
 

 
Decizia nr. 322 din 05.10.2021 

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 şedinţa publică din 5 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, în baza sesizării nr. 
4063/10.05.2021, cu privire la ediția emisiunii informative ‘’România te vede’’ 
difuzate în data de 09.05.2021, 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 raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora în cazul în care acuzaţiile prevăzute 
la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să 
respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune 
condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul 
căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un 
punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

În fapt, în data de 09.05.2021, în intervalul orar 16:00-16:47, postul ROMÂNIA 
TV  a difuzat o ediție a emisiunii informative ‘’România te vede’’, în cadrul căreia a 
fost prezentată o știre despre viața de familie a prezentatorului de televiziune 
Gabriel Coveșeanu. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Sel (rep.48.10-50.20 sel.17) 
Titluri afișate pe banda de breaking news: COVE, ACUZAȚII GRAVE: ȘI-A 

BĂTUT SOȚIA, BONA MARTORĂ; PREZENTATORUL TV ȘOCHEAZĂ: NIMENI 
NU SE AȘTEPTA. 

Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, fosta soție a lui Cove rupe tăcerea  
despre bătăile îndurate. Ce a făcut prezentatorul de televiziune în timpul 
căsniciei, aflăm chiar acum de la colega noastră  Claudia Ionescu, sunt 
acuzații extrem de grave, venim la tine, Claudia. 
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Claudia Ionescu: Bun găsit, Maria Movileanu a fost prima soție a lui Cove, 
iar în urmă cu 10 ani aceasta a făcut o declarație absolut șocantă,  se pare că 
prezentatorul TV a devenit violent la câteva luni după ce aceasta a născut 
băiețelul  și atenție, bona copilului ar fi asistat la multe dintre aceste scene,  ea 
spune că Cove a  lovit-o cu pumnul în timp ce ținea copilul în brațe și că nu s-a 
întâmplat doar o singură dată, aceasta numește frustrat pentru că la orice 
ceartă Cove ar fi pus toată vina asupra lui și ar fi jignit-o în nenumărate 
rânduri. Ea spune că deși prezentatorul TV afișează  imaginea unui om bun în 
societate, acasă lucrurile stau cu  totul altfel.  

Ioan Korpos: Vă dați seama  ce acuzații, domnule Coarnă. 
Dumitru Coarnă: Da, acuzațiile ar trebui să meargă la Parchet, să formuleze 

plângere penală pentru că în aceste situații eu cred  că sunt obligatorii acele 
plângeri, dar tot atât de adevărat e că și organul de urmărire penală are posibilitatea 
juridic vorbind să facă o sesizare din oficiu și să cerceteze acele acuze. Sigur că nu 
e în regulă, sigur că cineva trebuie să răspundă pentru aceste fapte. 

Ioan Korpos: Mai ales, domnule Purice, când vorbim despre astfel de 
persoane extrem de cunoscute, stai, asculți, nu îți vine să crezi ce spune fosta 
soție, e și dreptul lui Cove să se apere, corect. 

Ciprian Purice: Nimic nu justifică violența, cu atât mai mult violența față de femei 
sau față de copii, în cazul de față la asemenea acuzații, Cove, având în vedere  că e 
un personaj public, ar trebui să le clarifice, fiindcă altfel are ceva de ascuns,  eu nu 
cred că el sau dumneavoastră, dacă cineva  ar spune un lucru neadevărat despre 
noi am  sta liniștiți așa fără să reacționăm. 

Pe ecran  au fost afișate fotografii cu  prezentatorul Gabriel Coveșeanu și 
familia acestuia (chipul copilului a fost blurat). 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii ‘’România de vede’’ din 09.05.2021, au 
fost făcute afirmații acuzatoare la adresa unui prezentator de televiziune cu privire la un 
pretins comportament violent cu fosta lui soție, în urmă cu 10 ani, pe care ar fi lovit-o, 
fără a fi prezentat și punctul de vedere al acestuia în legătură cu aceste acuzații, așa 
cum radiodifuzorul avea obligația conform dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul 
audiovizualului.  

Or, în cazul în care acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să 
respecte principiul audiatur et altera pars, care presupune condiţii nedescriminatorii 
de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie 
precizat acest fapt. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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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 de 
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art.  40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii 
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 

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

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunii ‘’România te vede’’ din 9 mai 2021, au 
fost făcute afirmații acuzatoare la adresa unui prezentator de televiziune cu privire la 
un pretins comportament violent cu fosta lui soție, fără a fi prezentat și punctul de 
vedere al acestuia în legătură cu aceste acuzații, așa cum radiodifuzorul avea 
obligația conform art. 40 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 Ciobanu Dumitru 
 
 


