
 

 
Decizia nr. 298 din 28.09.2021 

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 28 septembrie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului             

a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza mai multor sesizări 
nominalizate în aceste rapoarte cu privire la emisiunile Punctul culminant din 21 iulie 2021, 
Special din 22 iulie 2021, Ştiri și dezbateri din 14 august 2021 şi Ştirile România TV şi 
România de poveste din 15 august 2021, difuzate de postul ROMÂNIA TV. 

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. 66 din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme 
de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate 
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în 
dezbatere publică. 

În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 21.07.2021, în intervalul 
orar 21:00-22:46, în direct, emisiunea Punctul culminant, moderată de Victor Ciutacu. 

Potrivit raportului de monitorizare, începând cu ora 22.16 subiectul discutat s-a referit 
la referendumul ce urma să aibă loc în Ungaria pentru legea anti-LGBTQ, la poziția 
partidului AUR față de problema LGBTQ şi acceptarea legislației privind comunitatea 
LGBTQ propusă UE de către România. 

Redăm din raportul de monitorizare câteva exemple:  
Titluri aferente subiectului reclamat: Referendum pentru resetarea neomarxistă/ Primul 

semn al opoziției poporului față de neomarxiști/ Poporul se ridică împotriva planului de 
resetare/ Apelul unui simbol al națiunii române/”Acceptăm noua Europă care ni se propune 
dar nu Sodoma!” 

Sel.1 (45.17/21.mp4) Victor Ciutacu: (...) facem referendum pentru resetarea neomarxistă sau 
împotriva ei. George Simion vine cu dezvăluiri bombă. Ce a descoperit șeful AUR despre 
ideologia impusă forțat românilor. Primul semn al opoziției poporului față de neomarxiști. 
Poporul se ridică împotriva planului de resetare. Veți vedea apelul strigat de un simbol al 
națiunii române: acceptăm noua Europă care ni se propune dar nu Sodoma. (...) 

 Sel.3 (18.11/22.mp4) George Simion: Păi noi suntem singurul partid care susține familia 
tradițională. După cum bine știm, și PNL și PSD a trădat familia tradițională la acel referendum 
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din 2018 care nu a întrunit cvorumul necesar la presiunea neomarxiștilor, la presiunea 
forțelor globaliste din România care domină opinia publică. Și s-au prezentat doar trei milioane 
și jumătate dintre români. Dar noi, AUR, milităm pentru căsătoria... 

Victor Ciutacu:... Domnule, întrebare clară: dumneavoastră, personal, aveți o problemă cu 
persoanele LGBT? Cincizeci la sută spun că nu. (...) 

George Simion: Eu mă încadrez în cei 50 % care nu au nicio problemă cu persoanele 
LGBT dar cred că de fapt căsătoria trebuie în continuare să rămână între un bărbat și o 
femeie și un copil poate să ia naștere decât în urma unei relații dintre un bărbat și o femeie. 
Restul sunt inginerii care sunt împotriva firii umane, împotriva lui Dumnezeu.  

Sel.4 (20.17/22.mp4) (...)  
George Simion: Domnul Troncotă, dar dacă ei cred că un bărbat poate da naștere, probabil 

Dan Barna și cei ca el aspiră la titlul de femeie de stat.  
Cristian Troncotă: Nu, nu, domnu Simion, dumneavoastră ați înțeles că tot circul ăsta, 

neomarxism, cum îl numește Victor, eu, mă rog, am alte păreri, aș numi altfel, dar mă rog, hai 
să zicem neomarxism... 

Cristian Troncotă: .... E clar! Ei, toți indivizii ăștia se vor epuiza, așa... Nu mai rămâne 
nimic din ideologia lor. 

Sel.6 (25.38/22.mp4) Victor Ciutacu: ... vreau să vă prezint...un mesaj vizionar și plin de revoltă 
al Mitropolitului Bartolomeu Anania, .... În urmă cu aproape 20 de ani, domnule Simion, acesta 
atrăgea atenția asupra degradării morale care se va abate asupra poporului român forțată de 
așa-zisa revoluție de eliberare sexuală a omenirii al cărui promotor este mișcarea LGBT 
protejată de curentul neomarxist. Mesajul leului Ardealului străbate cu forță timpul și 
vremurile și astăzi este mai actual decât oricând. ...! 

Este difuzată o înregistrare audio cu declarații ale Mitropolitului Bartolomeu Ananaia. (...) 
Bartolomeu Anania: .... Suntem în Europa! Avem în față o nouă Europă care ni se propune. 

Dar aș vrea să spun răspicat: Europa, nu Sodoma! 
Sel.7 (28.17/22.mp4) Victor Ciutacu: Douăzeci de ani, domnu președinte, au trecut de atunci!  
George Simion: Da, în mod clar, Înalt Prea Sfințitul avea darul înainte vederii și mari 

duhovnici ai neamului românesc, Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, la fel au văzut vremurile pe 
care le trăim noi astăzi. Și din punctul meu de vedere trebuie să susținem adevărul. Europa, 
nu Sodoma ... 

 
În data de 22.07.2021 postul România TV, a difuzat, în direct, în intervalul orar 21.00-22.46, 

emisiunea de dezbateri Special. Moderatori: Laura Duță, Dragoș Bistriceanu.  
Teme: ... manifestații gay și anti-gay, ideologia de gen...  
Redăm din raportul de monitorizare câteva exemple din subiectul dezbătut şi analizat de 

membrii Consiliului: 
Titluri afișate pe ecran: ... CELE CINCI ÎNTREBĂRI CHEIE ALE REFERENDUMULUI, 

CURENTUL NEOMARXIST CARE DEZBINĂ EUROPA, POPORUL E CHEMAT LA VOT PENTRU 
NOUA IDEOLOGIE ș.a.m.d. Pe banda de jos rulează alte teme care urmează a fi discutate: 
CURENTUL NEOMARXIST CARE DEZBINĂ EUROPA ș.a.m.d. 

După ora 22.00 
Sel. 1 Rep. 13.28-18. 48, sel. 22-22 (...) 
Dragoș Bistriceanu: Poate că noilor generații li se va inocula faptul că este normal să-și 

schimbe genul, să-și schimbe sexul... 
Cele cinci întrebări ale referendumului menționat de moderatori sunt afișate și pe ecran. (sursa 

Ministrul de Justiție maghiar) 
Sel. 2 rep. 18.48 - 25.20, sel. 22-22 
Cristian Terheș: .... După ce aceste două țări, Polonia și Ungaria, au fost supuse unei 

presiuni continue de educare și de îndoctrinare a propriilor copii, cu faptul că ei nu mai sunt 
băieți și fete ci pot să meargă dimineața la școală că sunt băieți și după amiaza să se 
trezească că sunt fete iar seara că sunt animale, evident că societățile respective au 
reacționat în cazul de față Polonia și Ungaria și au încercat să echilibreze lucrurile. În cazul 
de față al Ungariei, Ungaria a promovat o lege în Parlamentul ungar pentru protejarea propriilor 
copii și legea respectivă interzice propaganda ideologiei de gen în școlile publice. ... Când vorbim 
despre ideologia de gen vorbim despre un produs sau rezultat al societății, adică persoana 
care biologic este bărbat se poate trezi la un moment dat că se consideră femeie sau animal 
sau gândac sau cine știe ce altceva se poate considera și noi ca societate trebuie să-l 



 

 

3

 

recunoaștem pe om, sau nu pe om, pe vietatea, entitatea respectivă astfel cum persoana 
respectivă se consideră. ... În replică, Guvernul maghiar a spus – Da? Ok, haideți să vedem ce 
spune populația din Ungaria. ... Păi nu vă supărați, ceea ce ați văzut în imaginile respective 
este rezultatul acestei îndobitociri din universități și din liceele vestice, unde nu se mai predă 
istorie, nu se mai predă cultură, nu se mai predă aritmetică, nu se mai predă învățământ 
efectiv, tinerii nu mai sunt învățați să citească și să scrie și să socotească și sunt învățați 
cum să se considere ei dacă sunt bărbați că sunt femei și invers și acum în urma raportului 
Matic că bărbații pot să și nască... 

Valentin Guia: ... adică la Ungaria deja îi amenință că nu vor vedea PNRR-ul niște bani 
dacă ei implementează niște mizerii în educația copiilor lor. Cum poți tu, o ideologie care nu ai 
nicio o identitate culturală, religioasă să vii mie poporului meu, cu 90% creștini educați în spiritul și 
frica de Dumnezeu să vii tu să-mi spui că astea sunt lucrurile bune și dacă ridic eu glasul atenție 
vezi că nu vezi banii. Da nu am nevoie de banii voștri eu am nevoie de mântuire, am nevoie de 
dragoste în poporul meu. Am nevoie de naturalețe nu de artificialele și drogurile voastre. (...) 

Sel. 3. Rep. 28:38-30.17, sel. 22-22(...) 
Gelu Vișan: ...Vă spun așa, unu, că neomarxiștilor, pseudomarxiștilor, acești ideologi ai 

schimbării sexului, genului și așa mai departe ei își doresc o populație docilă, formată din 
copii încolonați restul... de aceea vor să-i tâmpească de mici pe copii, de aceea sunt cei mai mari 
adversari ai Ortodoxiei românești unde s-au blocat ... 

Au fost monitorizate edițiile de știri și de dezbateri difuzate de postul de televiziune România 
TV în data de 14.08.2021, în intervalul orar 12:00-24:00, pe subiectul „Marșului diversității- 
Bucharest Pride”, marș prin care comunitatea LGBT a pledat pentru drepturi extinse. (...) 

 
 Știrile România TV de la ora 12:00 
S1 (rep.01.10- 05.06 sel.12) 
Titluri afișate pe ecran: ... CONFRUTARE ÎNTRE SUVERANIȘTI ȘI NEOMARXIȘTI; 

NEOMARXIȘTII IMPUN RESETAREA, OPOZIȚIE ÎN STRADĂ; (...) 
Prezentatoare: ... Calea Victoriei este luată cu asalt de neomarxiștii care își doresc marea 

resetare. (...) 
Cătălin Grădinaru: ... această paradă gay este pusă în Postul Sfintei Mării, că au legătură 

toate cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial, cu marea resetare și care urmărește în toate 
țările în care e activă să lovească în pilonii care se mai sprijină popoarele, religia, 
creștinismul în special și creștinismul ortodox în cazul nostru. În SUA există teoreticieni 
precum Scott Lively care vorbește chiar de homofascism și acest domn susține că ar exista 
5 etape prin care această mișcare LGBT reușește să încalece mai ales creștinismul. Dânsul 
spune că există toleranța, acceptarea, celebrarea, eu cred că ne aflăm în această fază a 
celebrării, tot apare discursul LGBT, noi celebrăm ... participarea forțată la aceste marșuri, ... 
Probabil că se urmărește ca în toată lumea această mișcare LGBT, dacă te uiți cât la sută din 
populația pământului are de-a face cu LGBT... 

S3(rep.33.50-35.54 sel.12) 
Protestatar, reprezentant Noua Dreaptă: Tocmai faptul că acești homosexuali care 

promovează ce, depravarea în societatea românească, au ales tocmai ca punct în calendar 
Postul Sfintei Mării, ca să organizeze o paradă a homosexualilor, o paradă a depravării, ne 
pune, ne determină pe noi să reacționăm, pe creștinii, pe naționaliștii din Noua Dreaptă, pe 
noi cei care susținem familia tradițională întemeiată pe o femeie și un bărbat, pentru că 
numai o femeie și un bărbat pot da naștere copiilor și numai noi, oamenii normali la cap 
puteam avea cu adevărat o familie în adevăratul sens al cuvântului.(...) 

 Breaking news, ora 13:00 
S4 (rep.06.10-13.40 sel.13) 
Moderator: Ioan Korpos 
Titluri afișate pe ecran: SUVERANIȘTI ȘI NEOMARXIȘTI, CONFRUNTAREA MOMENTULUI; 

REVOLTĂ FAȚĂ DE NEOMARXISM, RESETARE ÎN 5 ETAPE; CE ÎNCEP ASTĂZI 
NEOMARXIȘTII ÎN ȚARA NOASTRĂ; (...) 

Ioan Korpos: Sunt imaginile momentului, încep acțiunile neomarxiste de resetare a 
României ... este revoltă ... se pregătește resetarea în 5 etape ... 

Cătălin Grădinaru: Da, s-a ajuns la un paradox, trebuie și oamenii normali să manifesteze 
pentru că s-a făcut așa un fel de iureș mondial cu acești oameni care ar trebui să stea 
liniștiți, ...numai că din când în când vor să îi și iubim, să îi celebrăm și-au ales și un moment 
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extrem de prost, Postul Sfintei Mării, evident că provoacă reacții ... eu cred că fac parte 
dintr-un plan mai vast în care a intrat și România, Europa e în plin iureș, în SUA există 
teoreticieni cum e Scott Lively care spune că... au procedat în 5 etape, ... 5 etape ale 
homofascismului, atenție, homofascism, toleranța, acceptarea, celebrarea și eu cred că noi 
suntem în faza a treia la celebrare, ... participarea forțată e următorul pas și pedepsirea 
dizidenților. ... Societatea spre care vor să ne îndrepte acești mari resetatori, nu se potrivește 
cu poporul român.(...) 

Gelu Vișan aflat în Piața Victoriei alături de alți protestatari: ... la ora 17:00 când este 
programat marșul LGBT se cântă Prohodul Maicii Domnului în toate bisericile din România, 
vă dați seama în ce bătaie de joc trăim în care așa-zisa comunitate de minorități LGBT își 
pune un anumit marș sau ... fix în momentul în care întreaga țară, ...organizează Prohodul 
Maicii Domnului. Vă dați seama în ce bătaie de joc și cum calcă în picioare tradiția din 
România, tot ce înseamnă ortodoxie, ... ne-am întâlnit acum să tragem un semnal de alarmă, 
să vadă absolut toată lumea că nu e în regulă ceea ce se întâmplă, ... avem însă cu felul în 
care vor fi batjocoriți copiii noștri anume să fie educați cu acest tip mizerabil de educație 
LGBT. De ce mizerabil? ... în acest moment în loc să avem pe stradă marș al preoților, avem 
marș al LGBT? (...) 

S5 (rep.15.53-19.30 sel.13) 
Ciprian Purice: ..., nu sunt toți homo, trans, LGBT și eu sunt un medieval, domnul Korpos, 

asta e, îmi plac femeile, nu îmi plac bărbații, mai facem și copii pe deasupra, suntem niște 
arhaici și refuzăm cu obstinație să devenim cool, să devenim la modă, să abandonăm 
căsnicia, să ne scălâmbăim pe unde apărem, să ieșim pe stradă dezbrăcați, rujați, machiați, 
bărbați care poartă pantofi cu toc și tot felul de astfel de lucruri ... 

Ioan Korpos: O resetare în mai multe etape, ... ați văzut ce spuneau mai devreme colegii 
noștri, în mai multe etape, chiar 5 etape, se va ajunge și la noi? (...) 

S6 (rep.21.58 -23.55 sel.13) 
Ioan Korpos: Vedem suveraniștii și neomarxiștii, confruntarea momentului, ... domnule 

Vișan, ce aveți acolo în mână? 
Gelu Vișan, din Piața Victoriei: Este o pancartă pe care scrie că vrem o Românie normală, 

adică vrem să fim așa cum suntem,... acest tip de freudo-marxism, sexo-marxism sau 
neomarxism cum mai e cunoscut sau corectitudine politică, este cel care se dorește a 
schimba România, suntem la începutul unui proces în care ei vor să pună mâna pe țară, ... 
România este și trebuie să rămână o țară normală, nu o țară a sexo-marxiștilor, o țară în care 
să ne creștem copiii obligați de ei în educația de gen sau educația LBGT, dorința lor și 
intenția lor este ca tot ce înseamnă copil în această țară să fie crescut de la 3 ani de zile în 
această educație LGBT. ..., da dar noi suntem țara ortodoxă, grădina Maicii Domnului și nu 
permitem ca în această țară să își bată joc de copiii noștri, putem să fim membri ai Europei, 
...dar să trăim într-o țară normală, nu într-o țară LGBT. (...) 

 Breaking news, interval orar: 15:00-15:47 
Moderatoare: Simona Gheorghe  
Titluri pe ecran referitoare la subiect: MARȘUL NEOMARXIST, RIPOSTA SUVERANIȘTILOR 

DIN ROMÂNIA; PROTESTATARII MĂRȘĂLUIESC PE STRĂZILE CAPITALEI; REVOLTĂ FAȚĂ 
DE HOMOFASCISM, RESETARE ÎN 5 ETAPE; CE ÎNCEP AZI NEOMARXIȘTII ÎN ȚARA 
NOASTRĂ; (...); SUVERANIȘTII ȘI NEOMARXIȘTII, CONFRUNTAREA MOMENTULUI; (...) 

Protestatară Marșul normalității: Am ieșit alături de acești oameni pentru a milita pentru 
valorile naționale, credința, iubirea, patria și ... împotriva raportului Matic, ... bărbații nu pot 
să nască și nu vom fi niciodată de acord cu asta și nu vom fi de acord niciodată cu educația 
sexuală timpurie și educația de gen. (...) 

S11(rep.10.30-15.58 sel.15)  
Oana Lovin: ... nu este o paradă gay, este pur și simplu un carnaval al oamenilor cărora le 

place să se măscărească pentru că nici jumătate din persoanele prezente la acest așa-zis 
marș gay nu au altă orientare sexuală (...) asta ca să înțeleagă aceste persoane că nu sunt 
discriminate în țara asta, noi nu suntem o țară de oameni homofobi, nu suntem o țară de 
oameni rasiști ... 

Simona Gheorghe: ...Tot ce se întâmplă acum în stradă îl revoltă și pe Gigi Becali, 
pregătește un manifest fără precedent, o să îl vedeți în stradă, va avea alături preoți, călugări 
din toată țara, care vor merge să sfințească locurile prin care au trecut neomarxiștii (...) 
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Gelu Vișan, participant la protest: Vă aud cu drag. ...sunt oameni care spun răspicat că nu 
au nimic împotriva a ceea ce fac LGBT-iștii în dormitor, dar faptul că mai avem câteva minute 
și începe slujba Prohodului Adormirii Maicii Domnului, ... noi considerăm că este un afront 
adus creștinătății și un afront adus cetățenilor normali, normali în sensul apărării valorilor și 
tradițiilor... 

Simona Gheorghe: Ce scandează, domnule Vișan, ce scandează? 
Gelu Vișan: „România nu e Sodoma”. Acum se scandează, „România nu e Sodoma”, 

adică România e creștină, România este ortodoxă, ... părinții lor nu vor ca și copiii lor să fie 
crescuți în educație LGBT și în educația asta lesbi și gay. 

 România te vede, interval orar: 16:00-17:45 
Moderator: Ioan Korpos 
Titluri pe ecran referitoare la subiectul monitorizat: ROMÂNII SE REVOLTĂ FAȚĂ DE 

SFIDAREA NEOMARXISTĂ; CONFRUNTAREA NEOMARXIȘTILOR CU SUVERANIȘTII; (...) 
MARȘUL NEOMARXIST, RIPOSTA SUVERANIȘTILOR DIN ROMÂNIA; REVOLTĂ FAȚĂ DE 
HOMOFASCISM, RESETARE ÎN 5 ETAPE; CE ÎNCEP AZI NEOMARXIȘTII ÎN ȚARA NOASTRĂ; 
NEOMARXIȘTII OCUPĂ CALEA VICTORIEI, POLIȚIA ÎN ALERTĂ; (...) PROTEST RIVAL FAȚĂ 
DE MANIFESTAȚIA NEOMARXISTĂ;  

S12 (rep.01.30-04.58 sel.16) 
Codruța Cerva, prezentă la protest: ... e marșul normalității, ... am o mare problemă cu cei 

care trebuie să facă un marș al diversității, ... urmează să ceară căsătoria între același sex și 
adopțiile, ... este o linie roșie peste care nu putem să trecem, e ceva ce nu trebuie să 
permitem. ... dacă toată lumea și toate ambasadele susțin LGBT-ul, noi nu susținem, ... am 
prieteni care au altă orientare sexuală, nici ei nu sunt de acord cu LGBT, ...oameni care nu 
trebuie să exhibiționeze, să fie pe stradă îmbrăcați ciudat, pentru ce? Nu au nicio interdicție, 
au toate drepturile, într-adevăr, urmează să ceară căsătoria și adopțiile, ei aici stop joc, 
pentru că aici nu o să permitem așa ceva. (...) 

S13 (rep.05.15-08.08 sel.16) 
 Ioan Korpos: Iată, încep acțiunile neomarxiste, ... de resetare a României, ... 
Cătălin Grădinaru, corespondent: ..., oamenilor le era teamă ce o să se întâmple dacă 

acești oameni vor ajunge să facă așa-zisa educație sexuală, să ajungă în școli, deja există o 
anarhie sexuală, că asta e și scopul, deja e o dezordine amoroasă, ca să zic și altfel, ... dacă 
se va ajunge în școli, ca acești oameni LGBT-ul să își facă propagandă, cum?  ..., toate astea 
fac parte dintr-un plan mai amplu ... planul ăsta amplu urmărește să creeze o anarhie 
sexuală, socială, de orice fel și schimbarea lumii care va deveni noua normalitate. 

 S14(rep. 07.50-10.50 sel.17) 
Adrian Crăciunoiu, reprezentant Partidul Comunist din România, participant Mitingul diversității: 

Bună ziua, sunt Adrian Crăciunoiu și reprezint Partidul Comunist din România, noi 
considerăm că persoanele LGBT ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni, să 
aibă dreptul de a încheia în mod legal căsătorii și de a adopta în mod legal copii, de 
asemenea, noi recunoaștem faptul că există mai mult de două genuri, astfel trebuie 
recunoscute persoanele transgender și genderqueer drepturi egale cu ale celorlalți cetățeni 
ai României și de asemenea, dreptul persoanelor transgender de a-și schimba prima cifră din 
CNP fără a face o operație de schimbare de sex. 

 Cătălin Grădinaru: Cine se opune, ce ar trebui să se întâmple pentru ca să vi se dea aceste 
drepturi, cine se opune? 

 Adrian Crăciunoiu: Păi se opun forțele reacționare din România, care sunt sub influența 
doctrinei capitaliste în special, doctrină strâns legată de patriarhat, astfel că aceste forțe 
fasciste-capitaliste nu vor să recunoască acestor persoane drepturi egale și fac tot posibilul 
să blocheze demersurile pentru legalizarea căsătoriilor. 

Adrian Crăciunoiu: Revoluția o face clasa muncitoare, dar persoanele LGBT în majoritate 
de peste 90% sunt proletare, astfel că noi comuniștii trebuie să fim alături de cauza 
persoanelor LGBT.  

Cătălin Grădinaru: ... domnul de lângă mine susținea că noțiunea de neomarxism e o 
invenție modernă, eu îl contrazic, eu zic că sunteți puțin neomarxiști așa ce crezi despre 
asta? 

 Adrian Crăciunoiu: Nu, noi suntem marxiști clasici, noi urmăm ideile lui Marx de 
răsturnare a capitalismului, neomarxismul este o etichetă pusă de cei din Alianța pentru 
Unirea Românilor, pentru rivalii lor politici pe care nu îi agreează, în special această etichetă 
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e pusă USR-ului care este un partid cât se poate de capitalist, neoliberal, nicidecum 
neomarxist. 

 ... În partea dreaptă a ecranului e titrat: REVOLTĂ FAȚĂ DE SFIDAREA NEOMARXISTĂ.  
S15 (rep.13.10-19.13 sel.17) 
 Aurelian Popa, participant la protest: ... înțeleg că o minoritate dorește să nu fie 

discriminată, ... se spune că o minoritate bazată pe orientări sexuale dorește să nu fie 
ostracizată, ...este momentul când se face trecerea dinspre orientarea sexuală către 
ideologizare: LGBT nu e orientare sexuală, LGBT este o ideologie, reprezintă o propagandă, 
au un scop, niște acțiuni sociale, niște acțiuni civice. ..., mai mult au spus că USR nu e 
neomarxist ca partid, este chintesența neomarxismului în România și tot acești USR pe lângă 
faptul că sunt pro-LBGT-iști ei sunt și pro discriminare pe criterii medicale, ...nu au decât să 
fie ei orientați sexual cum vor ei, dar fără să ne bage educația sexuală în școli la copii, de la 0 
la 4 ani să îi învețe tot felul de lucruri... 

Monica Pop: ... ... dar singurul lucru care pe mine mă deranjează pe stradă la această 
paradă este că mulți dintre ei fac gesturi obscene... mai ales că sunt acolo și copii care pot 
întreba ce sunt astea... 

Monica Pop: ... cum explici unui copil că are două mame sau doi tați...  
Ioan Korpos: ... Bucureștiul, practic arată ca marile capitale ale Europei, dar resetate ... ce 

spuneți domnul senator, asta e resetarea?(...) 
Dumitru Pelican: ... ei vor să provoace, să atragă atenția, să fie în prim-plan, ...  
Breaking news, de la ora 18:00 
Titluri pe ecran: NEOMARXIȘTII OCUPĂ CALEA VICTORIEI, POLIȚIA ÎN ALERTĂ; 

CONFRUNTAREA PROTESTATARILOR PE STRĂZI; ... CE ÎNCEP NEOMARXIȘTII AZI ÎN ȚARA 
NOASTRĂ; NEOMARXIȘTII RESETĂRII OCUPĂ CAPITALA; CE ÎNCEP NEOMARXIȘTII 
ASTĂZI ÎN ȚARA NOASTRĂ; ROMÂNII SE REVOLTĂ FAȚĂ DE SFIDAREA NEOMARXISTĂ; 
MARȘUL NEOMARXIST, RIPOSTA SUVERANIȘTILOR DIN ROMÂNIA; (...) 

S16 (rep. 58.50-02.37 sel.17-18) 
Prezentator: Calea Victoriei este sub asediul neomarxiștilor, sute de membri ai 

comunității LGBT participă ... la Marșul diversității (...) 
Cătălin Grădinaru, corespondent: Da, parada Bucharest Pride este în plină desfășurare, ne 

aflăm pe la Podul Mogoșoaiei, pe aici, iată în spatele meu, câteva cuvinte, ce drepturi credeți 
că v-au fost încălcate și pentru ce militați? 

Persoană participantă la miting, îmbrăcată cu o rochie în culorile ce simbolizează comunitatea  
LGBT: Ne sunt încălcate drepturile pentru că nu avem parte de un buletin care să ne arate 
adevărata identitate de gen, nu avem dreptul la căsătorie, nu putem nici măcar să avem 
tratament hormonal pentru că e ilegal în România. (...) 

Persoană participantă la miting 2: Ar trebui să accepte sexurile, ... de a se căsători bărbat 
cu bărbat, femeie cu femeie, ... dar aici văd că nu se întâmplă... 

S17(rep.03.00-07.10 sel.18) 
Dan Chitic: ... am ieșit în stradă pentru a manifesta în favoarea normalității, normalitatea 

care trebuie înțeleasă din mai multe perspective, ... este o manifestație care vine să exprime 
opinia celor 90 și ceva la sută, 95, 98% din populația aceasta, ... e o populație tradițională, 
care spune nu exhibiționismului, (neinteligibil) care spune nu promiscuității. Până la urmă, 
toată această promiscuitate aruncată în stradă din partea unor minorități sexuale este 
absolut nejustificată, ... este o luptă a lor împotriva dreptului nostru de a trăi normal, în mod 
demn și ca să spun, cuviincios. (...) 

S18 (rep.09.00-11.15 sel.18)  
(...) Cătălin Grădinaru: Ce drepturi credeți că nu s-au dat și ar trebui date? Care sunt 

drepturile pe care ar trebui să le obțineți și mărșăluiți acum? 
Participant la miting: ... eu cel puțin mărșăluiesc pentru vizibilitate, pentru că oamenii din 

România ar trebui să ne vadă, să vadă pe mine, oameni ca mine și să ne accepte așa cum 
suntem... 

Cătălin Grădinaru: OK, și ați simțit în România că nu vă lasă în pace? 
Participant la miting: Ăăă, eu personal nu, dar știu o mulțime de oameni care au fost 

bătuți, pe degeaba doar pentru că sunt gay, trans, lesbiene și asta nu e OK. 
 România te vede, interval orar 18:49-19:45 
Moderator: Ioan Korpos 
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Titluri referitoare la subiectul monitorizat: (...) NEOMARXIȘTII RESETĂRII OCUPĂ 
CAPITALA. 

S19 (rep.53.20-54.45 sel.18) (...) 
Diana Buzea, corespondent România TV: Cum vezi tu, pentru că oamenii sunt nemulțumiți 

de vaccinare și de educația sexuală în școli. Cum vezi acest lucru din perspectiva ta de 
student? 

Participant la miting: ... nu vreau ca pe viitor copilul meu să fie îndoctrinat cu aceste 
chestii, homosexualitatea, schimbarea de gen, aceste lucruri nu mi se par foarte OK să le 
bagi pe gât unui copil foarte mic și ușor de manipulat. (...) 

S20 (rep. 58.15-59.18 sel.18) 
Cristina Mihăilescu, corespondent România TV: Ce mesaj dorești să transmiți prin 

participarea ta? 
Participant miting LGBT: Bun ziua, mesajul pe care vreau să îl transmit prin prezența mea 

an de an la acest Pride, este faptul că îmi doresc drepturi egale ca ale oricărui alt cetățean 
din țara aceasta, așa cum sunt ele reglementate de Constituția României. Îmi doresc drepturi 
egale pentru familia mea și pentru miile, zecile de familii de același sex care trăiesc în 
România, în acest moment din păcate fără nicio protecție legală. 

În studio, Ioan Korpos a cerut părerea invitaților în legătură cu informațiile prezentate mai sus. 
S21 (rep.02.00-03.33 sel.19) 
Adrian Izvoranu: ... oamenii ăștia spun că vor să aibă drepturi egale, nu știu ce drepturi 

vor și n-au. Că se pot cupla, că se pot, pot avea contacte, pot avea relații, tot ce vor ei și nu îi 
împiedică nimeni, numai că nu putem să punem semnul egal între o uniune între 2 bărbați 
care se iubesc ...pentru că unii exercită o funcție socială, în sensul că procreează, educă și 
dau societății un alt om, în timp ce ceilalți doi pot face ce vor ei, toate plăcerile din lume... 

S22 (rep.05.44-07.55 sel.19) 
Ioan Korpos: Ne resetăm, ne resetăm, domnule  ministru? 
Gheorghe Ialomițeanu: ... acest marș al diversității putea să se organizeze, ... cred că e 

interpretat ca un fel de ofensă la adresa valorilor creștine, așa e perceput, ... cred că ar fi 
putut să se evite să se organizeze în altă zi și să nu existe riscul să ne spună că noi ceilalți 
suntem anormali, aceea e normalitatea și noi suntem anormali, să ne lase în normalitatea 
noastră... 

S23 (rep. 08.35-09.42 sel.19) 
(...) Adrian Izvoranu: Eu le-aș face ... scurtă lecție de educație sexuală, mă băieți, băi 

fetelor, băgați mâna în pantaloni și vedeți ce sunteți, ... iar cățelul meu care are vreo 3 
generații de căței nu a făcut o secundă de educație sexuală și a făcut niște căței frumoși de 
numa numa. (...) 

S24(rep.40.00-44.45 sel.19) 
(...) Anton Hadăr: Pentru unii arată foarte bine, o minoritate, pentru alții arată dezastruos, 

se acordă o importanță prea mare acestei minorități ... nu știu de ce vor așa, ieșire în 
evidență, în relief, când nimeni nu are nimic împotriva lor dacă se comportă normal. (...) 

Adrian Izvoranu: Din punctul meu de vedere e o perdea de fum, ... eu intuiesc că este o 
chestie organizată pentru a astupa alte evenimente, lucruri importante care se întâmplă în 
țara asta. ...dacă acești oameni de pe stradă ar fi citit o pagină din Zola, o pagină din Dumas, 
am fi văzut ce emoție simțea un bărbat când vedea glezna unei femei, în acea epocă 
minunată când existau bărbați și femei, dar acum să umblăm cu fesele dezgolite pe stradă și 
să nu avem nicio reacție că e bărbat sau femeie, e o degradare umană pur și simplu și 
înseamnă prostie și incultură la maximum. (...) 

Gheorghe Ialomițeanu: Într-adevăr valorile creștine valorile tradiționale sunt în pericol, 
trebuie să ele apărăm, adică să nu ne impună alții altă normalitate și nu ar trebui să le dăm 
atâta importanță... 

 România exclusiv, interval orar 20:00-20:47 
Moderatoare: Simona Gheorghe 
Titluri afișate pe ecran: (...) CUM AU SFIDAT NEOMARXIȘTII TOATE REGULILE STATULUI; 

AU ÎNCEPUT ACȚIUNILE DE RESETARE NEOMARXISTĂ; (...) 
Dan Puric: Asistăm la roadele unei guvernări, de fapt ce vedem acum sunt efectele unei 

angajări, unei alinieri la o lume străină, vizavi de rosturile noastre firești.... trebuie să știe că 
libertatea unui om are drept limită libertatea celuilalt om și aici punem în balanță libertatea 
unei minorități, săraca contaminată de un duh străin țării, pusă în față cu libertatea creștină a 
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unui neam. În plus ei nu strigă după libertate, ei strigă după libertinaj, ... libertinajul lor e 
marcat de iresponsabilitate și de aceea îi compătimesc. (...) 

S26 (rep.10.25-13.08 sel.20) 
(...) Gigi Becali: ... Lor li se spune și demonii îi îndrumă să facă ceea ce fac, ... mâine ... ne 

vom întâlni cu preoți, monarhi, monarhii, din toată țara care vor veni, ca să sfințim locul ... 
S27 (rep. 14.40-16.50 sel.20) 
Dan Puric: ... acuz public Președinția și Guvernul pentru această infestare ideologică, în 

contextul în care au ajuns să instituționalizeze imoralitatea și pornografia, s-a trecut ca să îl 
citez pe Eminescu de la democrație la pornografie, iar ei vor fi responsabili moral și vor purta 
această rană până la sfârșitul vieții lor. (...)  

S28 (rep.38.18-40.00 sel.20) 
Luis Lazarus: Dați-mi și mie voie să ating două subiecte, ăsta cu diversitatea și cu 

premierul. ... tipii ăștia sunt o ceată de cetățeni care nu înseamnă nimic și nu reprezintă pe 
nimeni ..., nu au simțit niciun reviriment al acestei comunități, au trecut la faza a doua. Faza a 
doua este așa, se implementează o serie de programe și de legi care să le permită, ... ci să 
aibă mai multe drepturi decât ne putem imagina. (...) 

 România de poveste, interval orar 21:00-22:47 
Moderator: Ioan Korpos 
Titluri afișate pe ecran: RESETAREA ROMÂNIEI, STRĂINI FOLOSIȚI ÎN ROMÂNIA; CUM AU 

SFIDAT NEOMARXIȘTII TOATE REGULILE STATULUI; NEOMARXIȘTII, DEMONSTRAȚIE DE 
FORȚĂ ÎN BUCUREȘTI; ... CINE SUNT STRĂINII ADUȘI LA MANIFESTAȚIA DIN CAPITALĂ; 
(...) 

S29 (rep. 06.28-11.20 sel.22) 
Ioan Korpos: ..., neomarxiștii, demonstrație de forță în București, resetarea României, 

dezvăluiri despre străinii folosiți ... în România, cine sunt practic străinii aduși la manifestația 
din Capitală. (...) 

Cătălin Grădinaru: Ioane, în concluzie mișcarea LGBT are pile foarte sus, chiar și în 
Europa și în SUA. Lor li se permite, ceea ce pentru restul manifestanților este casus beli ca 
să zic așa, amenzi, amenințări, pentru ei se poate. Iată, am exemplul Germaniei care la fel, 
după ce polițiștii germani i-au bătut, i-au împroșcat cu apă, le-au dat gaze la cei care 
protestau împotriva restricțiilor anti-covid, ei când a fost vorba de propaganda LGBT și 
parada gay au fost 60 de mii. Păi acum naivi să fim ca să nu vedem că această minoritate 
este folosită... 

S30 (rep.13.10-15.45 sel.22) 
Ioan Korpos: Domnule Gelu Vișan, ... i-a adus cineva foarte, foarte mulți străini ... 
Gelu Vișan: Și eu am fost acolo. ... împreună cu Codruța și mulți alții, în care să arătăm că 

nu e OK să faci de Adormirea Maicii Domnului, în timpul Prohodului o astfel de manifestație, 
... am fost șocat de două lucruri, ... foarte mulți străini, foarte mulți străini, dar care știau 
foarte bine ce fac, aduși, veniți.. 

Ioan Korpos: Aduși de către cine, ce credeți? 
Gelu Vișan: Nicușor Dan, cine doamne iartă-mă i-a adus? Le-a permis împreună cu 

ambasadorul Angliei, da? Ambasadorul Angliei a venit la Nicușor Dan... 
Ioan Korpos: Aveți probe că i-a adus? 
Gelu Vișan: Ambasadorul Angliei a venit la Nicușor Dan... 
Ioan Korpos: Aveți probe că i-a adus Nicușor Dan?... 
Gelu Vișan: Nicușor Dan? Da. Da, am probe că el a dat la presiunea ambasadorului 

Angliei aviz pentru această manifestație. (...) 
Ioan Korpos: Dar credeți dumneavoastră că pe acești străini i-a adus cineva? (...) 
S31 (rep.16.20-19.24 sel.22) 
Aurelian Pavelescu: Ceea ce se întâmplă în București s-a pregătit de ani și ani, de decenii 

și aceasta este doar o poză, acest proces va continua în 10, 15, 20 de ani, dacă nu înțelegem 
aceste mecanisme, ...aduși, este o confrerie aici, este o confrerie europeană, mondială, ... 
aici e vorba despre o organizare, ... vedem că sunt organizați, de unde sunt acești bani, 
dumneavoastră puteți să organizați o asemenea. (...) 

S32 (rep.21.50-24.44 sel.22) 
(...) Codruța Cerva: ... am văzut cât sunt de agresivi, se eschivau, miroseau a canabis, 

hașiș, ... e normal ca acest marș, eu îi spun din start marșul pornografiei, pornografiei, ce mi-
au văzut mie ochii ... minori, fetițe minore care nu erau îmbrăcate și aveau scotch pe sâni în 
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formă de x, bărbați în chiloți, copii la 10 ani îmbrăcați în fuste, băieței, ... ba mai mult să 
permită minori la un astfel de marș al pornografiei.  ...Da, dar vrem și noi să ne căsătorim și 
vrem și noi să adoptăm copii. (...) 

Ioan Korpos: ... domnul Cris Terheș ... cine sunt, cum au ajuns toți străinii aici, îi folosește 
cineva, i-a folosit, așa începe marea resetare și în România. 

Europarlamentarul Cristian Terheș a vorbit despre poziția UE în problema minorității LGBT. 
Critică faptul că se dorește ca o chestiune privată să devină publică, fără ca părerea populației să 
fie cerută. (...) 

În urma reclamaţiilor primite, au fost monitorizate emisiunile semnalate difuzate de postul de 
televiziune România TV în data de 15.08.2021 şi s-au constatat următoarele: 

 
 14:58-15:44 - Ştirile România TV- Breaking News 
Prezentatoare: Simona Gheorghe 
 Titluri aferente subiectelor reclamate: Imediat: Protest de amploare pe străzile 

Capitalei/ Imediat: Jandarmii intervin, sancţiuni pentru neomarxişti/ (...) 
Sel.1 (58.57/14.mp4) Prezentatoare: ... Revolta românilor faţă de presiunile neomarxiste. ... 

Aberaţiile neomarxiste (...) 
   Subtitlu: Imediat: Aberaţiile neomarxiste (...) 
Sel.2 (00.04/15.mp4) Prezentatoare: ... Drumurile pe care neomarxiştii au protestat ieri şi 

au făcut marşul diversităţii în frunte cu Gigi Becali. ... Preoţii au dat cu agheasmă după ce 
neomarxiştii au protestat ieri în marşul diversităţii. ... 

Sel.3 (02.06/15.mp4) (...) 
Cristina Mihăilescu: ... părinţii... au ţinut această slujbă, spun ei, de purificare a drumurilor 

pe care au trecut ieri, neomarxiştii. ... a organizat această slujbă de purificare pe acelaşi 
traseu pe care ieri a avut loc şi marşul diversităţii.  

Cătălin Grădinaru: ...având în vedere că acest marş al diversităţii a sfidat cumva postul 
Sfintei Marii, ... o iniţiativă bună a preoţilor care şi-au asumat această purificare, această 
exorcizare ... simbolică. Adică să se vadă că există şi creştini ortodoxi cărora nu le convin 
aceste acţiuni ale LGBT-ului. (...)  

Participantă la manifestaţie: Înţelegem în primul rând că această comunitate LGBT ne 
sfidează pe faţă şi ne agresează cu aceste campanii ale lor şi ar fi putut să facă în primul 
rând această paradă în oricare altă zi a anului ... să apărăm copiii prin opunerea introducerii 
identităţii de gen în şcoli.  (...) 

 Titluri: Arsenalul bisericesc scos de Gigi Becali la protest/ Cum sfidează neomarxiştii 
legile statului român/ ... Cum continuă marea resetare începută aseară/ Ce face acum 
Jandarmeria cu neomarxiştii/ Acţiuni neomarxiste ilegale în Bucureşti.  

Subtitlu: Imediat: Aberaţiile neomarxiste (...) 
Sel.4 (04.19/15.mp4) (...) 
În continuare, pe ecran partajat, timp de aprox. 1 minut, sunt difuzate imagini de la 

Marșul Bucharest Pride din 14 august dedicat drepturilor LGBT. (...) 
20:59-22:46 - România de poveste  
Moderator: Ioan Korpos 
Titluri aferente subiectului reclamat: Culisele acţiunii neomarxiste în România, filmări-şoc/ 

Imaginile cu neomarxiştii duse la Poliţie/ Neo marxiştii îşi continupă asaltul asupra Românei.  
Sel.1 (26.44/21.mp4) Ioan Korpos: ... neomarxiștii își continuă asaltul asupra României. ... 

continuarea resetării neomarxiste cum manipulează. (...)  
Dragoș Bistriceanu: ... Neomarxiștii care au protestat pe străzile Capitalei continuă să 

sfideze legile statului român și vor cu orice preţ declanșarea marii resetări chiar la nivelul 
României, ... Participarea adolescențților și a copiilor la marșul LGBT de ieri nu este 
întâmplătoare și n-ar trebui să ne surprindă. ... neomarxiștii amenință ... Sfidarea nu se 
oprește aici, disprețul față de Biserică și de valorile fundamentale ale statului român 
continuă iar atacurile asupra figurilor preoțești care au ales să sfințească drumul  parcurs de 
participanții marşului LGBT de ieri au fost declanșate cu precădere pe rețelele de socializare. 
În urma celor întâmplate putem spune că marea resetare s-a declanșat inclusiv la nivelul 
României iar parada de ieri nu reprezintă decât un prim pas din cei mulți care vor urma și 
care pun în pericol valorile fundamentale ale societății, printre care familia și integritatea 
familiei.  

Sel.2 (28.46/21.mp4) (...)  
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Gelu Vișan: ... este un atac de o forță, de o virulență extrem, extrem de mare, ținta fiind 
copiii, adolescenții și tinerii până în 20-25 de ani. ... au fost foarte mulți copii, ... eu cred că 
peste 2000 de copii până în 18 ani, au fost de asemenea foarte mulți tineri care nu erau LGBT 
și care au fost scoși de ONG-urile, aceleași ONG-uri care îi scoteau și în Piața Victoriei, și au 
mai fost câțiva străini aduși pentru a organiza această manifestație în România. (...) 

Sel.4 (32.19/21.mp4) Ioan Korpos: Revenim la resetarea despre care vorbeau imaginile ... 
Gen. Emil Streinu: Deci în momentul de faţă asistăm la o situaţie în care populaţia 

României este într-o expectativă sinucigaşă. ... 
Gen. Emil Streinu: ... Deci va fi făcut absolut orice ca să fim resetaţi. Asta este marea 

problemă.  
Ioan Korpos: Marea resetare. (...)     
 
 18:59 – 19:45 - România te vede 
Prezentator: Ioan Korpos 
 Titluri: Protestatara suveranistă s-a infiltrat la neomarxiști/ Culisele acțiunii 

neomarxiste în România, filmări-șoc/ Străinii și copiii aduși la marșul resetării. 
Sel.1 (01.28/19.mp4) Prezentator: ... protestatara Codruța Cerva s-a infiltrat la neomarxiști. 

... Iată, copiii, străini folosiți la marșul resetării. (...) 
Sel.2 (04.14/19.mp4) Prezentator: Ați fost acolo, doamna Cerva, ... Copii, străini, i-a adus 

cineva?... Codruța Cerva: ... Am înaintat pe Calea Victoriei și am atenționat Poliția și 
Jandarmeria că printre protestatari, manifestanți, ... sunt copii, nu minori. Copii mici, 10-12 
ani. Deci m-am intersectat cu o fetiță care, mai mult de 10 ani nu avea, avea steagul LGBT, și 
un băiețel, 11-12 ani, care era îmbrăcat în fustă. Eu vă spun sincer, în afară de asta, mirosea 
a droguri, hashish, marijuana. ... În momentul în care există și majori care sunt mai mult 
dezbrăcați decât îmbrăcați, da, LGBT-ul, nu este permis și nu este normal să fie minori, copii. 
Deci m-am intersecat cu un domn care era în chiloți, major de data aceasta, pe tocuri și în 
sânii goi. Nu poți să faci un astfel de marș cu minori și cu bărbați care sunt dezbrăcați, mai 
mult. (...) 

Prezentator: Adică credeți ... că au fost folosiți copiii, aduși intenționat, domnu Roșca 
Stănescu? 

Codruța Cerva: Exact, ... copiii care au participat aseară la acest marș au fost urcați în 
autocare și duși la mare. Ca să știți. (...) 

Sorin Roșca Stănescu: Da, eu cred că acești copii sunt copiii pe care societatea îi pierde 
pentru că sunt pervertiți. Sunt pervertiți de aceste grupuri gay despre care ei inșiși afirmă că 
ar reprezenta 10% din societatea românească, din populația României. Deci mi se pare 
extrem de grav să pierdem sute de mii de copii în felul acesta. (...) 

   
Vizionând secvențe din înregistrarea emisiunilor ce au făcut obiectul rapoartelor de 

monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile                 
art. 66 din Codul audiovizualului potrivit cărora, în programele de ştiri şi dezbateri 
informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau 
culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a 
opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în 
care problemele sunt în dezbatere publică. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în timpul emisiunii Punctul culminant din           
21 iulie 2021, subiectul referitor la referendumul ce urma să aibă loc în Ungaria pentru 
Legea anti-LGBT, poziţia partidului AUR, prin preşedintele său, George Simion, faţă de 
problema comunităţii LGBT şi acceptarea legislaţiei referitoare la această comunitate 
propusă UE de către România, nu a fost prezentat în mod echilibrat şi imparţial, pentru ca 
publicul să-şi formeze propria opinie în legătură cu această temă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a prezentat şi punctul de 
vedere al reprezentanţilor LGBTQ la acuzaţiile aduse acestei comunităţi atât de către 
moderator, cât şi de invitaţi, informaţiile difuzate nefiind echilibrate şi imparţiale, astfel cum 
impune norma invocată. 

De exemplu, Consiliul a constatat că, pe parcursul emisiunii au fost făcute o serie de 
afirmaţii cu tentă discriminatoare la adresa persoanelor LGBTQ, de natură a crea o repulsie 
a majorităţii românilor faţă de aceştia, moderatorul participând activ şi susţinând ideile 
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invitaţilor cu privire la această comunitate, afirmând, printre altele, că „Ce a descoperit 
șeful AUR despre ideologia impusă forțat românilor. Primul semn al opoziției poporului față 
de neomarxiști. Poporul se ridică împotriva planului de resetare. Veți vedea apelul strigat de 
un simbol al națiunii române: acceptăm noua Europă care ni se propune dar nu Sodoma.”, 
iar invitatul George Simion a afirmat despre această comunitate că “... sunt inginerii care 
sunt împotriva firii umane, împotriva lui Dumnezeu.” şi că “... acel referendum din 2018... nu a 
întrunit cvorumul necesar la presiunea neomarxiștilor, la presiunea forțelor globaliste din 
România care domină opinia publică”. 

Membrii Consiliului au constatat că, în emisiunea Special, ediţia din 22 iulie 2021, 
subiectul abordat l-a constituit minorităţile sexuale, context în care nu a fost invitat vreun 
reprezentat al organizației LGBTQ pentru a-şi expune punctul de vedere cu privire la 
afirmaţiile acuzatoare făcute la adresa acesteia.  

Consiliul consideră că, lipsa punctului de vedere al reprezentanţilor acestei minorităţi 
sexuale a contribuit major la un dezechilibru şi la imparţialitatea informaţiilor prezentate, 
fapt de natură să afecteze dreptul publicului la informare corectă şi la favorizarea liberă a 
opiniilor. 

De exemplu, întrebările referendumului din Ungaria privind educaţia în legătură cu 
minorităţile sexuale în şcoli au fost citite de moderator şi afişate pe ecran, fiind comentate 
de europarlamentarul Cristian Terheş care a făcut afirmaţii acuzatoare la adresa acestei 
comunităţi, fără ca radiodifuzorul să prezinte punctul de vedere al reprezentanţilor săi:  
“După ce aceste două țări, Polonia și Ungaria, au fost supuse unei presiuni continue de 
educare și de îndoctrinare a propriilor copii, cu faptul că ei nu mai sunt băieți și fete ci pot să 
meargă dimineața la școală că sunt băieți și după amiaza să se trezească că sunt fete, iar 
seara că sunt animale, evident că societățile respective au reacționat în cazul de față Polonia 
și Ungaria și au încercat să echilibreze lucrurile.”, “Când vorbim despre ideologia de gen 
vorbim despre un produs sau rezultat al societății, adică persoana care biologic este bărbat 
se poate trezi la un moment dat că se consideră femeie sau animal sau gândac sau cine știe 
ce altceva se poate considera și noi ca societate trebuie să-l recunoaștem pe om, sau nu pe 
om, pe vietatea, entitatea respectivă astfel cum persoana respectivă se consideră.”, “ceea ce 
ați văzut în imaginile respective este rezultatul acestei îndobitociri din universități și din 
liceele vestice, unde nu se mai predă istorie, nu se mai predă cultură, nu se mai predă 
aritmetică, nu se mai predă învățământ efectiv, tinerii nu mai sunt învățați să citească și să 
scrie și să socotească și sunt învățați cum să se considere ei dacă sunt bărbați că sunt femei 
și invers și acum în urma raportului Matic că bărbații pot să și nască...”, iar Gelu Vişan a 
afirmat că “... acești ideologi ai schimbării sexului, genului și așa mai departe ei își doresc o 
populație docilă, formată din copii încolonați restul...”.  

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri difuzate 
pe parcursul zilei de 14 august 2021, au fost abordate subiecte cu privire la minorităţile 
sexuale, fără ca radiodifuzorul să prezinte punctele de vedere ale reprezentanţilor acestora 
sau al vreunuia dintre organizatorii Bucharest Pride, fiind deseori invocate ideologii ale 
neomarxismului şi pseudomarxismului şi a resetării Europei/capitalei resetate. 

De pildă, la afirmaţiile acuzatoare făcute atât de moderatori, cât şi de invitaţii 
emisiunilor de ştiri şi dezbateri menţionate, nu au fost prezentate vreun punct de vedere al 
reprezentanţilor minorităţilor sexuale sau al organizatorilor Bucharest Pride, fapt constatat 
îndeosebi în emisiunile “România exclusiv” şi „România de poveste”, după cum urmează: 
“... această paradă gay este pusă în Postul Sfintei Mării... că are legătură cu “cu marea 
resetare... care urmărește... religia, creștinismul în special și creștinismul ortodox în cazul 
nostru.”, “ încep acțiunile neomarxiste de resetare a României, organizatorii paradei 
avertizează că nu vor ține cont de restricții...”, „acest tip de freudo-marxism, sexo-marxism 
sau neomarxism cum mai e cunoscut sau corectitudine politică, este cel care se dorește a 
schimba România...”, „... România este și trebuie să rămână o țară normală, nu o țară a sexo-
marxiștilor, o țară în care să ne creștem copiii obligați de ei în educația de gen sau educația 
LBGT...”, „...este momentul când se face trecerea dinspre orientarea sexuală către 
ideologizare: LGBT nu e orientare sexuală, LGBT este o ideologie, reprezintă o propagandă, 
au un scop, niște acțiuni sociale, niște acțiuni civice...”, „...Calea Victoriei este sub asediul 
neomarxiștilor...”, „...neomarxiștii, demonstrație de forță în București, resetarea României, 
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dezvăluiri despre străinii folosiți doamnelor și domnilor în România...”, „...mișcarea LGBT 
are pile foarte sus, chiar și în Europa și în SUA. Lor li se permite...”, “...ei când a fost vorba 
de propaganda LGBT și parada gay au fost 60 de mii. Păi acum naivi să fim ca să nu vedem 
că această minoritate este folosită.”, “...Nicușor Dan, cine doamne iartă-mă i-a adus? Le-a 
permis împreună cu ambasadorul Angliei, da? Ambasadorul Angliei a venit la Nicușor 
Dan...”, Gelu Vișan: Ambasadorul Angliei a venit la Nicușor Dan..”, „... am probe că el a dat la 
presiunea ambasadorului Angliei aviz pentru această manifestație.”, „...este o confrerie aici, 
este o confrerie europeană, mondială, este simplu, aici e vorba despre o organizare, vedem 
că au steaguri, vedem că sunt organizați, de unde sunt acești bani…”, “…Tocmai faptul că 
acești homosexuali care promovează ce, depravarea în societatea românească, au ales 
tocmai ca punct în calendar Postul Sfintei Mării, ca să organizeze o paradă a homosexualilor, 
o paradă a depravării, ne pune, ne determină pe noi să reacționăm, pe creștinii, pe 
naționaliștii din Noua Dreaptă, pe noi cei care susținem familia tradițională întemeiată pe o 
femeie și un bărbat, pentru că numai o femeie și un bărbat pot da naștere copiilor și numai 
noi, oamenii normali la cap puteam avea cu adevărat o familie în adevăratul sens al 
cuvântului.”, “…nu vreau ca pe viitor copilul meu să fie îndoctrinat cu aceste chestii, 
homosexualitatea, schimbarea de gen, aceste lucruri nu mi se par foarte OK să le bagi pe gât 
unui copil foarte mici și ușor de manipulat.” etc. 

Aceeaşi încălcare a prevederilor invocate incidente au fost constatate şi în emisiunile 
difuzate în data de 15 august 2021, în cadrul ştirilor România TV şi a ediţiei de dezbatere 
„România de poveste”, în care s-au făcut incitaţii la neomarxism şi resetări în cazul 
protestului „Bucharest Pride”, nefiind prezentate punctele de vedere ale reprezentanţilor 
comunităţii LGBTQ sau ale organizatorilor „Bucharest Pride”, pentru ca informaţiile să fie 
echilibrate şi imparţiale, iar publicul să-şi poată forma liber opinia. 

De exemplu, moderatorul Ioan Korpos a afirmat, printre altele, că “neomarxiștii își 
continuă asaltul asupra României...” şi întrebarea adresată în mod tendenţios 
“...neomarxiştii îşi continuă atacul asupra României, domnule General?”, iar invitaţii: 
“Neomarxiștii care au protestat pe străzile Capitalei continuă să sfideze legile statului român 
și vor cu orice preţ declanșarea marii resetări chiar la nivelul României”, “...Participarea 
adolescențților și a copiilor la marșul LGBT de ieri nu este întâmplătoare...”, “...disprețul față 
de Biserică și de valorile fundamentale ale statului român continuă... ”, “...În urma celor 
întâmplate putem spune că marea resetare s-a declanșat inclusiv la nivelul României iar 
parada de ieri nu reprezintă decât un prim pas din cei mulți care vor urma și care pun în 
pericol valorile fundamentale ale societății, printre care familia și integritatea familiei...”, 
“...este  un atac de o forță, de o virulență extrem, extrem de mare, ținta fiind copiii, 
adolescenții și tinerii până în 20-25 de ani...” etc. 

Membrii Consiliului consideră că, toate aceste afirmaţii acuzatoare făcute de către 
moderatori/prezentatori, cât şi de către invitaţi la adresa comunităţii LGBTQ au fost de 
natură să creeze un dezechilibru evident în privința exprimării punctelor de vedere în mod 
echitabil și echilibrat, astfel cum impune norma invocată, întrucât, în toate emisiunile ce au 
făcut obiectul rapoartelor de monitorizare a lipsit punctul de vedere al reprezentanţilor 
acestei comunităţi şi al organizatorilor marşului „Bucharest Pride” cu privire la acuzaţiile 
aduse acestora de ordin moral şi legal, fiind consolidată ideea lansării tezei că „străinii” 
orchestrează o „mare resetare” a României, acţiune ce viza cultura şi identitatea naţională,  
fapt de natură să afecteze dreptul publicului la o informare corectă şi la favorizarea liberei 
formări a opiniilor. 

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.  

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 aceloraşi prevederi legale privind asigurarea informării 
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corecte cu 6 somaţii şi 8 amenzi pe parcursul ultimului an, 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. 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. având licenţa audiovizuală 
nr.   S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011, pentru postul 
ROMÂNIA TV se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 66 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 mai multor emisiuni de ştiri şi dezbateri, difuzate în zilele 
de 21 şi 22 iulie, 14 şi 15 august 2021, au fost făcute afirmaţii la adresa comunităţii LGBT, 
fără ca radiodifuzorul să prezinte punctul de vedere al reprezentanţilor acestei comunităţi 
sau al organizatorilor marşului Bucharest Pride, pentru ca informaţiile să fie echilibrate şi 
imparţiale, iar publicul să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, 
încălcându-se astfel prevederile art. 66 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme 
de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate 
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în 
dezbatere publică.” 
 

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  

 
 


