
 

 
Decizia nr. 410 din 10.11.2021 

privind sancţionarea cu somaţie 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 10 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, în baza sesizării nr. 
6411/14.07.2021, cu privire la emisiunea România la raport, difuzată în data de 14 iulie 
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 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii analizate, membrii Consiliului au 
constatat că 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 dispoziţiilor invocate, 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. 

În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, în direct şi eclusiv, în data de 
14.07.2021, în cadrul emisiunii de dezbatere România la raport, o ştire cu titlul 
“BREAKING NEWS ROMÂNIA TV”, prezentată de Andreea Creţulescu, despre un flyer 
“cu munca zilierilor din străinătate”. Despre acest subiect s-a discutat cu Codruţa 
Cerva (invitată, în transmisiune video), Alice Drăghici (avocată, invitată în studio), 
Luminița Barcari (PNL, invitată în transmisiune video), Gheorghe Ialomițianu (fost 
ministru de Finanțe, invitat în transmisiune video), Gabriel Zetea (PSD, invitat în 
transmisiune video) şi Diana Stoica (reprezentanta USR, în transmisiune video). 

Potrivit raportului de monitorizare nu a fost prezentat, în direct sau înregistrat, 
punctul de vedere al ministrului Muncii și Protecției Sociale Raluca Turcan și nu s-a 
menționat că i-ar fi fost cerut un punct de vedere. Andreea Crețulescu (moderatoare; 
sel.3, rep.11:41) a menționat un comunicat al Ministerului Muncii.  

Redăm din raportul de monitorizare fragmente din emisiunea analizată:   
La începutul emisiunii, Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.1 și sel.2), a prezentat 

subiectele dezbătute în emisiune, unul dintre acestea, a fost despre un  flyer „cu munca 
zilierilor din străinătate”. 

Titluri afișate pe ecran: IMEDIAT: CUM SCOATE GUVERNUL ȘI MIN. MUNCII ROMÂNII  
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LA MEZAT; IMEDIAT: ROMÂNII, TRIMIȘI LA MUNCĂ ÎN ȚĂRI CU EXPLOZIE DE CAZURI;  
Sel.1---19:59:34---20 Sel.2-20-20:42 
Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.1): ... Ei bine, tot pe banii dumneavoastră, 

Guvernul României și Ministerul Muncii, împreună, fac o campanie cu niște flyere, 
frumoase, scumpe, e clar, scumpe, n-am reușit să aflăm cât a costat toată ingineria asta, 
prin care, mai ales în punctele cheie cum ar fi Aeroportul Otopeni, românii sunt informați 
că se pot duce să lucreze ca sezonieri, doamnelor și domnilor în multe țări (...) Andreea 
Crețulescu (moderatoare, sel.2): Mai ales în acele țări europene, nu știu dacă cineva a 
gândit și treaba asta cu intenție la Guvern, unde de vreo două-trei săptămâni asistăm la 
o explozie a cazurilor de COVID, adică Marea Britanie, Spania, poate asta ca să nu ne mai 
bucurăm că aici în țară, încă stăm bine. Îi trimitem un pic afară, să se întoarcă cu tot ce 
trebuie aici în țară. ... 

Titluri afișate pe ecran: GUVERNUL ROMÂNIEI ȘI MIN. MUNCII NE SCOT LA MEZAT; 
MIN. MUNCII FACE CAMPANIE PE BANII DVS. SĂ VĂ TRIMITĂ SEZONIERI; GUVERNUL 
VĂ TRIMITE SEZONIERI ÎN FRANȚA, ITALIA SAU UK; EXPLOZIE DE CAZURI ÎN ȚĂRILE 
UNDE TURCAN NE TRIMITE SEZONIERII;  

Au fost prezentate în imagine, în prim plan, 3 flyere (sel.3, rep.). Pe primul flyer se putea 
citi: Informații utile privind munca sezonieră în Italia; Informează-te pentru a lucra legal și 
a beneficia de toate drepturile. Pe al doilea flyer, se putea citi: INFORMAȚII UTILE PRIVIND 
MUNCA SEZONIERĂ ÎN FRANȚA; Informează-te pentru a lucra legal și a beneficia de 
toate drepturile. Pe al treilea flyer, se putea citi: Informații utile privind munca sezonieră în 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Informează-te pentru a lucra legal și a 
beneficia de toate drepturile.  

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.00:38): Uitați ce frumos arată, găsiți 
aceste flyere de calitate pân’ toate zonele esențiale, în Aeroportul Otopeni, în loc să vă 
informeze guvernul, care sunt țările astea cu probleme în zona pandemică, pentru că 
într-adevăr în anumite țări, destinații turistice, au explodat  cazurile. Vă informează că 
puteți deveni sezonier în Italia, în Franța, în Marea Britanie, în Spania, vă dau numere de 
telefon, sunați la Guvern ca să vă faceți zilier în Marea Britanie sau în Spania sau în 
Franța. Adică Guvernul vă ajută să culegeți recoltele altora, în condițiile în care pe la noi 
forța de muncă e deficitară mai ales la, în zona asta a muncii necalificate. Doamna Cerva 
ați primit și dumneavoastră un flyer d-ăsta, ce ziceți de banii noștri care se duc pe aceste 
campanii? 

Codruta Cerva (invitată, în transmisiune video; sel.3, rep.01:40): Bună seara, 
mulțumesc pentru invitație. În momentul în care am primit acest flyer, era de la un 
prieten care era în Aeroportul Otopeni. În prima fază am zis că e fake-news, după care 
am zis că stai un pic, poate e un lucru bun pentru că nu apucasem să citesc să văd că e 
vorba de alte țări. Și am zis, wow! Ministerul Muncii se gândește la zilieri în perioada 
asta, este foarte bine, înseamnă că în sfârșit se face un lucru bun pentru zilierii români în 
România. După care m-am uitat mai atentă pe flyere și am constatat că Ministerul Muncii 
cum sună de frumos și Protecției Sociale se ocupă cu zilierii, pentru a-i trimite în alte 
țări, în alte țări cum ar fi la stăpânii noștri. Eu aș vrea să vă reamintesc, doamna 
Crețulescu că anul trecut în stare de urgență, tot zilierii noștri erau luați la cules de 
sparanghel, în stare de urgență. Aș face înc-o dată un apel și aș întreba, pentru că tot 
aștept de un an de zile, firmele care intermediază aceste contracte, acești rechini pe 
contracte de muncă, ale cui sunt firmele? Cine, cine este în spatele acestor firme, sunt 
firmele PNL-iștilor, USR-iștilor? Cum este posibil să ne batem joc? În toamnă se anunță 
cea mai mare criză mondială, toate țările își securizează forța de muncă, bunurile, 
produsele, tot ce produc ei, că noi nu mai producem nimic, noi suntem țară de consum. 
Ce facem noi, la ora actuală exportăm forța de muncă, noi nu mai avem forță de muncă 
în țara asta, iar această sinistră de la Ministerul Muncii ...  

Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.3, rep.03:16): V-atenționez la limbaj.  
Codruta Cerva (invitată, în transmisiune video; sel.3, rep.03:16): Face program pe 

banii noștri, pentru a trimite românii în altă țară? 
Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.3, rep.03:22): Da. 
Codruta Cerva (invitată, în transmisiune video; sel.3, rep.03:24): Doamna, doamna  
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Crețulescu, a fi sinistru, înseamnă a fi om care nu ești pentru țara ta. Din punctul meu 
de vedere aceasta individă nu este ministră. Să ne reamintim că această individă nu știe 
ce vârstă are. Avea 34 de ani și ne spunea că are 28 de ani. Deci nu ai cum să ai, să faci 
astfel de declarații, nu ai cum să, să plătești un astfel de program pe banii noștri. Mai 
vine și Cîțu și ne spune că are bani să plătească 180 de milioane de doze de vaccin, 
foarte bine. Dar de ce această sinistră nu pune la dispoziție și nu deschide măcar 500 de 
locuri pentru acești zilieri, să rămână în țară la noi. ... Deci văd că există bani pentru cu 
totul și cu totul altceva, pentru stăpânii noștri. Dar pentru noi amărâții care stăm în țara asta 
și muncim ... 

Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.3, rep.04:16): ...vreau să vă arăt în ce țări de 
fapt vă trimite, onor Guvernul, prin această campanie, Mirabela Dumitrache s-a 
documentat, de exemplu, care este rata îmbolnăvirilor în Marea Britanie, în Spania și iată 
ce a aflat. Bun găsit Mirabela, ești în direct. 

Mirabela Dumitrache (reporter; la telefon; s-a menționat în direct; sel.3, rep.04:38): 
Bună seara, bun găsit, au apărut foarte multe anunțuri în interiorul sediului aeroportului 
Henri Coandă din Otopeni, în sensul că sunt pe săli anunțuri prin care pasagerii, românii 
care trec prin terminalul aeroportului sunt invitați să se angajeze să plece la muncă 
sezonieră în state precum Marea Britanie, Irlanda de Nord, Spania, Italia sau Franța. 
Acum desigur că aceste anunțuri n-ar fi deloc anormale dacă nu am vorbi de state 
precum Marea Britanie, Franța, Italia, Spania care au devenit adevărate focare în ultimele 
luni, în ultimele săptămâni și o să vă dau exact niște date ca să înțelegeți situația. De 
exemplu în Marea Britanie avem nu mai puțin de 36600 de cazuri în luna iulie, date 
raportate, de îmbolnăviri cu noul coronavirus. În ultima săptămână în Marea Britanie a 
fost înregistrate nu mai puțin de 230 de mii de cazuri de îmbolnăviri cu Covid 19. În 
Spania au fost înregistrate recent 43 de mii de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. 
Iar aceste pliante, aceste anunțuri prin care practic guvernanții noștri, este un program 
guvernamental, vă punctez aici. Acești guvernanți ne invită, îi invită pe români să plece 
să lucreze la muncă sezonieră în aceste state care au devenit focare, sunt destul de 
controversate, pentru că practic viața românilor care ar pleca la aceste programe 
guvernamentale, ar pleca în aceste state să muncească, în mod cert ar fi pusă în pericol.  

Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.3, rep.06:03): Mulțumesc mult, Mirabela 
Dumitrache. Deci, dacă vă uitați pe acel site al Universității Johns Hopkins, vedeți că ieri 
Marea Britanie a raportat 36300 de cazuri noi, la o populație de 66 de milioane, iar Spania 
la o populație mult mai mică de vreo 45 de milioane sau 47 cred că are Spania a raportat 
43000 de noi îmbolnăviri. Păi unde ne trimite, doamna Alice Drăghici, Guvernul? 

Alice Drăghici (avocată, invitată în studio; sel.3, rep.06:36): Deci campania se 
desfășoară după cum se poate vedea sub sigla și sub patronajul Guvernului României.  

Andreea Crețulescu (moderatoare, sel.3, rep.06:42): Și a Ministerului Muncii, da.  
Alice Drăghici (avocată, invitată în studio; sel.3, rep.06:43): Prin urmare este o 

chestiune oficială, așadar reclamele cu „mergi la AOJFM și vezi ce ți se potrivește” 
reprezintă o nouă minciună, nu? Pe lângă faptul că există risc major de contaminare cu 
COVID, tratamentele umane, inumane și degradante la care au fost supuși concetățenii 
noștri în aceste țări, au făcut obiectul unui scandal care a ajuns la nivel diplomatic, anul 
trecut. ....  

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.07:58): Da’ cum e Guvernul să facă 
reclamă fix la așa ceva? 

Alice Drăghici (avocată, invitată în studio ; sel.3, rep.08:00): Și Guvernul, Guvernul 
care s-a declarat scandalizat și care a luat cel puțin formal atitudine în persoana doamnei 
fost ministru al Muncii continuă această campanie, am toată convingerea că nu se 
verifică nimic, în legătură cu condițiile reale în care sunt primiți cetățenii români, în care 
sunt cazați, cu timpul de muncă, cu asigurările de sănătate de care ar trebui să 
beneficieze, peste toate acestea și situația pandemică pe care iată că foarte multe state 
nu au depășit-o. La revenirea în țară, ce ne așteaptă nu vrem să ne mai gândim. Știm 
foarte bine că mulți dintre ei nici n-au putut să revină în țară când au dorit, pentru că 
realmente au fost supuși unor presiuni de natură până la nivelul penalului, li s-au reținut 
documentele de călătorie respectiv pașapoartele sau buletinele și au fost ținuți la muncă 
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forțată în aceste țări. Deci această anvergură pe care a avut-o exploatarea forței de 
muncă plecate din România în străinătate, n-a însemnat nimic. Nemaivorbind, închei cu 
asta, că un slogan liberal care realmente începe să, să te dezguste, să te irite până la 
dezgust, a fost că vrem să captăm energia și forța de muncă română plecată în 
străinătate, am auzit lucrul ăsta, toți, este punct în programul de guvernare, de la 
investirea actualului Guvern. Când au venit anul trecut un milion, un milion jumate de 
români, bineînțeles că autoritățile erau disperate, când s-au trezit cu ei pe cap. Din 1000 
de motive, nu numai că veneau posibil infectați cu COVID. Dacă n-aveau ce să le ofere și 
au zis: nu noi tre’ să-i încurajăm, să-i plasăm, să le găsim locuri de muncă. În programul 
de guvernare, este punct, stimularea celor care, românilor veniți din străinătate, plecați 
în străinătate, să revină în țară și asigurare de locuri de muncă. Și acum n-au trecut 6 
luni de la învestire și îi expediezi iarăși acolo, la muncă silită?  

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.09:53):  Și mai faci și campanie ca unii 
să își mai tragă ... 

Alice Drăghici (avocată, invitată în studio ; sel.3, rep.09:55): Exact. 
Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.09:55): Niște bani din flyerele astea. Păi 

doamna Barcari, doamna Luminița Barcari e de la PNL, ce face doamna Turcan? Adică 
(...) o vrea sclavie modernă pentru proprii săi cetățeni, ca să ne fie și nouă clar ce-și 
dorește acest Minister al Muncii și Protecției sociale? (...) 

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.11:07): Păi și de ce trimiteți doamnă în 
Spania, unde-s 43 de mii de cazuri pe zi? Să se îmbolnăvească? De ce-i trimiteți în 
Spania?  

Luminița Barcari (PNL; invitată în transmisiune video, sel.3, rep.11:15): Poftim? 
Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.11:16): De ce-i trimiteți în Spania, de 

exemplu unde-s 43 de mii de cazuri pe zi? 
Luminița Barcari (PNL; invitată în transmisiune video, sel.3, rep.11:20): Dar nu 

înseamnă că îi trimitem în Spania, pentru că Ministerul Sănătății ... 
Gheorghe Ialomițianu (fost ministru de Finanțe, invitat în transmisiune video; sel.3, 

rep.11:24): Îi încurajăm ... 
Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.11:41): Chiar acum ne-a trimis 

Ministerul Muncii un comunicat care spune următorul lucru: scopul campaniei este de 
prevenire a muncii fără forme legale (n.n. – aceasta a râs). 

Luminița Barcari (PNL; invitată în transmisiune video, sel.3, rep.11:50): Exact. 
Gheorghe Ialomițianu (fost ministru de Finanțe, invitat în transmisiune video; sel.3, 

rep.11:52): Groaznic. 
Codruta Cerva (invitată, în transmisiune video; sel.3, rep.11:53): Aoleu! 
Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.11:53): De ce ziceți domnu Ialomițianu, 

groaznic, ce, să nu ne mai infectăm și noi un pic, să nu mai fie și ai noștri sclavi? 
Gheorghe Ialomițianu (fost ministru de Finanțe, invitat în transmisiune video; sel.3, 

rep.11:59): Doamna Crețulescu, e o lovitură dată mediului de afaceri din România. Mediul 
de afaceri spune că nu are forțe de muncă.... 

Gabriel Zetea (PSD, invitat în transmisiune video; sel.3, rep.12:05): Bravo, corect. 
Gheorghe Ialomițianu (fost ministru de Finanțe, invitat în transmisiune video; sel.3, 

rep.12:06): A depus eforturi pentru revenire ... 
Codruta Cerva (invitată, în transmisiune video; sel.3, rep.12:09): Da, corect. 
Gheorghe Ialomițianu (fost ministru de Finanțe, invitat în transmisiune video; sel.3, 

rep.12:09): ... Aceste flyere, trebuia făcute ca să vină românii în România că aveam 
nevoie și contributori la bugetul de asigurări sociale și să oferim mediului de afaceri 
forță de muncă, ca să poată să demareze lucrările. Vedem că nu avem forță de muncă și 
noi îi încurajăm să plece în străinătate. E o lovitură dată mediului de afaceri românesc și 
vrem ca economia să-și revină, să avem mai mulți bani la buget, să avem o creștere 
sustenabilă. Păi în condițiile acestea de unde? (...) 

După difuzarea unor imagini cu protestul de la uzina Dacia, a continuat discuția despre 
acest subiect dar și despre un flyer „cu munca zilierilor din străinătate” (sel.3, rep.13:02-
20:49).  

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.14:29): Da, companii e străină aicea, ca  
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să ne înțelegem, domnule Zetea adică văd că dacă nu ajungi sclav la 14 ore culegând nu 
știu, căpșuni, sparanghel sau mai știu ce prin Marea Britanie, Germania, Spania și alte 
țări, ajungi sclav și-n țara ta. Și-mi aduc aminte că doamna ministru a fost întrebată de un 
domn de ce nu crește salariul minim că eu mă duc 8 ore la muncă și nu-mi ajung cele mai puțin 
de 13 milioane de lei vechi cât e salariul minim și doamna i-a zis: „mai luați-vă un part-time”, 
dacă-mi amintesc. 

Gabriel Zetea (PSD, invitat în transmisiune video; sel.3, rep.15:03): Da, asta este 
lipsa de empatie 

pe care doamna ministru al Muncii ne-o arată la fiecare ieșire publică și de fiecare 
dată când se întâlnește cu  un român.  (...)  

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.16:05): Așa e, dar Guvernul României te 
trimite să fii zilier, domne la alții. Ce? 

Gabriel Zetea (PSD, invitat în transmisiune video; sel.3, rep.16:09): ... iar acțiunea pe 
care ne-ați arătat-o înainte cu trimiterea românilor în afara granițelor țării, asta 
demonstrează falimentul guvernării PNL – USR, e faliment.   

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.16:46): Reprezentanta USR-ului, Diana 
Stoica o întreb foarte direct, USR-ul ce zice, e bine să-i încurajăm pe oameni să se facă 
zilieri în afară, în condițiile în care noi avem un deficit major al forței de muncă 
necalificată, ce-i drept, aici în țară? 

Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.17:01): Eu aș vrea să clarific, pentru că 
din imaginile pe care eu le-am văzut pe Facebook cu acele pliante care într-adevăr 
păreau să fie sub egida Guvernului,      n-am văzut decât titlul ... 

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.17:10): Nu, chiar sunt. 
Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.17:10): N-am văzut decât titlul, îmi 

descria informații utile privind munca „sezoriană” în Italia, Franța și Anglia. Realitatea 
este că avem foarte mulți oameni în aceste state și nu văd ce e rău în a informa pe 
oameni cum pot să se protejeze și să se ... 

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.17:24): Vedeți doamnă citiți doar 
titlurile, dați-mi voie să vă explic. 

Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.17:28): Păi doamnă, da’ eu nu văd nimic 
(...) la dumneavoastră, eu doar ... 

 Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.17:28): Ascultați-mă un pic. Că vă, vă  
învăț să faceți investigații, să nu mai fiți superficiali, că asta-i superficialitate, dacă vă 
duceați pe site-ul Ministerului, vedeați și detaliile din spatele acestor flyere pe care omul 
le primești în mână și acolo aflați tot ceea ce v-am povestit eu până acuma, vedeți ... 
Dacă citești doar titlul n-o să afli și conținutul. 

Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.17:49): Păi eu sunt sigură că acolo e 
vorba de respectarea drepturilor acestor oameni, eu nu văd nicio problemă în a ne 
prezenta informațiile utile, odată ce ajung în hotare. Sigur, că nimeni nu-i trimite la 
muncă în afară. Deci nu se pune problema de o asemenea campanie. Adevărata întrebare 
din punctul meu de vedere ...   

Gabriel Zetea (PSD, invitat în transmisiune video; sel.3, rep.18:05): Da’ nu mai bine 
creșteți salariul minim și-i lăsați pe oameni să se angajeze în țară? 

Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.18:08): Este de ce în ultimii 30 de ani, vă 
rog să nu mă întrerupeți, că eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. De ce nu în ultimii 
30 de ani avem peste trei milioane de români care au ajuns să lucreze în aceste țări? (...) 

Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.18:40): Vă mai repet o dată întrebarea: 
Ce crede USR-ul, este de acord să încurajăm oamenii să plece în continuare zilieri în 
străinătate, sau consideră că ar trebui să facă politici guvernamentale pentru a ajuta 
mediul de afaceri românesc cât să-și facă rost de oameni, de forța de muncă deficitară? 
Pentru că vă spun, în construcții au început să vină pakistanezii, la, în zona de HORECA, 
în zona în care locuiesc eu, la cele trei restaurante dimprejur, am niște indieni, niște 
pakistanezi, adică aduc de afară, că la noi nu mai găsesc dacă îi încurajați să se ducă 
zilieri în Marea Britanie unde ...  

Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.19:23): Nu-i încurajează nimeni să plece 
din România, evident că preferabil este ca oamenii din România să rămână să lucreze  
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aici, este evident (...) 
Andreea Crețulescu (moderatoare; sel.3, rep.19:31): Și atunci care-i logica 

campaniei? 
Diana Stoica (reprezentanta USR; sel.3, rep.19:31): Soluția pe care USR-PLUS a 

propus-o ... 
 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din înregistrarea emisiunii 
România la raport, difuzată în data de 14 iulie 2021, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile privind asigurarea informării corecte a publicului 
prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului potrivit cărora în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale 
trebuie să respecte principiul informării corecte în sensul că, informarea cu privire la un 
subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat din conţinutul emisiunii, cât şi din titlurile 
afişate pe ecran: „ROMÂNII, TRIMIȘI LA MUNCĂ ÎN ȚĂRI CU EXPLOZIE DE 
CAZURI; GUVERNUL ROMÂNIEI ȘI MIN. MUNCII NE SCOT LA MEZAT; MIN. 
MUNCII FACE CAMPANIE PE BANII DVS. SĂ VĂ TRIMITĂ SEZONIERI; GUVERNUL 
VĂ TRIMITE SEZONIERI ÎN FRANȚA, ITALIA SAU UK; EXPLOZIE DE CAZURI ÎN 
ȚĂRILE UNDE TURCAN NE TRIMITE SEZONIERII” că radiodifuzorul nu a asigurat o 
informare corectă a publicului, întrucât, în contextul comentării unei ştiri despre un  
flyer „cu munca zilierilor din străinătate”, nu a fost prezentat punctul de vedere al 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, respectiv a d-nei ministru, Raluca Turcan, 
pentru ca informaţia să fie corectă, imparţială şi prezentată cu bună-credinţă. 

Consiliul consideră că, prin comentariile făcute în timpul emisiunii, potrivit cărora 
Guvernul României şi Ministerul Muncii “fac o campanie cu niște flyere, ..., scumpe, 
... mai ales în punctele cheie cum ar fi Aeroportul Otopeni, românii sunt informați 
că se pot duce să lucreze ca sezonieri, ... în multe țări (...) ... unde de vreo două-
trei săptămâni asistăm la o explozie a cazurilor de COVID, adică Marea Britanie, 
Spania...”, “Îi trimitem un pic afară, să se întoarcă cu tot ce trebuie aici în țară”, 
radiodifuzorul nu a prezentat în mod corect, imparţial şi cu bună-credinţă campania 
realizată de Guvernul României şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin intermediul 
unor flyere, ce conţineau informaţii utile pentru românii care doreau să presteze muncă 
sezonieră în anumite ţări din Europa. 

 De exemplu, membrii Consiliului au constatat că, profitând de informaţiile 
prezentate în flyere: “Informații utile privind munca sezonieră în Italia; Informează-te 
pentru a lucra legal și a beneficia de toate drepturile/INFORMAȚII UTILE PRIVIND 
MUNCA SEZONIERĂ ÎN FRANȚA; Informează-te pentru a lucra legal și a beneficia de 
toate drepturile./Informații utile privind munca sezonieră în Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord; Informează-te pentru a lucra legal și a beneficia de toate drepturile”, 
precum şi din Comunicatul Ministerului Muncii, potrivit căruia “scopul campaniei este de 
prevenire a muncii fără forme legale”, radiodifuzorul a făcut speculaţii cu privire la faptul 
că, pe de o parte, românii au fost trimişi de Guvernul României şi Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale în ţări “cu probleme în zona pandemică”, în care “au explodat  
cazurile”, şi, din acest punct de vedere, viaţa acestora “ar fi pusă în pericol”, 
existând “risc major de contaminare cu COVID”, iar, pe de altă parte, că “firmele 
care intermediază aceste contracte, acești rechini pe contracte de muncă, .., sunt 
firmele PNL-iștilor, USR-iștilor”, denaturând astfel, sensul informaţiilor inserate în 
flyere, precum şi în Comunicatul transmis de Ministerul Muncii. 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a 
prezentat informaţiile în mod corect, imparţial şi cu bună-credinţă, fapt ce contravine 
principiului informării corecte prevăzut la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 
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Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include  
obligaţii şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de 
art. 10 din Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună 
credinţă, cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; 
Colombani şi alţii c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi 
Mazăre c/Romaniei; Stângu şi Scutelnicu c/României). 

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 acestuia cu somaţie 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 (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. 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 somaţie publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 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 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 somaţie publică postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în contextul comentării unei ştiri despre conţinutul unor flyere 
întocmite de Ministerul Muncii, în cadrul emisiunii România la raport din 14 iulie 2021, 
informarea despre munca zilierilor români din străinătate nu a fost prezentată în mod 
corect, imparţial şi cu bună-credinţă, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul 
audiovizualului.” 

 

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  
 
 


