisiunii Punctul culminant că, prefectul judeţului Timiş, numit de Guvern din partea 
USR, a trimis Jandarmeria Română să închidă un restaurant în Timişoara: ”...USR a folosit 
Poliția și Jandarmeria ca să închidă afacerea unui om care nici măcar n-avea motiv să fie 
închis”, ”... Prefectul a apelat jandarmii, prefectul USR, pe care a trimis cu consiliera USR 
să vină și să vă închidă prăvălia.”, ”... Prefectul, a cărui șefă de cabinet a chemat jandarmii 
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și a făcut rezervarea pe fals și care el însuși a sunat la Jandarmerie, este în continuare în 
funcție. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție, ... în continuare în funcție. Șeful 
jandarmilor e în continuare în funcție...”, Băi, Gelu, tu realizezi că-n Țara Românească 
un prefect sună la Jandarmerie să-i dea doi băieți sau patru să închidă o cârciumă și 
Jandarmeria se duce?”, invitații emisiunii au făcut afirmații acuzatoare la adresa unor 
instituții ale statului, respectiv, Prefectura județului Timiș, Inspectoratul Județean de Poliție 
Timiș, Inspectoratul Județean de  Jandarmerie Timiș, precum și la adresa unui actor politic 
- USR -, pe care l-a asociat cu un regim nazist ”... pentru că așa e în comunismul 
nazist...”, fără ca moderatorul să le solicite ferm acestora să probeze afirmațiile 
acuzatoare pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, astfel 
cum prevăd dispozițiile art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului. 

De exemplu, proprietarul respectivului restaurant, invitat în emisiune, a afirmat că 
Raportul de Control al ministrului de interne ar întări ideea abuzului în serviciu: ”Abuz în 
servicu în formă continuată, abuz în serviciu a unor persoane care ocupă funcții publice în 
Timișoara și-n județul Timiș și care lucrează ca și grup organizat. ... afirmații la care 
moderatorul nu a avut nicio reacţie, în sensul că nu i-a solicitat dovezi certe cu privire la 
aceste declaraţii, iar până la finalul emisiunii, nu a fost prezentat vreun document oficial, 
care să ateste cele afirmate în emisiune, astfel cum rezultă din conținutul raportului de 
monitorizare. 

Membrii Consiliului consideră că astfel de afirmații acuzatoare, precum cele 
exemplificate anterior, nu au constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de exprimare, 
ci au avut un conținut acuzator, iar în susținerea lor nu au fost prezentate probe, care ar fi 
permis publicului să aprecieze cât de justificate sunt acuzațiile, astfel cum impune norma 
invocată.   

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o 
informare corectă și obiectivă a publicului prin prezentarea tuturor punctelor de vedere, în 
speță, a reprezentanților acestor instituții şi a celor de la USR pentru ca publicul să-și 
formeze propria opinie în legătură cu subiectul difuzat, fapt ce contravine prevederilor art. 3 
alin. (2) din Legea audiovizualului potrivit cărora, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Astfel, la afirmațiile făcute de invitatul Mugur Mihăescu potrivit cărora ”... acești oameni 
nu sunt neomarxiști sunt naziști. Asistăm la ascensiunea nazismului la putere prin 
căi democratice.... Dacă vreți nazism, ați ales naziștii păstrați-vă naziștii. ”, ”Este un 
regim nazist”, cu referire expresă la adresa USR, moderatorul nu a intervenit, ba mai mult, 
a achiesat la ideea lansată de invitat, afirmând că: ”Tragedia este că modul ăsta de lucru se 
împrăștie la nivelul întregii țări și devine o rețetă. Nu mai departe de două zile, cred că sunt, 
primarul USR al Sectorului 2 conducea trupele de asalt împotriva tarabagiilor din incinta 
Metrorex, un spațiu care nu se află nici în proprietatea nici în administrarea Primăriei 
Sectorului 2,...”, idee agreată și de invitatul Pavel Abraham care a afirmat că : ... ministrul e 
incompetent nu numai unul, mai mulți. Asta e regula de a selecta cadrele pentru ofensiva 
generalizată de globalizare. Se atacă instituțiile fundamentale în mod treptat sau echilibrat 
de către o regie care e făcută de oameni deștepți ...”. 

Față de toate aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu          
a făcut o distincție clară între fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile făcute în timpul 
emisiunii analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau 
“convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul acestora rezultă că au constituit acuzaţii 
factuale susceptibile de a fi demonstrate şi probate, fapt ce constituie o încălcare a 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale 
trebuie să asigure o distincție clară între fapte şi opinii. 

Totodată, Consiliul a constatat că publicul nu a beneficiat de  informații imparțiale, 
corecte și prezentate cu bună-credință, dat fiind faptul că aceste informații au conținut 
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acuzații factuale concrete nesusținute cu dovezi, pentru ca publicul să-şi formeze propria 
opinie cu privire la conținutul acestora, încălcându-se astfel prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) 
din Codul audiovizualului. 

 Aceleași abateri de la legislația audiovizuală invocate au fost constatate de membrii 
Consiliului și în cadrul unor emisiuni de știri și dezbateri difuzate pe parcursul zilei de        
10 aprilie 2021, astfel:  

- în emisiunea România te vede, difuzată în intervalul orar 16:00-17:45, invitații au 
discutat despre modul defectuos în care a fost gestionată pandemia de coronavirus, 
context în care, jurnalistul Luis Lazarus, prezent printre contestatari, a făcut afirmații 
acuzatoare la adresa d-lor Cîțu, Arafat și Voiculescu, potrivit cărora ”...  acest Cîțu 
împreună cu Arafat și cu Voiculescu, principalii artizani împreună și cu Orban ai arderii 
spitalelor, ai morții oamenilor prin spitale, din cauza tratamentelor greșite și din cauza 
sedării și legării de pat, principalii artizani ai înmormântărilor fake pe care le-au promovat 
într-un an de zile...”, ”... să evacueze pur și simplu în miez de noapte ca hoții, un spital care 
nu avea nici legătură cu COVID.”, ”...ne-au încălcat prin acte fictive toate drepturile, pe 
motiv că noi suntem ăia care transmitem boala...”, fără ca moderatorul să-i solicite dovezi 
certe cu privire la aceste acuzații pentru ca publicul să evalueze justețea acestor afirmații, 
astfel cum impune norma la art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului; 

- în emisiunea Breaking news de la ora 18:00, unul dintre invitați a făcut afirmații 
acuzatoare la adresa d-lui Raed Arafat potrivit cărora nu cunoaște procedura de evacuare a 
pacienților din Spitalul Foișor, deși, radiodifuzorul a prezentat înregistrarea cu interviul luat 
acestuia în care vorbește despre regretul pe care îl are cu privire la modalitatea de 
evacuare a pacienților din acest spital pentru a-l transforma în spital Covid. Lipsa de reacţie 
a moderatorului a fost constatată şi în momentul în care, invitatul Gelu Vișan a afirmat că ar 
urma să fie evacuate și spitalul Floreasca și Universitar, fără să-i solicite probe certe în 
acest sens, pentru ca informația să fie corectă şi obiectivă, iar publicul să-și formeze 
propria opinie cu privire la afirmațiile făcute; 

 
- în emisiunea Breaking news, difuzată în intervalul orar 21:00-22:45, în contextul în 

care s-a vorbit despre protestele în desfășurare, precum și despre evacuarea pacienților 
din Spitalul Foișor pentru a fi transformat în suport COVID, invitatul Gelu Vișan a făcut 
afirmații acuzatoare la adresa guvernanților, îndeosebi, la adresa d-lui Raed Arafat și a 
reprezentanților USR (dl. Barna), pe care i-a catalogat ca fiind neomarxiști, naziști care 
omoară în mod sistematic oamenii, în special, bătrânii, prin măsurile adoptate şi că ceea ce 
s-a întâmplat se numeşte genocid: ”... în 1923 așa a început să se instaureze nazismul 
în Germania, noi asistăm acum la un tip de guvernare nou și pentru mine, pentru că 
eu am zis neomarxist, îl studiez de 10 ani de zile, dar acum constat că are accente 
foarte puternice de nazism,...”, ”... Asta se numește genocid și așa a început si 
nazismul ...”, ”... în același timp avem o clasă, un fel de clasă conducătoare, formată 
din neomarxiști-neonaziști, care pur și simplu au pus piciorul pe gâtul României,...”, 
”... o să încerce micul neomarxist, neonazist de Barna...”, ”... populația României se 
împarte în două, arienii, adică neomarxiștii, neonaziști și restul lumii, restul lumii 
poate să crape.”, ”... prima dată neomarxiștii, #tag-iști au spus așa, bătrânii PSD-iști 
fără dinți și nu știu cum, nu ne-am revoltat, mai țineți minte, mai țineți minte când 
spuneau asta acum 4 ani? Bătrânii ăia fără dinți, votanții PSD-eului nu știu ce, nu ne-
am revoltat, după care a venit pandemia, ne-au băgat în casă și ne-au ținut ca pe 
câini, 3 ore afară la plimbare, ...iar acum de un an de zile îi omoară, îi omoară 
sistematic, nu îi omoară COVID-ul, îi omoară guvernarea neomarxistă, neonazistă. 
Cum îi omoară? În toate felurile. Îi omoară pentru că nu le dă voie la spital, când vin 
la spital le dau foc, dacă ajung și nu iau foc într-un spital din România, îi scot 
noaptea din spital ca să moară. ... bătrânii României sunt omorâți de neonaziști, 
neomarxiști cu intenție,..”, ”... ăștia sunt niște criminali, trebuie băgați în pușcărie 
ieri...”, ”... Sunt zeci de mii de morți bătrâni de care nu știm...”, ”... o să aflăm că au 
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murit zeci de mii de bătrâni omorâți de acești nenorociți,...”, fără ca moderatorul să-i 
solicite probe pentru aceste afirmaţii acuzatoare, astfel încât publicul să aprecieze dacă 
aceste afirmaţii sunt sau nu corecte şi obiective. 

În egală măsură, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o 
informare corectă, obiectivă și prezentată cu bună-credință, întrucât, după momentul 
prezentării imaginilor cu evacuarea pacienților din Spitalul Foișor și comentariile făcute de 
moderator ”... oamenii ăștia pe care îi vedeți în imagini au fost pur și simplu scoși 
noaptea, la miezul nopții din spital, unii la câteva ore după operație, oamenii ăștia 
care pur și simplu nu aveai voie să îi iei de acolo din spital, abia operați, oamenii 
ăștia aveau nevoie de recuperare, aveau nevoie ca medicii, ca asistentele să fie acolo 
lângă ei, aveau nevoie de tratament, anticoagulante, au fost trimiși direct acasă...”, 
precum și de unul dintre invitați care a achiesat la ideea lansată de moderator: ”Așa au 
făcut și naziștii.”, afirmații ce nu au fost combătute de nicio opinie contrară care să 
demonstreze că acestea sunt corecte și obiective, iar publicul să aibă posibilitatea de a-şi 
forma propria opinie în legătură cu acest subiect. 

- în emisiunea ”Breaking news” de la ora 23.00, invitata Diana Șoșoacă a afirmat în 
legătură cu evacuarea pacienților din Spitalul Foișor că ”... ei chiar sunt un grup 
infracțional organizat care distrug sistematic, nu numai sistemul sanitar, dar filonul 
românesc, românii, copiii, de un an de zile este distrus totul...” și că ”... Acum știți ce 
vor să evacueze? Fundeni-ul. ”, ”... se urmărește privatizarea sistemului sanitar...”, 
fără ca moderatorul să-i solicite dovezi certe pentru aceste afirmații acuzatoare, conform 
prevederilor art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului,  informațiile prezentate nefiind 
corecte, obiective și prezentate cu bună-credință, pentru ca publicul să beneficieze și de o 
opinie contrară, astfel cum impun normele privind asigurarea informării corecte a publicului 
prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în toate aceste emisiuni de știri și 
dezbateri difuzate pe parcursul zilei de 10 aprilie 2021, radiodifuzorul nu a făcut o distincție 
clară între fapte și opinii, întrucât, din conţinutul acestora rezultă indubitabil că acestea au 
constituit acuzaţii factuale la adresa unor persoane, autorități publice şi un actor politic, 
acuzații susceptibile de a fi demonstrate şi probate, fapt de natură să încalce prevederile 
art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, astfel cum s-a menţionat anterior. 

În analizarea acestor emisiuni, Consiliul a avut în vedere și faptul că, libertatea de 
exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin 
expunerea propriilor idei şi convingeri, iar, în condiţiile în care moderatorul este cel care 
fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii, şi constituie un reper, un lider 
de opinie, acesta este obligat să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile 
acuzatoare, pentru ca publicul să-și poată forma opinia în cunoștință de cauză, astfel cum 
dispun prevederile invocate.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de exprimare, ca 
principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a 
stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor 
exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia 
“dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei 
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept. 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia                    
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se 
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi 
dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate pe 
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adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate 
în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a mai 
fost sancționat pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea acestuia cu amendă de 10.000 de lei. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi art. 91 alin. (1) şi alin. (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 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 
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 40 alin. (1) 
și (4) 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 amendă de 10.000 lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunii ”Punctul culminant” din 8 aprilie 2021 și a 
edițiilor de știri și dezbateri din 10 aprilie 2021, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa 
unor instituții ale statului şi a unui actor politic pe care l-a asociat cu un regim nazist, nefiind 
astfel asigurată o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă, imparțială și cu 
bună-credință a evenimentelor, iar, prin modul de difuzare a acestora nu s-a realizat o 
distincție clară între fapte şi opinii, astfel cum impun prevederile articolelor 3 din Legea 
audiovizualului și 64 din Codul audiovizualului. 

Sancțiunea a fost aplicată și pentru că moderatorii emisiunilor menționate nu au 
solicitat ferm interlocutorilor să probeze afirmațiile acuzatoare pentru a permite publicului să 
evalueze cât de justificate sunt acestea, fapt ce contravine dispozițiilor art. 40 din Codul 
audiovizualului.” 

 

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 Dumitru Ciobanu  
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