
 
Decizia nr. 425 din 16.11.2021 

privind amendarea cu 5.000 de 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 

 
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 16.11.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a  
analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizărilor înregistrate sub nr. 
10085/20.10.2021; 10091/20.10.2021 și 10126/20.10.2021 cu privire la emisiunea 
”Punctul culminant” difuzată de postul ROMÂNIA TV în data de 19.10.2021.  

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 analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul 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). 

 Conform Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare: 

 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. 

În fapt, postul de televiziune România TV a prezentat în ziua de 19.10.2021, în 
intervalul orar 20:59 – 22:47, emisiunea de dezbatere  ”Punctul culminant”, moderată de 
Victor Ciutacu.  

Potrivit raportului de monitorizare, cu referire la aspectele sesizate prin reclamația 
nr. 10085/20.10.2021, la începutul emisiunii, au fost comentate declarațiile președintelui 
Klaus Iohannis referitoare la criza sanitară și situația pandemică, apoi s-a discutat 
despre posibilitatea instaurării unei noi stări de urgență pe teritoriul României. După 
aceste dezbateri, au fost difuzate două înregistrări video care l-au avut în prim plan pe 
șeful DSU, Raed Arafat. În cadrul primei înregistrări, au fost redate mai multe declarații 
ale șefului DSU, Raed Arafat, oferite în perioade diferite, referitoare la coronavirus (Sel. 
2), iar în cadrul celei de-a doua înregistrări au fost difuzate imagini din timpul unei 
conferințe de presă, datată cu decembrie 2019, care au prezentat o discuție între șeful 
DSU Raed Arafat și fostul ministru Marcel Vela (Sel. 3). (...) 

Conform raportului de monitorizare, cu referire la aspectele ce au făcut obiectul 
sesizării Consiliului, pe ecran au fost afișate titlurile: (...) IMEDIAT: MANAGERII 
DEZASTRULUI, CHEMAȚI LA RAPORT LA COTROCENI; IMEDIAT: CE ÎI VA FACE 
IOHANNIS LUI ARAFAT, RAPOARTELE CERUTE; IMEDIAT: DE CE LE-A ÎNTORS SPATELE 
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ARAFAT SOMITĂȚILOR DIN MEDICINĂ; IMEDIAT: CEL MAI DUR MOMENT AL 
EXPERIMENTULUI PE POPULAȚIE; IMEDIAT: CE ASCUND MANAGERII DEZASTRULUI, 
IOHANNIS I-A PRINS; (...) CE ÎI FACE MÂINE IOHANNIS LUI ARAFAT, RAPOARTELE 
CERUTE; URMEAZĂ: FACTURILE EXPLODEAZĂ, PREȚURILE CRESC, ȚARA ÎN HAOS; 
URMEAZĂ: NU DAU ÎNAPOI, CUM DUC MAI DEPARTE PLANUL RESETĂRII; (...)  DE CE 
LE-A ÎNTORS SPATELE ARAFAT SOMITĂȚILOR DIN MEDICINĂ; CE NE-AU ASCUNS 
MANAGERII DEZASTRULUI SANITAR; ÎNREGISTRĂRI EXPLOZIVE CU COMANDATUL 
ARAFAT; CIOMĂGARII PROPAGANDEI ÎI APARĂ PE MANAGERII CRIZEI; UNDE 
ARUNCĂ MORȚII CA SĂ SCAPE DE RESPONSABILITATE; (...) 

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare: 
 (...) 
Sel. 1 - rep. 58:50 – 59:59, sel. 19-20 
La începutul emisiunii, moderatorul Victor Ciutacu a avut următoarea introducere: 
Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție cu totul 

și cu totul specială a Punctului culminant. Managerii dezastrului sunt chemați la raport la Palatul 
Cotroceni. Ce îi va face Iohannis lui Arafat și care sunt rapoartele cerute acestuia veți afla în 
această seară. Discutăm despre măsurile restrictive pe care le impune Iohannis, de mâine, unei 
țări întregi. De ce le-a întors spatele Arafat somităților din medicină ale căror nume le invoca 
până acum? Este cel mai dur moment al experimentului pe populația României. Aflăm 
împreună ce ascund managerii dezastrului și cu ce i-a prins Klaus Iohannis. Sunt înregistrări 
explozive cu comandantul Arafat, iar ciomăgarii propagandei îi apără pe managerii crizei pe 
care tot ei i-au umflat. Unde aruncă morții ca să scape de responsabilitate? E cel mai groaznic 
atac în sistemul sanitar românesc. Și discutăm despre secretul murdar și înscenarea criminală. 
Omul cheie a fost găsit mort, strivit de un copac. Dezvăluiri cutremurătoare, în premieră 
națională. 

 
 Referitor la aspectele semnalate în sesizarea cu nr. 10085/20.10.2021, redăm 

următoarele fragmente din emisiune: 
 
Sel. 2 – rep. 08:10 – 09:15, sel. 19-21 
Victor Ciutacu: Și fiindcă domnul Zamfir face apel la părerea specialiștilor, vă prezint, 

în regim de breaking news, părerile extrem de ferme ale specialistului numărul 1 al 
acestei țări în orice, domnul Raed Arafat. Breaking news! 

În continuare, a fost difuzată o înregistrare video în cadrul căreia au fost redate declarații 
ale șefului DSU, Raed Arafat, oferite în perioade diferite, referitoare la coronavirus. Declarațiile 
lui Raed Arafat au fost datate cu: 29 februarie 2020; mai 2020.  Mai jos, prezentăm conținutul 
înregistrării video: 

Raed Arafat: Virusul se elimină singur prin sistemul imunitar. Deci este ca la o gripă. 
Știți că inclusiv când avem o gripă, noi, majoritatea noastră, nu luăm medicamente. Dar 
virusul, la un moment, adică boala este vindecată sau o vindecă. Deci nu trebuie să fie 
aplicat un tratament ca astfel de boală să se auto-vindece prin sistemul imunitar al 
persoanei respective. (...) Este exagerat și trebuie ca panica asta să înceteze. La acest 
moment, virusul, impactul lui este unul care nu depășește cu mult, ca și mortalitate, 
impactul virusului gripal. Vine momentul în care să tratăm această boală ca o răceală 
simplă.  

 
Sel. 3 – rep.09:10 – 16:30, sel. 19-21 
După difuzarea înregistrării video cu declarațiile șefului DSU, Raed Arafat, au avut loc 

următoarele discuții în platou: 
Victor Ciutacu: Domnule profesor Troncotă, bănuiesc că domnul Arafat se va duce să 

convingă parlamentarii să voteze starea de urgență. Mie mi se pare că domnia sa a 
anticipat foarte bine ce se va întâmpla cu virusul ăsta. Mai avea un pic să ne spună să 
luăm două piramidoane.  

Cristian Troncotă: Da, domnul Ciutacu, am cel mai mare respect pentru domnul 
Arafat, dar în aceste momente este total depășit. Vreau să vă spun că și domnul 
președinte Iohannis, cu același mare respect, se dovedește un om foarte, foarte depășit. 
Nu vă supărați, pe 13 octombrie, acum câteva zile, a fost în Suedia, a ținut un discurs 



 3
fulminant, vă rog să înțelegeți ghilimelele, în care i-a făcut pe auditori să înțeleagă că, în 
România, problema de securitate de nivel înalt este combaterea antisemitismului. Ca urmare, 
se lăuda cu faptul că în mai, anul acesta, a elaborat o strategie de combatere a 
antisemitismului. 

Victor Ciutacu: Bună și aia la casa omului.  
Cristian Troncotă: Cu tot respectul, în România, la ora actuală, nu antisemitismul omoară 

români, ci pandemia. Este o catastrofă umanitară, au spus-o specialiștii din alte țări. Deci dacă 
noi nu ne trezim... Nu o ședință are nevoie domnul președinte, are nevoie să convoace de 
urgență CSAT-ul, să invite și specialiști în probleme de virusologie și să îi oblige să facă o 
strategie de combatere a pandemiei, unde să pună în aplicare, să pornească de la lecția 
învățată în domeniul combaterii pandemiei în acest an și jumătate, să scrie clar sursele și 
resursele cu care România poate lupta să combată pandemia și să fixeze direcțiile strategice 
de acțiune a politicilor de combatere. Asta trebuie să facă! Îl învăț eu acum, un umil dascăl de 
universitate? Se poate așa ceva? Nu avem președinte, domnul Ciutacu, și de aici pleacă toate 
nenorocirile! Să ne alegem alt președinte că ăsta nu este capabil de nimic. 

Victor Ciutacu: Domnule profesor Troncotă, păi asta mai are trei ani de mandat, vă anunț 
cu toată politețea de care sunt în stare la ora asta. Nu poți să îl alegi pe altul decât după ce îl 
suspenzi și după aia faci referendum să îl dai jos din funcție.  

Cristian Troncotă: Există o majoritate care îl poate suspenda, a zis și Victor Orban lucrul 
ăsta. 

(rep. 02:55, Sel. 3) Victor Ciutacu: Poate Ludovic, că Victor se ocupă să ne preia bolnavii 
pe care nu reușim noi să îi înghesuim în spitale. Ce mi se pare foarte interesant este că de 
mâine seară s-ar putea să ne întoarcem, Răzvan Savaliuc, la faimoasele conferințe de 
presă de la ora 23, dacă îți aduci aminte. Alea cu geaca de piele. Și tocmai în ideea asta, 
și constatând în continuare că doctorul Arafat este indispensabil oricărui program de 
nenorociri al românilor, vreau să ne reamintim câteva momente de aur ale acelor 
vremuri. Nu de alta, dar de mâine seară se va întâmpla iară. 

În continuare, a fost difuzată o înregistrare video în cadrul căreia au fost difuzate imagini 
din timpul unei conferințe de presă, datată cu decembrie 2019, care au redat o discuție între 
Raed Arafat și fostul ministru Marcel Vela. 

Marcel Vela: Nu facem doar paradă la televizor, PR grozav ce bine organizăm noi salvarea 
oamenilor, și sâmbătă era să moară un copil. Și vă ordon, domnule Arafat, toate centrele 
universitare, medicale, Târgu Mureș, Cluj, Iași, Constanța, Craiova, Timișoara, să poată zbura 
spre ele sau de la ele, și noaptea, elicopterele SMURD. 

Raed Arafat: Avem nevoie de piloți, domnule ministru. 
Marcel Vela: Faceți rost de piloți. Ce ați făcut de 20 de ani să faceți rost de piloți? Nu îmi 

răspundeți că știu. Doi. Deci avem elicoptere, avem medici, dar nu avem piloți. Dar avem 
accidentați sau oameni care mor, români care mor, pentru că noi nu avem piloți. Angajați piloți! 
Care-i problema? 

Raed Arafat: Un pilot pe elicopter, domnule ministru, nu vă supărați, are nevoie să fie 
minim 1000 de ore de zbor. 

Marcel Vela: În câți ani fac o mie de ore de zbor? 
Din momentul în care ies din academie, în jur de patru ani. Depinde acum (neinteligibil) 

fiecăruia. 
Marcel Vela: Patru ani... De când conduceți SMURD-ul, domnule Arafat? Mai mult de patru 

ani, mă gândesc. Mai mult de patru ani. De ce nu ați făcut rost de piloți acum 8 ani, acum 12 
ani? 

După difuzarea înregistrării video, în studio au avut loc următoarele discuții: 
(rep. 04:50, Sel. 3) Victor Ciutacu: Răzvan Savaliuc, vezi ce interesant că tot ce e în 

jurul lui Arafat se curăță și el rămâne veșnic? Deci probabil mâine tot domnul Arafat va 
ieși să ne anunțe, nu știu, în crucea nopții, cu geacă de piele sau fără, împrumutată de la 
domnul Vela sau nu, noile măsuri și binefacerile închiderii totale ale României. 

Răzvan Savaliuc: Noi suntem obligați să trăim un coșmar. M-am uitat azi la Klaus 
Iohannis cum a deschis discursul lui slab și citit de pe prompter, inclusiv cu 
gesticulările, i se arătau pe... când trebuie să dea din mâini, i se arătau pe prompter... 
Spunea că e un coșmar ce se întâmplă în România. Da, este un coșmar că îl avem pe 
acest președinte, că îl avem pe Arafat, că avem pe acești oameni care nu au habar de 
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nimic, care se îndreaptă cu discursul împotriva populației și ne pun nouă, celor care am 
mai comentat neregulile din spitale și din gestionarea pandemiei, ne pun în cârcă morții. 
Azi a fost ordin pe zi de unitate, mă uitam pe la mai multe posturi, anumiți jurnaliști 
înregimentați țipau de mama focului că sunt de vină ăia care pun la îndoială vaccinul 
experimental pentru morții din spitale. Că realitatea e că, dacă acest guvern, împreună cu 
președintele care a numit acest guvern, avea interesul să existe medicamente în spitale, noi nu 
aveam poate nici 10% din morții care îi înregistrăm acum. Și normal că omul, dacă nu are 
niciun medicament în spital, cam dă colțul, că așa se întâmplă când tu nu ai asigurat minimul 
necesar de medicamente în spitale când tu știai de vreo șase luni că vine valul patru. Trăim un 
coșmar, sper să nu distrugă economia. Eu văd că pe oamenii ăștia nu îi mai interesează 
nimic, nici nu mai țin cont de faptul cum au adus oamenii în stare să nu își mai poată 
plăti facturile. Păi în condițiile astea tu vii să mai pui lockdown? Dar tu mai ai obrăznicia 
să-ți arogi dreptul de a guverna această pandemie, tu președinte, tu premier, tu Arafat, 
care ați adus țara în halul în care ați adus-o? Păi în orice întreprindere, de când mă știu 
eu pe lumea asta, dacă un angajat făcea niște prostii de genul ăsta, era dat afară, nu mai 
stătea o clipă la servici. Păi ăștia au făcut toate prostiile posibile de incompetență, și tot 
ce vreți, care au dus la morți de oameni și ei vin în continuare și au pretenția să ne 
conducă? Dar unde ne putem îndrepta cu ei la guvernare?(...)” 

 

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că informarea publicului în raport temele 
abordate conform introducerii moderatorului, de înregistrările prezentate și de enunțurile 
sintetizate în titlurile afișate pe ecran pe parcursul discuțiilor nu a fost făcută cu 
asigurarea și respectarea principiilor referitoare la bună-credință, imparțialitate și 
corectitudine, prevăzute de Codul audiovizualului.  

Astfel, deși pe ecran au fost afișate titluri precum: „De ce le-a întors spatele Arafat 
somităților din medicină”, „Înregistrări explozive cu comandatul Arafat”, „Ciomăgarii 
propagandei îi apară pe managerii crizei”, din discuțiile și comentariile ce au dat 
conținut dezbaterii, referitoare la aspecte de actualitate generate de numărul de 
îmbolnăviri sau decese la data difuzării emisiunii, nu au rezultat cu claritate publicului 
care sunt informațiile care dovedesc poziția domnului Raed Arafat raportat la situația 
adusă în atenția telespectatorilor în condițiile în care radiodifuzorul a prezentat, ”în 
regim de breaking news, părerile extrem de ferme ale specialistului numărul 1 al 
acestei țări în orice, domnul Raed Arafat. Breaking news!”- respectiv, o înregistrare 
video în cadrul căreia au fost redate declarații ale șefului DSU, Raed Arafat, oferite în 
perioade diferite, referitoare la coronavirus, datate cu: 29 februarie 2020; mai 2020.   

Astfel, Consiliul a apreciat că din modul de prezentare al informațiilor afișate pe 
ecran și al celor aparținând comentariilor pe subiect și imagini ale moderatorului 
emisiunii, pubicului, acesta a fost condus către ipoteza conform căreia situația deosebit 
de gravă privind numărul de îmbolnăviri sau decese la data difuzării emisiunii este 
imputabilă domnului Raed Arafat – care nu a ținut cont de sfaturile specialiștilor și care 
vrea  ”închiderea totală” a României. 

Având în vedere conținutul redat anterior, în care în mod repetat prin titluri și 
afirmațiile moderatorului, publicului îi este indusă existența unei situații de catastrofă 
umanitară imputabilă deciziilor personale ale domnului Raed Arafat, Consiliul a apreciat 
că o astfel de prezentare, ilustrată cu imagini privind puncte de vedere exprimate de 
acesta anterior, în cu totul alte situații decât cea discutată în emisiune, nu poate asigura 
o informare imparțială și de bună credință a publicului referitor la tema ori subiectul 
abordat la data difuzării emisiunii.  

Fașă de aceste aspecte, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 64 alin. 
(1) lit. b) din Codul audiovizualului, apreciind că, în raport de modul în care s-a realizat, 
informarea publicului în cadrul emisiunii ”Punctul culminant” nu a fost făcută în mod 
corect,  obiectiv, imparțial și cu bună-credință, așa cum  impun reglementările legale. 
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Faţă de  toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor legale, 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 amendă de 5.000 de lei. 

În temeiul prevederilor 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 
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 amendă de 5.000 de  lei  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 (Codul 
audiovizualului). 

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 amendă de 5.000 de lei 

postul ROMÂNIA TV, deoarece, prezentarea unor informații și comentarii în cadrul 
emisiunii ”Punctul culminant” din 19 octombrie 2021, referitoare la responsabilitățile 
privind efectele pandemiei Covid-19 ale Șefului Departamentului pentru Situații de 
Urgență,  nu a respectat principiile informării corecte impuse de dispozițiile art. 64 din 
Codul audiovizualului.   

Conform prevederilor legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii  trebuie să respecte principiul conform căruia informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în 
mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


