
Decizia nr.303 din 28.09.2021 
privind somarea  S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

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

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28.09.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a supus la vot sancționarea radiodifuzorului, după ce, în ședința din 02.09.2021, a 
vizionat înregistrări din emisiunea Știrile România TV difuzate de postul ROMÂNIA 
TV în data de 19.06.2021 de la ora 15.00, în baza sesizării                     nr. 
5844/23.06.2021, și, ulterior, în ședința din 07.09.2021, a audiat reprezentantul 
radiodifuzorului și au avut loc dezbateri în baza raportului de monitorizare întocmit 
de direcția de specialitate din cadrul CNA. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 65 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

 În emisiunile de știri și dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele 
reguli: 

 b) între subiectul tratat și imaginile ce însoțesc comentariul să existe o conexiune 
reală; 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

“Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 19.06.2021, în intervalul 
orar 14:59 – 15:47, în direct, ediția informativă Știrile România TV, prezentată de 
Simona Gheorghe, cu mențiunea EXCLUSIV. 

S1-rep. 11.52 – 16.54, sel 19-15 
În jurul orei 15:12, a fost difuzată știrea cu următoarele titluri afișate pe ecran: 

AVOCATĂ GĂSITĂ ZDROBITĂ PE ASFALT, APARTAMENT SIGILAT; SCANDAL 
ÎNAINTE DE MOARTEA AVOCATEI, GEAMURI SPARTE; CONCUBINUL RIDICAT 
DE POLIȚIE ȘI DUS LA IML; APARTAMENTUL DIN CARE A CĂZUT AVOCATA, 
SIGILAT; CUTREMUR ÎN BAROUL AVOCAȚILOR DUPĂ MOARTEA COLEGEI 

Conținutul știrii:  
Simona Gheorghe: Breaking News, aici, la România TV, doamnelor și 

domnilor... Anchetă complicată, așadar, doamnelor și domnilor, în cazul avocatei de 
26 de ani care a fost găsită moartă în fața unui bloc din Iași. Iubitul ei a fost dus la 
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IML, iar apartamentul din care a căzut a fost, pur și simplu, sigilat de procurori. Cu 
mai multe detalii vine Costin Soare. Bună ziua, Costin! 

În direct, a relatat reporterul Costin Soare aflat în fața unui ansamblu 
rezidențial (aprox. 42 sec): Bună ziua, Simona! Bun găsit, doamnelor și domnilor! 
Apar noi detalii în această anchetă care a cutremurat România. Iată, vorbim despre 
o femeie de 26 de ani care, spun surse din anchetă, s-ar fi certat cu iubitul ei și, în 
final, a decis să-și pună capăt zilelor aruncându-se de la etajul 6 al blocului în care 
locuia. (n.n. imaginea a fost translatată și a fost focalizată pe etajele superioare 
are construcției; aprox. 45 sec) Un bărbat... un vecin al acestei avocate a povestit 
anchetatorilor exact ce s-a întâmplat. În jurul orei 4:00 dimineața s-au auzit țipete și 
scandal în apartamentul în care avocata locuita impreună cu iubitul, iar ulterior, când 
bărbatul se pregătea să plece la serviciu, în jurul orei 5:00 dimineața, deja a văzut 
un echipaj al Ambulanței la fața locului. S-a auzit și un geam spart... cel mai 
probabil, acela a fost momentul în care femeia s-a aruncat de la etaj. Medicii Smurd 
au încercat să o resusciteze, dar fără niciun rezultat. Imaginați-vă, de la etajul 6, 
impactul a fost nimicitor. Ulterior, au venit și polițiștii care l-au săltat pe iubitul 
avocatei și l-au dus la Institutul de Medicină Legală pentru a recolta probe biologice. 
Vor să afle dacă au consumat alcool sau alte substanțe intezise, motiv pentru care 
ar fi izbucnit acel scandal.” 

În urma analizării emisiunii “Știrile România TV”, ediţia 19.06.2021, de la ora 
15.00, din al cărei conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile  art. 65 lit. b) din Codul audiovizualului. 

Astfel, Consiliul a reținut că radiodifuzorul a difuzat un material despre decesul  
unei  avocate, care a căzut de la etajul șase al unui bloc de locuințe din Iași.  

În acest context, a fost prezentat unul dintre reporterii postului ROMÂNIA TV, dl. 
Costin Soare, care a realizat un reportaj din fața unui ansamblu rezidențial, 
prezentând detalii ale cazului, creându-se impresia că relatarea sa este de la fața 
locului, respectiv de la Iași, de la locul unde a avut loc tragedia.  

Contrar acestui fapt, din sesizarea nr. 5844/23.06.2021 primită la CNA, reiese 
că imaginile ce au însoțit reportajul transmis nu erau de la Iași, ci din București, din 
fața unui complex rezidențial situat în zona Expoziției. 

În aceste condiții, Consiliul a constatat că între subiectul tratat și imaginile ce au 
însoțit comentariul nu a existat o conexiune reală, astfel cum obligă dispozițiile legale 
invocate. 

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

În temeiul prevederilor art. 91  alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului              
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
5/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea art. 65 lit. b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea 

audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios 
administrativ a Curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, 
în termen de 15 zile de la comunicare. 

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul ROMÂNIA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de 
cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune 
de ştiri, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în ediția din 19.06.2021 a emisiunii Știrile ROMÂNIA TV, 
între subiectul tratat și imaginile ce au însoțit comentariile referitoare la cazul prezentat 
nu a existat o conexiune reală, ceea ce contravine dispozițiilor art. 65 din Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


