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Decizia nr. 361 din 21.10.2021 

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 

e-mail: office@rtv.net 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21.10.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare şi a vizionat înregistrări, întocmite în baza 
sesizării nr. R 6916/01.08.2021 referitoare la ediţia din 01.08.2021 a emisiunii „Știri cu 
Cristina Șincai și Costin Soare” difuzate de postul ROMÂNIA TV. 

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). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a 
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

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

 b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

 

Redăm din raportul de monitorizare: 
ˮCONSTATĂRI: 
Postul România TV a difuzat duminică 01.08.2021, în intervalul 18:58:38-19:44:20, Știri cu 

Cristina Șincai și Costin Soare. Precizăm că petenta indică în mod eronat emisiunea ”Ultima 
Oră”. 

Invitați: Bogdan Ficeac-sociolog, Sorin Roșca Stănescu-jurnalist, Alex Coita-Președintele 
Partidului Republican. A intervenit telefonic-jurnalistul Bogdan Chireac. 

Titluri: Revoltă în piețe față de noul regim rezist; Protestatarii cer demisia guvernului 
României; Manifestație față de vaccinarea obligatorie; Jandarmii în dispozitiv, în protestul de 
la Guvern; Jandarmii îi încercuiesc pe protestatari; Oamenii ies pe străzi în mai multe orașe ale 
țării; Cresc cazurile grave în țara cu vaccinare record; Jurnaliști agresați la protestele de la 
Timișoara; Echipa România TV agresată de protestatari în piață; De când vor să ne închidă din 
nou în case; Vaccinarea obligatorie și valul patru de Covid. 

Au fost difuzate intervenții ale reporterilor România TV, de la manifestațile din Piața 
Victoriei din București și din Piața Operei din Timișoara. 

Sel 1: 19 mp4/03:38-05:17 
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Ema Băluș-reporter RTV: Bun găsit! Într-adevăr, se protestează și aici, în Piața Victoriei 

din Timișoara. Cu toții au ieșit să-și strige nemulțumirile. Aceștia spun că se simt obligați să 
se vaccineze, cu toate că nu-și doresc acest lucru, pentru că la locul de muncă patronii 
au început să le ceară acest vaccin. De asemenea, în multe locuri unde ar vrea totuși, să 
meargă, din păcate nu au acces pentru că refuză să se vaccineze. Acesta este principalul 
motiv pentru care au ieșit și aici, la Timișoara, în stradă. De asemenea, oamenii invocă și 
motivul vaccinării obligatorii la copii. Aceștia spun că refuză să își vaccineze și copii și 
că la un moment dat o să se ajungă la noi în țară, ca în școală să se ceară acest vaccin, 
așa că mulți copii vor rămâne pe dinafară. Dar, vreau să întrebăm, pe cineva. Bună ziua! 
Dumneavoastră de ce ați ieșit totuși, astăzi în stradă? 

VOX femeie: Pentru vaccinarea obligatorie a copiilor, nu ne dictează nouă, niște 
impotenți care niciunul nu au copii, ce să facem noi cu copii noștri! Noi nu suntem sclavii lor! 

Ema Băluș-reporter RTV: Mulțumim! Chiar acum, în acest momente, oamenii strigă toți, 
în cor, jos guvernul! Spun că guvernul este de vină pentru obligativitatea vaccinării. Așa că în 
continuare, vom rămâne și noi, aicea la protest și vă vom transmite toate datele. 

Costin Soare: Ema Băluș, de la Timișoara! Mulțumim pentru aceste informații. Urmărim ce 
se întâmplă, doamnelor și domnilor, pentru că lucrurile sunt în desfășurare și în Piața Victoriei, 
dar și în Piața Operei, acolo la Timișoara. 

 
Intervenție Codruța Cerva, din Piața Victoriei din București: 
Sel 2: 19 mp4/ 06:14-07:13 
Codruța Cerva: Legat de ce-a spus doamna de la Timișoara, i-a făcut pe domnii de la 

conducere impotenți, da, pot să spun că impotenți politic. Acești impotenți politic, care nu au 
avut o campanie de informare corectă legată de vaccinare, cei care ne-au ascuns atâtea 
lucruri, legate de efectele adverse ale acestui vaccin, experimental până în 2023, acum culeg 
roadele. Și mai vreau să le mai spun ceva, sunt foarte mulți oameni din țară care au anunțat că 
vor veni în București. Pentru că știți cum este: românul se mișcă greu, dar în momentul în care 
se sparge mămăliga, se sparge! Totul până la copii! Se spune că nu este obligatorie 
vaccinarea. Da, nu este. Oficial, nu este obligatoriu dar, neoficial, condiționându-te să 
nu-ți pierzi locul de muncă, devine oficial, devine obligatoriu. Deci, nu ai cum să 
condiționezi pe cineva, atâta timp cât constituția ne apără! Eu am spus de fiecare dată, dacă 
constituția mai este valabilă pentru România... 

Costin Soare: Codruța Cerva, ne întoarcem imediat în Piața Victoriei pentru a discuta să 
vedem ce se întâmplă acolo. 

 
Sel 3: 19 mp4/15:53-18:47-intervenție din Piața Victoriei din București a reporterului 

Cătălin Grădinaru 
Cătălin Grădinaru: Cristina, lumea gândește așa, exact ca și francezii care au ieșit acuma 

pe stradă, aceste... pașaport pentru sănătate pe care-l scornesc ăștia de la Uniunea 
Europeană, poate transforma societatea într-un sistem totalitar care să se legitimeze prin 
securitate, adică să fim sănătoși. Numai că el poate duce la ce e mai rău: la dictatură fie că e 
medicală, fie că e de alt fel. Oamenii din spatele meu s-au sacrificat pe căldura asta, să vină 
aicea, pentru că simt acest pericol. Lângă mine este domnul Dumitru Bălan. Spuneți-mi, am 
sintetizat OK ce simțiți? 

Dumitru Bălan: Da, ați făcut-o foarte corect. Noi practic, astăzi am ieșit să protestăm 
împotriva impunerii vaccinării obligatorii anticovid, împotriva adoptării pașapoartelor 
Covid, la intrarea în toate spațiile publice și private, împotriva vaccinării copiilor 
împotriva virusului Sars Cov 2, ținând cont că copiii au o rată de supraviețuire naturală la 
acest virus de 100% și împotriva discriminării celor 12 milioane de români nevaccinați! 
De ce? Vedem acest discurs al autorităților române care este de fapt un monolog, pe 
principiul noi ordonăm, voi trebuie să executați, însă noi am constatat că toate aceste 
măsuri care s-au impus într-un mod ilegal, abuziv, neconstituțional și discriminatoriu, nu 
au fost pentru binele nostru. Ba dimpotrivă, ce-am constatat? Aproape cinci milioane de 
români chiar s-au vaccinat, însă am aflat în ultimile zile, în urmă cu două zile, Centrul pentru 
Prevenție și Control al Bolilor, din Statele Unite, a raportat într-un mod oficial că din 469 de 
infectați cu Coronavirus în statul Massachusetts, 74% dintre ei, erau complet vaccinați, despre 
asta vorbim! Despre faptul că această vaccinare nu i-a protejat și nu i-a împiedicat să transmită 
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virusul mai departe. Și-atunci, practic să impui pașaportul Covid în rândul celor nevaccinați nu 
are niciun fundament medical științific și ținând cont că în România în ultimile șapte zile am avut 
doar 1008 cazuri de Coronavirus și doar 12 români au murit, la o rată de vaccinare de 25%, 
suntem pe locul 110 în lume, la nivel mondial, ca număr de cazuri. Iar, în Marea Britanie, spre 
deosebire avem: 190 000 de cazuri de infectați, 488 de morți, la o rată de vaccinare de 68%. 
Asta ce înseamnă? Că vaccinurile nu funcționează și că avem tot dreptul din lume să alegem 
pentru noi și pentru familiile noastre. Iar, pe această cale, salut și decizia Patriarhului României 
Daniel, care a concluzionat că Biserica nu trebuie să facă campanie pro vaccinare.  

Cătălin Grădinaru: Vă mulțumim foarte mult! Cam asta este atmosfera.ˮ 
 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 

Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii, au fost făcute comentarii lipsite de 
veridicitate referitoare la problema obligativității vaccinării împotriva virusului SARS-
COV2 în România. 

Astfel, radiodifuzorul a difuzat intervenții ale reporterilor România TV de la 
manifestații împotriva vaccinării obligatorii organizate în Piața Victoriei din București și 
în Piața Operei din Timișoara.   

Față de conținutul emisiunii, Consiliul a considerat că radiodifuzorul nu a prezentat 
în mod corect acest subiect, ci într-un mod eronat, lipsit de imparțialitate și de bună-
credință, fiind încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, 
publicului telespectator fiindu-i prezentate opinii, precum:  

”Piața Operei din Timișoara - Ema Băluș-reporter RTV: Bun găsit! Într-adevăr, 
se protestează și aici, în Piața Victoriei din Timișoara. Cu toții au ieșit să-și strige 
nemulțumirile. Aceștia spun că se simt obligați să se vaccineze, cu toate că nu-și 
doresc acest lucru, pentru că la locul de muncă patronii au început să le ceară 
acest vaccin. De asemenea, în multe locuri unde ar vrea totuși, să meargă, din 
păcate nu au acces pentru că refuză să se vaccineze. Acesta este principalul 
motiv pentru care au ieșit și aici, la Timișoara, în stradă. De asemenea, oamenii 
invocă și motivul vaccinării obligatorii la copii. Aceștia spun că refuză să își 
vaccineze și copii și că la un moment dat o să se ajungă la noi în țară, ca în 
școală să se ceară acest vaccin, așa că mulți copii vor rămâne pe dinafară. Dar, 
vreau să întrebăm, pe cineva. Bună ziua! Dumneavoastră de ce ați ieșit totuși, astăzi în 
stradă? ” 

(…) 
”Piața Victoriei din București – intervievat Dumitru Bălan: Da, ați făcut-o 

foarte corect. Noi practic, astăzi am ieșit să protestăm împotriva impunerii 
vaccinării obligatorii anticovid, împotriva adoptării pașapoartelor Covid, la 
intrarea în toate spațiile publice și private, împotriva vaccinării copiilor împotriva 
virusului Sars Cov 2, ținând cont că copiii au o rată de supraviețuire naturală la 
acest virus de 100% și împotriva discriminării celor 12 milioane de români 
nevaccinați! De ce? Vedem acest discurs al autorităților române care este de fapt 
un monolog, pe principiul noi ordonăm, voi trebuie să executați, însă noi am 
constatat că toate aceste măsuri care s-au impus într-un mod ilegal, abuziv, 
neconstituțional și discriminatoriu, nu au fost pentru binele nostru. ” 

Consiliul consideră, în acest context medical de risc și de accentuată sensibilitate și 
îngrijorare în rândul telespectatorilor, că  abordarea unor teme, precum cea din 
emisiunea analizată, trebuie făcută cu responsabilitate, în  mod corect și cu bună-
credință.  

Față de aspectele constatate, în calitate de garant al interesului public, Consiliul 
consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi cu bună 
credință faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Din această 
perspectivă, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei precizează că presa este obligată să se supună 
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unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul 
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar difuzarea 
ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi 
demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Faţă de  toate 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. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul 
de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de 
îndată în legalitate pentru încălcarea art. 64 alin. (1) lit. b) 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 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 01.08.2021 a emisiunii Știri cu Cristina Șincai și 
Costin Soare, nu a asigurat o informare corectă, imparțială și cu bună-credință a 
publicului în legătură subiectul referitor la obligativitatea vaccinării împotriva virusului 
SARS COV-2, așa cum avea obligația legală potrivit prevederilor art. 64 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 

 
 
 


