
 

 
Decizia nr. 409 din 10.11.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei a 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 10 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare  cu privire la  emisiunile ’’Știrile 
România Tv’’ din 05.07.2021 (sesizarea nr. 6590/21.07.2021) și  ’’Breaking News’’ din 
31.07.2021 (sesizarea nr. 7156/04.08.2021), 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 înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederilor articolelor 47 alin. (2), 40 alin. (5), 64 alin. 
(1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

- art. 47 alin. (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror 
forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe. 

- art. 40 alin. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să 
nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige 
la violenţă. 

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

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii. 
În fapt: 
În data de 05.07.2021, postul ROMÂNIA TV  a difuzat emisiunea ’’Știrile România 

Tv’’, Consiliul reținând că ediția de la ora 15.00 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor 
legale anterior invocate. 

Cu privire la conținutul acesteia, redăm din raportul de monitorizare: 
• Știrile România TV (Ediție Specială), ora 15:00 
Sel 6 (rep 00:13-01:37, sel 15.mp4) La ora 15:01 a fost difuzată o știre cu un conținut 

asemănător celei de la ora 12:27 despre faptul că Andrei Caramitru, fost consilier USR al 
liderului Dan Barna, a cerut legalizarea marijuanei și a prostituției. 

Titluri afișate: TUPEU: REZIȘTII CER LEGALIZAREA DROGURILOR ȘI PROSTITUȚIEI; 
SCANDAL CU DROGURI ȘI PROSTITUȚIE, CIRC URIAȘ; ȘOCANT: TROMPETA REZIST 
CARE CERE LEGALIZAREA MARIJUANEI. 

 
Violeta Romanescu l-a rugat pe invitatul Valentin Guia (teolog) să comenteze știrea 

referitoare la faptul că Andrei Caramitru a solicitat legalizarea prostituției și a drogurilor, 



 

 

2  
menționând totodată informația conform căreia raportul Parlamentului European ar fi permis 
bărbaților să nască. 

Titluri afișate: REZIȘTII, PREOCUPAȚI DE DROGURI ȘI DE NAȘTEREA BĂRBAȚILOR 
Sel 7 (rep 01:58-04:26, sel 15.mp4) Violeta Romanescu: Domnule Guia, după ce că 

murim, ne mănâncă șobolanii, gunoaiele, prețurile au luat-o razna la absolut orice produs de pe 
piață, vin cei de la putere cu fel și fel de trăsnăi, că bărbații ar putea să nască, vă dau un 
exemplu care vine taman de la Parlamentul European, acum, nici mai mult, nici mai puțin, spun 
așa, că legalizarea marijuanei ar pune Bucureștiul pe harta turismului mondial. Cum 
interpretăm? 

Valentin Guia (teolog): Doamnă (neinteligibil) de la Cluj-Napoca, sunt oripilat și vă spun 
sincer în ultimii... am... am trecut bine de 50 de ani, credeți-mă, eu n-am mai văzut țara asta 
într-o așa degradare morală în care se află acuma. Vreau să-i întreb și credeți-mă din suflet, cu 
toată sinceritatea, mă adresez tuturor telespectatorilor și mai ales românilor 90% creștini, băi 
fraților, mai suntem în Grădina Maicii Domnului sau nu mai suntem? Cât îi mai lăsăm pe 
slujitorii ăștia ai Necuratului să ne distrugă liniștea familiilor noastre, a societății noastre și a 
țărișoarei noastre în care trăim? Băi, ne-au umplut ăștia în ultima vreme de LGBT; de droguri, 
de avorturi, de prostituție, e o ură viscerală în țărișoara mea. Fraților, cât mai rezistăm? Vreți... 
și ați auzit ce ne-a zis omul ăsta, că eu nici măcar nu-i mai pronunț numele, ne spunea că 
principiile morale izvorâte din Sfânta Scriptură a Hristos-ului nostru le vindem pe bani, adică 
toate lucrurile ăstea versus bani. Vă întreb și pe cei din PNL, vă auzeam zilele trecute prin 
vocea președintelui vostru, că în identitatea voastră politică încă mai sunt principii morale, 
sunteți apropiați de creștinism, cât ne mai lăsați batjocoriți? Cât mai distrugeți această țară? Că 
într-o bună zi o să dați socoteală pentru toate lucrurile ăstea. Uitați în ce hal am ajuns! Nasc 
bărbații în timp ce copiii mor de foame, 200.000 de copii se culcă flămânzi în fiecare seară și 
nouă ne arde de droguri? Uitați-vă ce se întâmplă din cauza drogurilor! 

Violeta Romanescu: Ne arde și de bătăi în Parlament, mă iertați un pic, domnule Guia, mai 
avem un scandal (...) 

 
Sel 8 (rep 39:12-40:12, sel 15.mp4) La ora 15:40 a fost difuzată o știre cu un conținut 

asemănător celei de la ora 12:44 și 14:02, care s-a referit la cozile foarte mari care s-au format 
la punctul de check-in, pe Aeroportul Otopeni, unde un singur angajat ar fi gestionat fluxul de 
persoane.  

Titlul afișat: NOUA UMILINȚĂ A REZIȘTILOR: SUTE DE ROMÂNI ȚINUȚI LA COZI. 
 

 - În aceeași ședință, Consiliul a analizat și raportul de monitorizare al emisiunii 
’’Breaking News’’ din 31.07.2021, edițiile de la orele 21.00 și 22.00, constatând încălcarea 
acelorași prevederi legale. 

 Redăm din raportul de monitorizare:  
Ca urmarea a celor sesizate s-a monitorizat emisiunea de dezbatere Breaking News, 

difuzată de postul de televiziune România tv, în data de 31.07.20201 în intervalul orar 21:00-
22:00. S-au constatat următoarele: 

Invitații emisiunii: Adrian Cuculis- avocat, Codruța Cerva- protestatar, Cristian Terheș-  
europarlamentar PNȚCD, Dumitru Coarnă-PSD, Ovidiu Zară-PER, Daniel Savu- fost senator.   

În direct Codruța Cerva a făcut următoarele afirmații despre primarul Sectorului 1 al 
Capitalei, Clotilde Armand.  

Titluri: AU PROBE CLARE: CÂT ȘI CUM S-A FURAT LA VOT; E PANICĂ ÎN TABĂRA 
REZIST, CUM VOR SĂ O SCAPE; CINE FORȚEAZĂ SUSTRAGEREA DOSARULUI 
CLOTILDE.   

S1(rep.09:10-11:58, sel.21) Moderatoarea: Mergem acum la doamna Codruța Cerva cea 
care este martor în acest dosar. Doamna Cerva este pur și simplu hărțuită de când ați spus 
public ce s-a întâmplat acolo, de când este foarte clar că ați adus dovezi în ideea unei decizii 
împotriva primăriței Clotilde Armand.   

Codruța Cerva: Așa este în afară de faptul că am dosar in rem pentru hărțuire la Secția 4, 
dosar în rem făcut de doamna Clotilde Armand, am fost amendată cu 18.000 RON pentru că 
mi-am permis să duc gunoiul pe scările Primăriei Sector 1, să fac voluntariat practic, era 
singurul loc de unde se adunau repede gunoaiele am pus la dispoziția procurorilor de la SIJ 
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toate filmările, înregistrările, toate persoanele care apropo o parte din ele, acum reprezentanți 
USR, sunt consilieri la Primăria Sector 1, cinci dintre ei i-am recunoscut pentru că toată vara 
am alergat după ei să le adresăm întrebări și bine înțeles nu am primit nici un răspuns, am 
ajuns să ne cunoaștem și cu toate astea, noi suntem cei care o hărțuim pe dânsa. Nu dânsa nu 
o să vă răspundă la telefon, dânsa nu o să dea nicio explicație, pentru că dânsa se bazează pe 
protecția pe care o are. Iar aici când vorbesc de protecție mă refer la servicii secrete străine din 
Franța. Îmi asum ceea ce spun. Dânsa vă spun ne persiflează pe toți. Poate ar trebui în 
România, apropo de Compania Brai-Cata care a avut acționariat italieni mafioți, poate ar trebui 
să se nască la DNA, să avem și noi un comisar Cattani. 

Moderatorul: Doamna primar Armand are legătură cu serviciile secrete din Franța?       
Codruța Cerva: Păi haideți să punem cap la cap niște lucruri. Eu înainte de alegerile locale 

am adresat o întrebare tot la postul dumneavoastră de televiziune în care am spus așa: ce 
caută 16 agenți francezi pe teritoriul României fix înainte de campania electorală?   

Moderatoarea: Dar de unde știți aceste lucruri? În țara aceasta că sunt agenți francezi sau 
nu aici eram curioasă să aflu?    

Codruța Cerva: Cum aveți dumneavoastră surse avem și noi surse și avem și noi prieteni. 
Acum cei din serviciile românești, cei de la SRI nu sunt toți răi și nu au trădat toți, mai sunt și 
băieți buni care mai dau și informații. Eu atunci am făcut un apel și am spus așa către SRI, să 
ne spună și nouă SRI-ul de au venit 16 agenți francezi în România.    

Moderatorul: Continuăm discuția, mergem mai departe… 
 
S2(rep.22:27-25:10, sel.21) A fost difuzată o intervenție înregistrată a Danei Budeanu 

despre situația gunoaielor din Sectorul 1. 
Titlu: CLOTILDE, SCANDAL URIAȘ CU DANA BUDEANU  
Moderatorul: Continuăm în acest moment discuția despre un alt scandal între Clotilde și 

Dana Budeanu. A făcut un apel disperat noaptea la avocați. Iată imaginile. 
Dan Budeanu: Este focar de infecție pe stradă. Afară sunt 27 grade, gunoiul zace pe străzi. 

Exclusiv din vina ta. Tu ești administratorul acestui sector și pe banii noștri tu faci ce vrei tu. Noi 
plătim acest gunoi, noi plătim toate penalitățile pe care tu le vei plăti la Romprest pentru că nu 
ai respectat contractul cu noi. Noi oamenii, de la noi iei bani, nu sunt banii tăi de acasă. 
Animalo, nu-s banii tăi, sunt ai noștri. Tu plătești din bani noștri. Femeia nu mai plătește 
gunoiul, este ilegal. Este ilegal. E ca și cum tu te duci la pâine iei pâinea și fugi. Este același 
lucru. Asta face Clotilde. Da, nu se sesizează nimeni. Acum două nopți căutai avocați și sunai 
noaptea la avocați. Cine să preia pe penal așa ceva? Cine să preia pe penal așa ceva? Tu ești 
penală cu tot ce faci în fiecare zi. E casă de avocatură mare la care te-ai dus tu pe la uși, la 
Nestor și la Țucă și la toți, te-ai dus cu limbile la gard pentru ce? Cum să te preia asemenea 
avocați. Cum să te preia asemenea avocați. Păi aia sunt handicapați, nu crezi că citesc? Fac 
avocatură de 30 de ani. Ei știu că tu încalci legea, Permanent, în fiecare zi. Doar autoritățile din 
România nu se sesizează. Pentru noi cetățenii, e vreo combinație pentru ei să se sesizeze 
pentru noi? Tu așa ești încă primar. Și pentru că la PSD avem niște fătălăi și în general în 
toată politica sunt niște fătălăi și tu ești în continuare primar după ce ai furat saci de voturi și 
etc. Eu îmi iau tot gunoiul, mă rog am vorbit cu cineva, că nu-l care eu și o să-l duc la tine în 
fața casei să-l iei tu de acolo. Nesimțito ce ești. 

Moderatorul: Da Cristina nu am înțeles de ce un om care primește atâtea acuzații refuză să 
răspundă decât dacă ai ceva de ascuns, sau de ce?                              

Moderatoarea: A spus domnul Terheș mai devreme, este tipic celor de la USR. 
Moderatorul: Doamna Primar răspundeți doamnă la telefon că nu se întâmplă nimic 

decât că explicați ce s-a întâmplat cu noaptea alegerilor, cu voturile…Ați văzut 
doamnelor și domnilor acea situație. Ne respinge apelul doamna Armand. Bănuiesc că 
nu vorbește la telefon de o jumătate de oră. Cristina noi ne-am făcut datoria să o 
contactăm și vom mai încerca.      

  
S3(rep21:20-26:48,sel.21) Moderatoarea: Și domnule Cuculis au găsit momentul, scandal 

și circ între reziștii și susținătorii lui Liviu Dragnea.   
Moderatorul: Cu tricouri rupte, ouă sparte și haine pline de iaurt.  
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Moderatoarea: Bătaie în stradă în fața sediului DNA.  
Titluri: ATAC CU OUĂ ȘI CU IAURT, LE-AU RUPT HAINELE; REZIȘTII ATACAȚI PE 

STRĂZILE CAPITALEI ROMÂNIEI;   
În continuare a fost difuzat un material înregistrat ce conține imagini înregistrate cu Liviu 

Dragnea în momentul în care a ieșit dintr-un autoturism și s-a îndreptat către intrarea în 
clădirea Direcției Naționale Anticorupție. În imagini se poate observa cum doi bărbați aflați la 
fața locului au intrat într-un conflict fizic. Reporterii, cameramanii și protestatarii s-au îmbulzit 
către ușa de acces a DNA. De asemenea au fost difuzate imagini în care Mălin Bot a 
interacționat cu protestatarii. 

 
S4(rep38:20-40:2,sel.21) Moderatorul: Vedem acum doamnelor și domnilor scandalul 

bunicii tradiționale cu nepotul neomarxist. Iată scandalul. 
A fost difuzat un material înregistrat, filmat în curtea unei proprietăți, ce prezintă dialogul 

unui bărbat cu bunica acestuia. Materialul a fost însoțit de titlul: SCANDALUL BUNICII 
TRADIȚIONALE CU NEPOTUL NEOMARXIT.  

Voce bărbat: De unde? 
 Bunică: De la preoteasa. 
Voce bărbat: Păi ți-a dat preoteasa de împărțit? 
Bunică: Da. 
Voce bărbat: Ești prietenă cu ea? 
Bunică: …(neinteligibil) 
Voce bărbat: Ai fost la Biserică? De ce te-ai dus bre la Biserică? 
Bunică: Cine mă? 
Voce bărbat: Tu de ce te-ai dus la Biserică? 
Bunică: Păi cum de ce m-am dus, să m rog de voi.  
Voce bărbat: Eu nu pot să mă duc la terasă sau în cluburi că este Covid. Dar tu la Biserica 

poți să te duci. Acolo nu mai este Covid.  
Bunică: Păi stăm cu masca la gură.   
Voce bărbat: Stai cu masca la gură? 
Bunică: Nimeni nu este fără mască! 
Voce bărbat: Ia auzi… 
Bunică: Mă duc la biserică să mă rog de voi că sunteți niște proști.       
Voce bărbat: De ce mamaie? 
Bunică: Așa… 
Voce bărbat: Și cum ai zis: dă-i Doamne și lui nepoțelul meu minte! 
Bunică: Da-le Domne minte la proști! 
Voce bărbat: Da da plec în Spania bre gata. M-am hotărât. Am găsit să mă angajez acolo. 

Plătește bine, câștig euro.  
Bunică: Termină mă cu Spania ta, termină mă cu Spania ta… 
Voce bărbat: Este un prieten acolo…. 
Bunică: Acolo este câinii cu covrigi în coadă. 
Voce bărbat: Sunt doar în pădure. 
Bunică: Cât de prost ești… 
Voce bărbat: Păi de ce mamaie?   
Bunică: …(neinteligibil) Pleci tu în Sania să am grija ta pe acolo.  
Voce bărbat: Stau și eu doi, trei ani, vin acasă.    
Bunică: Da și copilul… poți să rabzi de copil! 
Voce bărbat: Păi ce să mai fac măi mamaie, asta este. 
Bunică: Mă ai dracu dacă nu te sperie ăștia pe tine mă sperie ăștia mă mă…auzi să mai 

am și grija lui.      
 
● pentru intervalul orar 22:00-23:00, emisiunea Breaking News (ora 22:00), în 

reclamația nr.7156/04.08.2021 petentul a sesizat următoarele aspecte: Pe durata orei au mai 
rulat niște burtiere cu semnul "urmează" (pentru ora următoare): DOCUMENTUL RESETĂRII 
EUROPEI ȘI A ROMÂNIEI, CE PREGĂTESC NEOCOMUNIȘTII ÎN ROMÂNIA, PLANUL 
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OFENSIVEI DE LA MIJLOCUL LUNII AUGUST, ÎNREGISTRĂRI ȘI INFORMAȚII 
CUTREMURĂTOARE. Ulterior acest material difuzat în jurul orei 22:18 face referire la diverse 
manifestații și acțiuni care se învârt în jurul LGBT și al Certificatului Verde  în Europa. 
Abordarea din voce off cu "politruci" și "globaliști" a lui Valentin Guia pe subiect și a Codruței 
Cerva pe subiectul Roșiei Montane  au fost clar părtinitoare  și nu au respectat cel puțin  
principiul echilibrului  ori a aducerii în discuție și a unui alt punct de vedere diferit de tonul 
abordat.            

 
Ca urmarea a celor sesizate s-a monitorizat emisiunea de dezbatere Breaking News, 

difuzată de postul de televiziune România tv, în data de 31.07.20201 în intervalul orar 22:00-
23:00. S-au constatat următoarele: 

Invitații emisiunii: Codruța Cerva- protestatar, Cristian Terheș- europarlamentar PNȚCD, 
Daniel Savu- fost senator, Valentin Guia- preot, Dumitru Coarnă-PSD.   

Titluri: DOCUMENTUL RESETĂRII EUROPEI ȘI ROMÂNIEI; CE PREGĂTESC 
NEOCOMUNIȘTII ÎN ȚARA NOASTRĂ; PLANUL OFENSIVEI LA MIJLOCUL LUNII 
AUGUST.   

S5(rep.17:08-16.21, sel.22) Moderatorul: Doamnelor, domnilor avem documentarul 
resetării Europei și al României.  

Moderatoarea: Ce pregătesc neocomuniștii în țara noastră, planul ofensivei de la mijlocul 
lunii august. Vedeți imediat, sunt înregistrări cu informații cutremurătoare. 

Pe ecran splitat a fost difuzat un material înregistrat cu următorul conținut:  
● imagini filmate de la un protest în Spania în care forțele de ordine au intervenit în 

confruntarea cu membrii comunității LGBT aflați la protest;  
● imagini filmate de la un protest LGBT în Georgia; violențe între membrii comunității LGBT 

aflați la protest și protestatari, apărători ai valorilor tradiționale ortodoxe;  
● declarația înregistrată a lui Cristian Terheș, europarlamentar PNȚCD, despre: situația 

socială din Ungaria și educația sexuală bazată pe ideologia de gen (genul este fluid) 
implementată în sistemul de învățământ; 

● imagini cu violențele din Parlamentul Italiei pe tema Certificatului Covid; 
● declarația înregistrată a lui Adrian Năstase despre schimbările petrecute în structura UE 

în sensul în care multe dintre țările membre și-au renaționalizat politica externă. România, în 
opinia fostului premier, se află la momentul în care trebuie să-și revendice porția de 
suveranitate. 
 

Cu privire la difuzarea acestui material invitatul Valentin Guia a intervenit susținând valorile 
tradiționale ortodoxe. De asemenea, Codruța Cerva a adus în discuție situația Roșiei Montane 
în contextul procesului desfășurat la Washington cu firma canadiană Gabriel Resources.     

S6(rep.28:13-33.21, sel.22) Moderatoarea: Domnule Guia de ce nu sunt pentru România 
politicienii ăștia? 

Valentin Guia, preot: În primul rând datorită faptului că ei ceea ce încearcă să 
implementeze în această țară este o politică imorală. Și vreau să vă dau un singur exemplu. Al 
politicienilor, dovada lor de imoralitate. Mai țineți minte când a venit Papa Francisc la noi în 
țară. Mai țineți minte cum se gudurau cu piepturile lor, cât erau de mândri că Papa Francisc a 
spus că vin în Gradina Maicii Domnului. Păi domnilor politicieni este aceeași Gradină a Maicii 
Domnului pe care voi în postul acesta o terfeliți băgându-ne pe gât două săptămâni cât noi 
stăm în genunchi și ne rugăm pentru poporul acesta, ne rugăm la Măicuța Sfântă, patroana 
acestei țări, ne rugăm pentru binele copiilor noștri și voi veniți și le băgați toate abjecțiile astea 
ale voastre. Toate acestea, toate lucrurile acestea și întreb poporul român, cât mai înduri popor 
român? Nu vezi ce-i afară? Chiar nu vezi ce ne dă Dumnezeu? O zi ne arde soarele, 50 de 
grade și a doua zi un lat de palmă gheața pe pământ. Chiar nu vedeți semnele lui Dumnezeu 
sunt aceleași care au fost în Sodoma și Gomora. Trebuie să ne trezim pentru că indiferent ce 
se întâmplă într-o bună zi vom muri și vom ajunge în fața lui la Hristos. Și ne va întreba, m-ați 
mărturisit în fața oamenilor? Și voi ați stat în casă! Până când stăm și îndurăm să-și bată joc. 
Este în joc cuvântul lui Hristos care ne-a spus la Matei 28:19, "Păziți evanghelia mea". Cum o 
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păzim? Lăsându-i pe cinci rătăciți să ne implementeze problemele și toate rătăcirile lor de la 
Comunitatea Europeană. Cât mai stai popor în genunchi, batjocorit?                

Moderatoarea: Mergem la Codruța Cerva, vă rog. 
Codruța Cerva: Eu aș vrea să dau un exemplu, este ultimul exemplu recent de trădare și 

de lașitate și de slugărnicie și aici mă refer la Roșia Montană. Eu am fost șocată să văd de la 
cel mai înalt nivel președinție, guvern, USR, cum aplaudau și cum domnul președinte ne-a spus 
că intrăm în istorie pentru că Roșia Montană a intrat în Patrimoniul Unesco. Adică Roșia 
Montană bogăția noastră care ar trebui să fie a noastră, a românilor și noi practic că ne 
bucurăm de bogățiile acestei țări, noi ne bucurăm la un certificat, la o hârtie că am intrat în 
Unesco. Mie mi se pare că slugărnicia asta și toți oamenii care au fost cel puțin in ultimii 15 ani 
au fost puși cu degetul pentru ca tot ce înseamnă "made in Romania", tot de înseamnă 
"românește" să fie distrus. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Cioloș și pe cei de la USR, în 
momentul în care România va pierde procesul de la Washington de arbitraj cu firma Gabriel 
Resources.  

Moderatoarea: Gabriel Resources care solicită bani destul de mulți. 
Codruța Cerva: Cine va plăti amenda de patru miliarde de euro. Poate îi plătește Donul 

Cioloș din banii pe care i-a strâns cu Cumințenia Pământului pentru că nici până în prezent nu 
știu unde au ajuns acei bani. Deci acești ticăloși să plătească datoria ei, pentru că ei s-au 
bucurat …..” 

 

Analizând rapoartele de monitorizare ale emisiunilor „Știrile România TV” din data 
de 05.07.2021, ediția de la ora 15.00, și „Breaking News” din 31.07.2021 de la orele 
21.00 și 22.00, și vizionând înregistrări ale acestora, membrii Consiliului au constatat că 
au fost difuzate cu încălcarea prevederilor articolelor 47 alin. (2), 40  alin. (5), 64 alin. 
(1) lit. a) din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor normelor art. 47 și 40 din Codul audiovizualului, este interzisă 
difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite 
sau xenofobe, iar moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. Iar la articolul 64 din Cod se prevede imperativ că, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie 
să asigurare o  distincţie clară între fapte şi opinii. 

În concret, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunilor menționate, în contextul 
subiectelor abordate, pe de o parte, au fost făcute afirmații cu caracter xenofob, iar pe 
de altă parte, s-a folosit un limbaj jignitor la adresa unei persoane,  de natură a-i 
prejudicia imaginea, ceea ce contravine dispozițiilor incidente care interzic asemenea 
afirmații și  limbaj.  De asemenea, Consiliul a mai constatat că, în contextul dat, 
modalitatea în care s-au desfășurat aceste emisiuni contravine și prevederilor legale 
care reglementează expres principiul informării corecte a publicului sub aspectul 
obligației radiodifuzorului de a  asigura o distincţie clară între fapte şi opinii în legătură 
cu temele aduse în atenția telespectatorilor. 

Astfel, în cadrul ediției emisiunii „Știrile România TV” din data de 05.07.2021, de la 
ora 15.00, sub titlul: REZIȘTII, PREOCUPAȚI DE DROGURI ȘI DE NAȘTEREA 
BĂRBAȚILOR, prezentatoarea  Violeta Romanescu l-a rugat pe invitatul Valentin Guia 
(teolog) să comenteze știrea referitoare la faptul că Andrei Caramitru a solicitat 
legalizarea prostituției și a drogurilor, menționând totodată informația conform căreia 
raportul Parlamentului European ar fi permis bărbaților să nască. În speță, în acest 
context, au fost făcute comentariile, redate mai jos, care au avut un conținut xenofob: 
Sel 7 (rep 01:58-04:26, sel 15.mp4)  Valentin Guia (teolog): Doamnă (neinteligibil) de la 
Cluj-Napoca, sunt oripilat și vă spun sincer în ultimii... am... am trecut bine de 50 de ani, 
credeți-mă, eu n-am mai văzut țara asta într-o așa degradare morală în care se află 
acuma. Vreau să-i întreb și credeți-mă din suflet, cu toată sinceritatea, mă adresez 
tuturor telespectatorilor și mai ales românilor 90% creștini, băi fraților, mai suntem în 
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Grădina Maicii Domnului sau nu mai suntem? Cât îi mai lăsăm pe slujitorii ăștia ai 
Necuratului să ne distrugă liniștea familiilor noastre, a societății noastre și a țărișoarei 
noastre în care trăim? Băi, ne-au umplut ăștia în ultima vreme de LGBT; de droguri, de 
avorturi, de prostituție, e o ură viscerală în țărișoara mea. Fraților, cât mai rezistăm? 
Vreți... și ați auzit ce ne-a zis omul ăsta, că eu nici măcar nu-i mai pronunț numele, ne 
spunea că principiile morale izvorâte din Sfânta Scriptură a Hristos-ului nostru le vindem 
pe bani, adică toate lucrurile ăstea versus bani. Vă întreb și pe cei din PNL, vă auzeam 
zilele trecute prin vocea președintelui vostru, că în identitatea voastră politică încă mai 
sunt principii morale, sunteți apropiați de creștinism, cât ne mai lăsați batjocoriți? Cât 
mai distrugeți această țară? Că într-o bună zi o să dați socoteală pentru toate lucrurile 
ăstea. Uitați în ce hal am ajuns! Nasc bărbații în timp ce copiii mor de foame, 200.000 
de copii se culcă flămânzi în fiecare seară și nouă ne arde de droguri? Uitați-vă ce se 
întâmplă din cauza drogurilor! 

De asemenea, în cadrul emisiunii Breaking News, din 31.07.20201, difuzate în intervalul 
orar 22:00-23:00, în contextul difuzării, pe ecran splitat, a unor imagini de la protestele 
comunității LGBT, preotul Valentin Guia, susținând valorile tradiționale ortodoxe, a făcut 
următoarele: În primul rând datorită faptului că ei ceea ce încearcă să implementeze în 
această țară este o politică imorală. Și vreau să vă dau un singur exemplu. Al 
politicienilor, dovada lor de imoralitate. Mai țineți minte când a venit Papa Francisc la 
noi în țară. Mai țineți minte cum se gudurau cu piepturile lor, cât erau de mândri că 
Papa Francisc a spus că vin în Gradina Maicii Domnului. Păi domnilor politicieni este 
aceeași Gradină a Maicii Domnului pe care voi în postul acesta o terfeliți băgându-ne pe 
gât două săptămâni cât noi stăm în genunchi și ne rugăm pentru poporul acesta, ne 
rugăm la Măicuța Sfântă, patroana acestei țări, ne rugăm pentru binele copiilor noștri și 
voi veniți și le băgați toate abjecțiile astea ale voastre. Toate acestea, toate lucrurile 
acestea și întreb poporul român, cât mai înduri popor român? Nu vezi ce-i afară? Chiar 
nu vezi ce ne dă Dumnezeu? O zi ne arde soarele, 50 de grade și a doua zi un lat de 
palmă gheața pe pământ. Chiar nu vedeți semnele lui Dumnezeu sunt aceleași care au 
fost în Sodoma și Gomora. Trebuie să ne trezim pentru că indiferent ce se întâmplă într-
o bună zi vom muri și vom ajunge în fața lui la Hristos. Și ne va întreba, m-ați mărturisit 
în fața oamenilor? Și voi ați stat în casă! Până când stăm și îndurăm să-și bată joc. Este 
în joc cuvântul lui Hristos care ne-a spus la Matei 28:19, "Păziți evanghelia mea". Cum 
o păzim? Lăsându-i pe cinci rătăciți să ne implementeze problemele și toate rătăcirile 
lor de la Comunitatea Europeană. Cât mai stai popor în genunchi, batjocorit?                

Față de conținutul exemplificat anterior, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunilor 
analizate, au fost făcute afirmații xenofobe,  fapt ce contravine dispozițiilor art. 47 alin. (2) 
care interzic asemenea afirmații în cadrul oricărui program audiovizual, indiferent de 
genul acestuia. Membrii Consiliului consideră că prezentarea unor asemenea afirmaţii cu 
caracter xenofob, în general, la adresa comunității europene, a depăşit limita comunicării 
publice stabilite de reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru 
exonerarea de răspundere în ceea ce priveşte respectarea prevederilor incidente. De 
aceea, Consiliul consideră că, în contextul dat, nu a existat o interferenţă în exercitarea 
dreptului la liberă exprimare, întrucât, prin afirmaţiile ostile şi de aversiune la adresa 
comunității europene, radiodifuzorul nu a respectat îndatoririle şi responsabilităţile 
legale care interzic difuzarea programelor care conţin afirmaţii cu caracter xenofob. De 
asemenea, Consiliul mai consideră că astfel de opinii, precum cele exemplificate 
anterior, nu se încadrează în limitele libertății de exprimare prevăzute de Constituţia 
României şi Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. Libertatea de exprimare 
este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul 
că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca 
principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune 
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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. 

De asemenea, analizând și conținutul ediției emisiunii ‘’Breaking News’’ din 
31.07.2021, difuzată în intervalul orar 21:00-22:00, Consiliul a reținut și încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora  moderatorii, 
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită 
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

Astfel, în timpul acestei emisiuni, sub titlul: CLOTILDE, SCANDAL URIAȘ CU 
DANA BUDEANU , postul ROMÂNIA TV a difuzat o intervenție înregistrată a Danei 
Budeanu despre situația gunoaielor din Sectorul 1.  În cadrul intervenției, referindu-se la 
această temă, invitata a folosit termeni jignitori, depreciativi la adresa edilului sectorului 
1, doamna Clotilde Armand, precum: animalo; tu ești penală ; te-ai dus cu limbile la 
gard ; nesimțito ce ești, limbaj de natură a-i prejudicia imaginea persoanei din discuție la 
adresa căreia era folosit, situație față de care moderatorul nu a luat nicio atitudine, 
asistând cu pasivitate, ceea ce  contravine normei legale incidente, ceea ce a condus, 
implicit, la desfășurarea programului în afara cadrului legal și cu consecința afectării 
imaginii persoanei nominalizate. Or, potrivit normei legale, moderatorii, prezentatorii şi 
realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să 
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. În aceste condiții, Consiliul 
consideră că orice moderator trebuie să îşi asume această calitate şi să ţină cont de 
faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu respectarea drepturilor 
celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin 
potrivit legislaţiei audiovizuale. De asemenea, Consiliul mai consideră că jignirea unor 
persoane nu constituie o formă de critică şi nici un  mod în care se poate  tranşa un 
subiect controversat sau o polemică şi nu ajută dezbaterii publice, în condiţiile în care şi 
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei sunt garantate în egală măsură ca 
şi libertatea de exprimare.  Prin urmare, Consiliul a constatat că limbajul utilizat a fost 
injurios, de natură să depăşească limitele libertăţii de exprimare şi să lezeze demnitatea 
umană şi imaginea persoanelor la adresa cărora a fost folosit.  

Totodată,  Consiliul a mai constatat că modul în care s-au desfășurat emisiunile 
analizate, în cadrul cărora au fost făcute comentariile  invitatului, preotul Valentin Guia,  
redate mai sus, a fost unul  lipsit de echilibru și obiectivitate, nefiind asigurată o 
separare clară a opiniilor de fapte, principiu prevăzut expres la art. 64 alin. (1) lit a) din 
Codul audiovizualului. În consecință, Consiliul consideră că informarea corectă a 
publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind 
importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa 
publicul. În calitate de garant al interesului public, Consiliul mai consideră că 
radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Cu privire la etica jurnalistică, în 
Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 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, 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. 
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Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 

fapte și încălcări similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă de 10.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (2) și ale  art. 91 alin. (1) şi (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 de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (5), 47 alin. (2) 
și 64 alin. (1) lit. a) 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 emisiunilor „Știrile România Tv” din 5 iulie și 
„Breaking News” din 31 iulie 2021, în contextul subiectelor abordate au fost făcute, pe 
de o parte, afirmații cu caracter xenofob, în general, la adresa comunității europene, iar 
pe de altă parte, a fost folosit un limbaj jignitor la adresa unei persoane, de natură a-i 
prejudicia imaginea, fapte ce contravin prevederilor art. 40 și 47 din Codul 
audiovizualului, care interzic asemenea afirmații și limbaj. 

De asemenea, în contextul dat,  modalitatea în care s-au desfășurat aceste 
emisiuni contravine și dispozițiilor art. 64 din Codul audiovizualului, potrivit cărora în 
virtutea dreptului la informare corectă a publicului, trebuie asigurată o distincţie clară 
între fapte şi opinii cu privire la subiectul adus în atenția telespectatorilor.”  

 
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 
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