
 

 
Decizia nr. 444 din 25.11.2021 

privind amendarea cu 5.000 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       

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 25 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului  a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza mai 
multor sesizări nominalizate în aceste rapoarte cu privire la emisiunile România  
exclusiv din 09.10.2021, România de poveste din 10.10. 2021, Ediție specială din 
12.10.2021, Ştirile România TV de la ora 14.00 și Breaking News de la ora 16.00  din 
14.10.2021 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 unor selecţii din înregistrarea emisiunilor 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 
cărora, 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 rapoartele de monitorizare: 
 

CONSTATĂRI 
În sesizările nr: 10090/20.10.2021; 10028/18.10.2021 și 10266/24.10.2021, se reclama 

faptul că postul de televiziune România TV,  în cadrul emisiunilor sale a avut: “un discurs anti covid, 
anti vaccin si anti european” și că “totodată postul a dat de înțeles că certificatul verde este un abuz, 
spunând ca autoritățile europene fac abuz cu acest certificat si că ar fi un plan ascuns al resetării”  

Au fost monitorizate emisiunile difuzate de postul de televiziune România TV în datele: 09, 
10, 11, 12 și 18.10.2021, interval orar 18:00-24:00, urmărindu-se modul în care postul de 
televiziune a tratat subiectul crizei coronavirusului în contextul necesității introducerii unor noi 
restricții pentru limitarea răspândirii coronavirusului, precum și a accelerării campaniei de vaccinare. 

 
09.10.2021 

 
 România exclusiv, interval orar 20:00-20:45 

Moderatoare: Simona Gheorghe 



 

 

2

 

Invitați: Luis Lazarus-jurnalist; Viorel Cataramă-om de afaceri; Cristian Troncotă-istoric; 
Diana Șoșoacă-senator; Dan Bittman-artist. 

Titluri pe ecran: IMEDIAT, UN NOU VAL DE PROTESTE, TRANSMISIUNI SPECIALE; 
REVOLTĂ ÎN STRADĂ FAȚĂ DE RESTRICȚIILE DIN PANDEMIE; ACUM: REVOLTĂ FAȚĂ DE 
ABUZURILE ACTUALULUI GUVERN; UN NOU VAL DE PROTESTE, TENSIUNE ÎN STRADĂ; 
ORDINUL DAT ACUM JANDARMILOR ȘI POLIȚIEI; ATAC ÎN FIEFUL LUI IOHANNIS, I-AU 
DEVALIZAT SIMBOLUL; CINE A ÎMPROȘCAT CU VOPSEA TRICOLORĂ PE STATUIA SIBIANĂ; 
CRIZA DE NERVI A LUI ARAFAT, IOHANNIS LUAT LA ȚINTĂ; CONFRUNTARE VIOLENTĂ LA 
ROMA, PROTESTE FAȚĂ DE RESTRICȚII; CONFRUNTARE ARAFAT-BUDEANU-BITTMAN, 
ACUZAȚII GRAVE. 

Subiecte dezbătute în emisiune: 
- despre criza sanitară din România în contextul pandemiei de coronavirus; 
- proteste în mai multe orașe ale țării împotriva restricțiilor, introducerii certificatului verde și 

a vaccinării obligatorii; 
- proteste în Italia și România împotriva introducerii certificatului verde la locul de muncă; 
- vandalizarea statuii baronului Samuel von Bruckenthal din centrul Sibiului, inaugurată de 

președintele Klaus Iohannis. Senatorul Diana Șoșoacă a participat la un miting de protest împotriva 
inaugurării monumentului respectiv, considerat o ofensă la adresa poporului român. 
 

Simona Gheorghe: Sunt imaginile momentului, doamnelor și domnilor de acolo de la Roma, 
ne spunea Rocco Xavi că iată vaccinarea, protestatarii sunt nemulțumiți de faptul că vaccinarea 
devine obligatorie, fără vaccinare, fără certificat verde nu mai poți merge la serviciu, dar în același 
timp Italia impune și vaccinarea copiilor de la 5 la 11 ani, domnule Bittman. 

Dan Bittman: Este un abuz și în Italia și România, acum după 2 ani de zile întreaga 
lume își cunoaște dușmanii, știm exact cine sunt dușmanii noștri și eu cred că se va ajunge 
la confruntări mai devreme sau mai târziu, îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar 
democrația e un cuvânt perimat, constituția este călcată în picioare în toate țările europene, 
primim indicații numai de afară, ce trebuie să facem și cred că mai devreme sau mai târziu se 
va ajunge din nou la confruntări cum au fost acum 30 de ani la Revoluția română cu condiția 
ca anumite structuri de forță să întoarcă armele și să își dea jos actualii așa-ziși lideri. Eu o 
spun pe românește ca să înțeleagă toată lumea, mai devreme sau mai târziu imaginile din 
Italia, așa cum a venit și valul 4 în România, importat, așa vor veni și violențele în România, 
probabil, nu sunt eu Mama Omida să spun ce se va întâmpla, doar că oamenii au ajuns la un 
capăt și vreau să fac o singură declarație, pentru că ceea ce se întâmplă acum e mai 
important decât ceea ce se întâmplă în Italia, eu o spun și celor nevaccinați și celor vaccinați 
și celor care vor să asculte mesajul meu, și pentru cei vaccinați și pentru cei nevaccinați 
benzina a ajuns 7 lei, dolarul sau euro... 

10.10.2021 
 
 Pe parcursul emisiunilor de seară din data de 10.10.2021, au fost difuzate imagini și 
transmisiuni în direct de la protestul care are loc în centrul Bucureștiului, în Piața Universității. 
Protestatarii solicită renunțarea la restricțiile autorităților, la impunerea directă sau indirectă a 
vaccinării, la folosirea certificatului verde, precum și menținerea unităților de învățământ deschise, 
fără constrângeri (fără mască și fără testarea copiilor). 

 
 România de poveste, interval orar 21:00-22:45 

Moderator: Ioan Korpos 
Invitați: Emil Streinu-general; Gelu Vișan-analist politic; Cristian Terheș-europarlamentar 

PSD; în partea a doua a emisiunii: Cristina Șincai-jurnalist; Gabriela Firea-senator PSD; Cristian 
Troncotă-istoric; Pavel Abraham-general. 

Titluri afișate pe ecran: PROTESTELE CONTINUĂ PE STRĂZILE CAPITALEI; CE 
PREGĂTESC PROTESTATARII ÎN FAȚA GUVERNULUI; REVOLTA ROMÂNILOR FAȚĂ DE 
HABARNIȘTII DIN GUVERN; FORȚELE DE ORDINE ÎNCONJOARĂ GUVERNUL; 
PROTESTATARII CER DEMISIA LUI ARAFAT; ALERTĂ LA GUVERN; CE FAC PROTESTATARII; 
CREȘTE FURIA POPULARĂ ÎN MOMENTUL CRITIC AL PANDEMIEI; PROTESTATARII CER 
DEMISIA LUI ARAFAT PENTRU EȘECUL MĂSURILOR; PROTEST FAȚĂ DE MĂSURILE CARE 
NU AU EFECT ÎN PANDEMIE; REZULTATUL ULTIMELOR NEGOCIERI POLITICE; SURSE: 
BODE-PREMIER, CIOLOȘ-VICEPREMIER; COMPONENȚA GUVERNULUI, MINISTERELE 
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CERUTE DE IOHANNIS; GABRIELA FIREA-ANUNȚ BOMBĂ ÎNAINTE DE CONSULTĂRI; 
CIOLOȘ ȘI PREMIERUL PREGĂTIT ÎN LOCUL LUI CÎȚU; PROTESTATATARII STRIGĂ 
FALIMENT ÎN FAȚA RESTAURANTELOR. 

Subiecte dezbătute în emisiune: 
- proteste în București, oamenii cer ridicarea restricțiilor și neintroducerea pașaportului 
verde; 
-negocieri politice cu privire la formarea noului guvern; PSD este posibil să participe la 

formarea noului guvern; 
-Lucian Bode, posibila propunere a președintelui pentru funcția de premier. Dacian Cioloș-

posibil vicepremier; 
-plângere penală la DNA împotriva lui Marcel Ciolacu în urma moțiunii de cenzură. 
 Pe parcursul emisiunii au fost difuzate transmisiuni în direct ce au cuprins: imagini de la fața 

locului, precum și relatări ale corespondenților România TV de la protestul care era în plină 
desfășurare pe străzile Capitalei. Oamenii adunați la protest cereau demisia actualului guvern care 
i-ar fi privat de drepturile și libertățile constituționale. De asemenea militau pentru neintroducerea 
certificatului verde care din punctul lor de vedere ar fi discriminatoriu și împotriva vaccinării 
obligatorii.  

S25 (rep.05.40-11.00 sel.21) 
Cătălin Grădinaru, corespondent: Într-adevăr printre cele mai înjurate persoane de la 

acest protest a fost Raed Arafat el a fost considerat unul dintre pionii principali ai 
maleficității restricțiilor, lucrurile sunt de discutat în mod cert, pe oameni i-a enervat foarte 
tare ultima măsură, aceasta în care bolnavilor cronici sau celor care nu au nu știu de 
urgență, nu au acces în spitale, să zic așa, pentru că spitalele sunt rechiziționate de acest 
COVID. Lucrul acesta a enervat foarte multă lume, mai ales că avem în memorie acea evacuare în 
noapte de la Spitalul Foișor, avem în memorie și ce s-a întâmplat la Sfântul Ion, oamenii scoși pe 
targă. În acest sens sunt 42 de cetățeni, cum vă spuneam, care s-au dus la autoritatea de cetățenie 
română și solicită să i se retragă cetățenia domnului Arafat, după părerea mea lucrul acesta nu se 
va întâmpla cu siguranță, însă spune ceva despre ce cred o parte dintre români, cei care 
protestează aici. Este adevărat sunt foarte multe bâlbâieli, oamenii nu mai știu ce să creadă, 
încrederea în măsurile luate de guvernanți și impuse sau propuse de domnul Arafat, au creat 
așa un haos și o nelămurire, dincolo de faptul că vaccinarea nu mai e percepută ca o 
problemă medicală, ci ca o problemă politică financiară, în sensul că în spatele miliardelor și 
miliardelor de doze de vaccin se fac averi imense. Mergem toți spre guvern, care este 
considerat centrul nervos al acestei isterii a pandemiei, ia zi Cristina, cam cum ți s-a părut astăzi 
acest protest față de cele care au mai fost, ce e schimbat ? 

 
S26 (rep.12.58-21.20 sel.21) 
 Emil Streinu: În primul rând vreau să spun că sunt total solidar cu acești manifestanți 
și aș vrea să reamintesc că în 1989, Ceaușescu îi numea huligani, câteva luni de zile, domnul 
președinte Iliescu îi numea golani, a mai trecut puțin timp și un alt președinte al României pe 
care îl cheamă Traian Băsescu spunea că este președintele unui popor care este deosebit de 
docil și neperformant. Și ajungem în 2021, când vine un premier care spune, pentru că nu 
vrem să executăm niște ordine de vaccinare sau alte ordine aberante ale dictaturii medicale, 
că suntem teroriști sau cinici. Aceasta este o expresie a anomiei sau disoluției statului 
românesc la ora actuală. Vreau să vă spun că am stat de vorbă cu un înalt demnitar care se 
află la conducerea UE și l-am întrebat care este planul cu România în perioada următoare și 
acesta mi-a spus foarte dezinvolt că se vor băga foarte mulți bani în România, dar există 
niște condiții ca în 10-15 ani populația României să fie redusă cam până la 14-15 milioane de 
locuitori. În același timp să se vândă toate activele, toate rezervele naturale și tot ce 
înseamnă bogății ale solului și subsolului, corporațiilor străine, țara să nu rămână cu nimic și 
fiind condusă din exterior pe baza datoriilor uriașe pe care România le-a făcut până la 
această dată. Reamintesc că sunt unul dintre puținii care reamintesc că România este singurul stat 
din lume care nu și-a repatriat aurul din Anglia, pe care ea îl manevrează la bursă în străinătate și 
care garantează diverse operațiuni speciale, de asemeni, nimeni nu ne spune ce s-a făcut cu 
sumele uriașe care au fost împrumutate de acest guvern de când a ajuns la putere. 

 
S27 (rep.22.20-26.55 sel.21) 
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 Emil Streinu: În ceea ce privește vaccinarea, aduc aminte că în 1996 erau 4 mii de 
cazuri de internări la ATI pe zi, deci 4 mii de cazuri care erau raportate, deci nu contest acest 
virus, dar vreau să spun că se pregătește încă o mare bombă potrivit căreia, pe baza 
raportărilor aiurea care sunt făcute de sistemul de raportare guvernamental românesc se va 
anunța apariția virusului gripal cu mutație românească, adică după ce avem varianta A 
englezească, varianta B din Africa de Sud, Alpha, Beta, varianta Gama care era din Brazilia și 
varianta Delta din India, o să avem și o variantă care nu știu cum o să îi spunem, din 
România. Ne vor izola total și ne vor sili să ne vaccinăm cu armata cu poliția, vor merge din 
casă în casă. Eu nu zic să nu se vaccineze lumea, să se vaccineze, dar să fie o dorință 
personală, o alegere a omului respectiv, dacă vrea sau nu vrea să se vaccineze. 
 Ioan Korpos: Informațiile pe care le-am obținut, informațiile secrete ale resetării, 
doamnelor și domnilor, sunt lucruri incredibile ce ne povestește domnul general, ce ne 
spune, ce ni se pregătește și ce  e în țară, haos total, măsuri luate haotic care nu duc nicăieri. 

(…) 
Gelu Vișan: Eu tot cu CNA-ul dumneavoastră am o problemă, eu citez dintr-o 

investigație în acest moment, am probe în acest sens, fiți atenți cu toții ca să vă cruciți: La 
data de 21 iulie 2021, Inspectoratul pentru Situații de Urgență condus de Arafat a achiziționat 
800 de mii de combinezoane la prețul de 125 de lei combinezonul plus TVA. Aceste 
combinezoane achiziționate în iulie au fost livrate de fapt pe data de 12 martie 2021, adică cu 
3 luni înainte de plătirea lor și de câștigarea licitației. Firma care a câștigat aceste 
combinezoane venite din China, vă spun eu ca să lămurim treaba și care de fapt au prețul de 
3 ori mai mic, firma care a câștigat contractul are un singur angajat, valoarea contractului 
este de 21 milioane de lei iar eu vă spun că alaltăieri noapte un medic din România nu avea 
combinezon, dumneavoastră ce înțelegeți din asta, că DNA-ul îl apără pe Arafat, că această 
investigație de care eu vă spun este pe masa unor procurori DNA de un an de zile și îi doare 
în 14? DNA nu există în cazul lui Arafat, eu am această investigație din surse de investigație, 
nu o am de pe stradă, o am dintr-un plic băgat pe sub ușă, dar eu vă întreb în momentul ăsta, 
când procurorii știu ce vorbesc eu, acesta este caz la ISU, condus de Arafat, încă o dată, 
vorbim de 800 de mii de combinezoane luate la un preț de 3 ori mai mare, o firmă cu un 
angajat și luate cu 3 luni înainte de a câștiga licitația. Doar asta și este pușcărie, înțelegeți 
acum cum se protejează unii pe alții, pe sănătate și viața oamenilor pe care și calcă în 
picioare și pe mai mulți. 

 
S30 (rep.42.57-44.15 sel.21)  

A intrat în direct în emisiune un protestatar, Aurelian Popa, aflat pe străzile Capitalei. 
 Ioan Korpos: Bună seara, sunteți în stradă de ore bune, ce vreți exact, domnule Popa? Ce 
credeți că e va schimba, sunteți din nou în stradă, vă ascultă cineva, a ieșit cineva  ?  
 Aurelian Popa: Pornim de la niște calcule raționale avocata Ioana Radu a calculat 
procentul de pozitivi din vaccinați respectiv procentul de pozitivi din nevaccinați. La 
vaccinați a ieșit că e 6 la mie în septembrie și la nevaccinați că e 7 la mie. Având în vedere 
acest lucru, pașaportul de vaccinare sau pașaportul verde, cum vreți să îi spuneți, nu se mai 
justifică, toate măsurile care sunt luate cu privire la copiii noștri, nici ele nu se justifică dintr-
un motiv foarte simplu, copiii sunt sănătoși și supraviețuiesc cu brio acestei boli, iar 
segregarea cu pretext medical, la fel nu se justifică, este o psihoză indusă, gândiți-vă puțin la 
București, de 13 la mie la cel mai mare grad de vaccinare, este ilogic. 
 Ioan Korpos: Deci sunteți în continuare acolo în stradă, să vedem ce se întâmplă în fața 
guvernului, în aceste momente facem anunțuri importante... 
 

12.10.2021 
  

 Ediție specială, interval orar 21:00-22:45 
Moderator: Ioan Korpos 
Invitați: Gelu Vișan-fost politician; Vasile Dâncu-PSD; Răzvan Savaliuc-jurnalist; Corneliu 

Dobrițoiu-fost ministru; Dumitru Pelican; Cozmin Gușă-analist politic; Gheorghe Piperea-avocat; 
Christian Terheș-europarlamentar PSD; Valentin Guia-teolog. 

Titluri afișate pe ecran: BOMBA ALEGERILOR, CINE VA SUSȚINE GUVERNUL CIOLOȘ; 
ȘANSA LUI CIOLOȘ DE A DEVENI PREMIER, PE CINE MIZEAZĂ; OASTEA DE STRÂNSURĂ, 
NIMENI NU SE AȘTEPTA LA AȘA CEVA; PRIMUL ANUNȚ DESPRE SUSȚINEREA LUI DACIAN 
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CIOLOȘ; LIDERUL PSD CARE NEGOCIAZĂ DUR INTRAREA ÎN GUVERN; CE A DISCUTAT 
CIOLACU CU IOHANNIS; ROMÂNIA, LA UN PAS DE PRĂPĂD, SĂRĂCIE, FOAMNE ȘI FRIG; 
INFECTAREA ROMÂNILOR ÎN MASĂ, INCOMPETENȚĂ SAU PLAN DELIBERAT?; CE SE 
ÎNTÂMPLĂ CU ȘCOLILE, CE FAC ELEVII ȘI PROFESORII?; URMEAZĂ: CINE E CU ADEVĂRAT 
DACIAN CIOLOȘ, CE VREA SĂ ASCUNDĂ; SENATORUL CARE ȘTIE SECRETELE LUI CIOLOȘ 
RUPE TĂCEREA; CUM VREA CIOLOȘ VACCINAREA OBLIGATORIE A ROMÂNILOR; 
RESETAREA PREGĂTITĂ DE CIOLOȘ ȘI NEOMARXIȘTI ÎN ROMÂNIA; ORDINUL EXTERN, 
CINE I-A FORȚAT MÂNA LUI KLAUS IOHANNIS; RESETAREA PREGĂTITĂ DE DACIAN 
CIOLOȘ ÎN ROMÂNIA; CUM VREA CIOLOȘ SĂ ÎI VACCINEZE FORȚAT PE TOȚI ROMÂNII. 

Subiecte dezbătute în emisiune: 
- despre nominalizarea lui Dacian Cioloș de către Klaus Iohannis pentru funcția de premier; 
-negocieri dificile, guvernul Dacian Cioloș nu este susținut de celelalte partide politice; 
-negocieri între PSD și Klaus Iohannis, PSD ar putea susține PNL; 
-situația sanitară dramatică în România, partidele se ceartă pentru guvernare; 
-despre situația școlilor în contextul valului 4 al pandemiei de coronavirus; 
-ipoteze cu privire la faptul că Dacian Cioloș este omul Bruxelles-ului. 

 
Moderatorul Ioan Korpos a anunțat că vor fi difuzate niște imagini care prezintă realitatea 

dură din spitale în momentul de față, spitale unde un număr foarte mare de pacienți mor din cauza 
infectării cu coronavirus. 

 
S34 (rep.17.45-20.39 sel.22) 
Gheorghe Piperea: Domnul Cioloș, în programul de guvernare, vorbește într-un hal 

absolut incredibil și inadmisibil, despre un tip de obligativitate a vaccinării și a pașaportului 
sanitar care are accente naziste. Nu mi-e teamă de acest cuvânt, deși s-ar putea să rănesc 
niște susceptibilități, să știți că și nazismul așa cum e cunoscut din istorie, a început pas cu 
pas, nimeni nu li-a imaginat în 1933, când i-a pus la picioare lui Hitler puterea, cum să îi 
spun, poziția de cancelar că Hitler va deveni ce a fost Hitler. 

Ioan Korpos: Cu ce vă sperie? 
Gheorghe Piperea: Mă sperie de exemplu negru pe alb, dacă cumva te apuci și discuți 

în public în calitate de medic, că e nașpa vaccinul ești exclus din profesie, ci mult mai mult 
decât atât ți se aplică o amendă de 10 mii de euro. Dacă cumva refuzi să te vaccinezi, 
patronul va fi obligat ca în secunda 2 să te demită și nu numai să te demită, să nu îți 
plătească absolut nicio despăgubire și pur și simplu să te arunce în stradă, în condițiile în 
care suntem ca suntem cam 70%, hai 65% dintre români care nu s-au vaccinat încă și nici nu 
au de gând să se vaccineze, a arunca în stradă 65% dintre muncitori ar însemna să distrugi 
economia, în afară de asta să faci praf societatea și democrația în România. Și de asemenea, 
vă mai amintesc despre domnul Cioloș, că fie înainte, fie după ce a fost ministru al Agriculturii, a 
fost unul dintre susținătorii cei mai serioși, alături de alți miniștri ai Agriculturii, dar unul dintre cei mai 
serioși susținători ai unei afaceri cum este Monsanto, despre care s-a spus foarte clar, nu numai că 
s-a spus, s-a statuat de către justiția americană, statul California, că folosește niște ierbicide care 
sunt cancerigene și domnul Cioloș întotdeauna a spus, Monsanto este OK. În consecință va 
spune aceleași lucruri despre vaccinurile acestea despre care observăm cu toții că pe de o 
parte, nici nu asigură o formă ușoară a bolii, nici nu asigură o îndepărtare a infectării, nicio 
protecție și mai mult decât atât nici nu știm ce efecte adverse au, pentru că nu ni se spun. 
Uitați-vă ce face domnul Cioloș, vine și spune ceea ce nu a făcut fraierul de Cîțu, ceea ce nu 
a făcut neatentul de Orban, adică nu a știut să impună această obligativitate a vaccinării, nu 
a știut să închidă gura medicilor care încă mai vorbesc, face domnul Cioloș. 

Ioan Korpos: Breaking news, doamnelor și domnilor. 
 
S35 (rep.22.35-23.48 sel.22) 
Ioan Korpos: În aceste momente, domnule ministru Dobrițoiu, pentru că ne vorbea mai 

devreme avocatul Piperea despre programul lui Cioloș și ce vrea să facă Cioloș în România, 
resetarea pregătită, cum vrea premierul să impunăașa cum spuneați dumneavoastră, așa 
scrie în programul lui premierul desemnat, vaccinarea obligatorie pentru toți românii, iată și 
sigla USR și o să vedeți în aceste momente ce scrie negru pe alb, vorbim de lista de măsuri 
pentru guvernare pe care Cioloș a pus-o pe masa președintelui la consultări s-au propus 
restricții dure, chiar și introducerea certificatului COVID la locul de muncă, iar în caz contrar, 
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cum spunea avocatul Gheorghe Piperea, angajații vor avea contractul de muncă suspendat, 
vedeți foarte bine, scrie negru pe alb în programul USR cu care Dacian Cioloș s-a dus la consultări. 
L-ați auzit și pe președintele Băsescu, Cioloș premier desemnat, cine e de fapt Dacian Cioloș?  

Pe ecran au rulat imagini în care apare un document cu sigla USR-PLUS. În textul 
documentului se poate citi: Exemple de măsuri ce pot fi luate în considerare: 1. Utilizarea 
certificatului sanitar pentru accesul la muncă a tuturor angajaților din sistemul public și pentru cei din 
sistemul privat care intră în contact cu publicul mergând până la suspendarea/întreruperea 
contractului de muncă în caz de refuz. 
 
      14.10.2021 
 

CONSTATĂRI 
        Postul de televiziune România TV a difuzat, în data de 14.10.2021, în cadrul emisiunilor 
informative ale zilei, o știre despre faptul că omul de afaceri Gigi Becali dorește să doneze statului 
român medicamentele Arbidol și Ivermectină produse la fabrica sa, pentru a ajuta românii infectați 
cu coronavirus. Au fost monitorizate emisiunile informative ale zilei în intervalul orar 07:00-00:00. 

       Știrea a fost difuzată în ediția informativă „Știrile România TV de la ora 14:00” și a inclus 
o intervenție în direct a omului de afaceri Gigi Becali. Fragmente din intervenția acestuia au fost 
reluate și în cadrul emisiunii informative „Breaking news, ora 16:00” 

 
Știrile România TV de la ora 14:00 
        Prezentatoarea a anunțat faptul că omul de afaceri Gigi Becali pune la dispoziția statului 

român mai multe medicamente ce ar urma să fie produse de acesta, mai exact Arbidol și 
Ivermectină. Ar avea nevoie doar de aprobarea de producție din partea statului, iar medicamente ar 
dori să fie donate statului român pentru a ajuta bolnavii de coronavirus. 
     Invitatul și-a exprimat opinia și în legătură cu vaccinul anti-COVID. 
     Gigi Becali: Doamna Duță, trebuie vorbit mai mult pe tema asta, eu de exemplu nu vorbesc 
din punct de vedere religios, vorbesc din punct de vedere științific, eu sunt cel care îi ascultă 
pe unii oameni de știință savanți care spun că vaccinul are oxid de grafen și care este 
criminal și atunci eu am încredere în ăia, voi aveți încredere în oamenii de știință, eu am 
încredere în ăia. Am dreptul să îmi aleg în care om de știință am încredere? Spune la 
televiziunea franceză în direct, că cei care folosesc oxidul de grafen sunt criminali și Pfizer 
este 99% grafen, deci eu nu mă vaccinez . Vă mai spun încă ceva, este soluția mea, eu mi-am 
ales, dacă am  un glonț în frunte, un pistol și ai o seringă pe umăr în stânga și spui, bă 
Becali,  bă apăs pe trăgaci, bă  lasă-mă să fac vaccinul, bă apasă pe trăgaci, dar vaccin nu 
fac. 
        Prezentatoare: Asta este opinia dumneavoastră, domnule Becali, nu sunteți singurul, 
specialiștii spun pe de altă parte că vaccinul ajută foarte mult, trebuie să fim echidistanți ce 
mesaj transmitem în această perioadă. 
       Gigi Becali: O să vedem, o să vedem, acum o să te întreb pe tine un lucru, păi de ce să nu 
ne ferim noi de ei,  de ce să nu ne ferim noi de vaccinați, pentru că ei au virusul Delta, se 
vaccinează cu virus Delta, vaccinul este virus Delta și atunci  trebuie să ne ferim noi de ei la 
magazine, nu ei de noi, noi ne imunizăm natural. 

 
Breaking news, ora 16:00 

      Mai multe fragmente din intervenția sa în direct au fost reluate în cadrul știrilor de la ora 16:00. 
     Gigi Becali: (...)mă ofer și acum și spun așa, donez, dau cadou statului român pentru 

toți românii, pentru toată țara, gratuit Arbidol și Ivermectină și se termină cu situația asta  cu 
toată această problemă și cu toată pandemia de COVID, în 5-6 luni terminăm  și nu mai avem 
probleme, să ia legătura cu mine, am totul și substanța activă din care se produce Arbidolul 
și Ivermectina, am și rețeta la farmacia mea în care se produce Arbidol și Ivermectină, doar 
atât, să aprobe să o fabric și o dau cadou statului român să o distribuie în farmacii (...) Eu 
sunt cel care îi ascultă pe unii oameni de știință savanți, care spun că vaccinul are oxid de 
grafen și care este criminal și atunci eu am încredere în ăia. (...) Spune la televiziunea 
franceză în direct, că cei care folosesc oxidul de grafen sunt criminali și Pfizer este 99% 
grafen, deci eu nu mă vaccinez . Vă mai spun încă ceva, este soluția mea, eu mi-am ales, 
dacă am  un glonț în frunte, un pistol și ai o seringă pe umăr în stânga și spui, bă Becali,  bă 
apăs pe trăgaci, bă  lasă-mă să fac vaccinul, bă apasă pe trăgaci, dar vaccin nu fac. 
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       Prezentatoare: Premierul țării spune că nevaccinații nu vor mai intra ni m natural, o să vedem 
noi peste 2-3 ani ce se întâmplă cu vaccinații, nu vreau să zic nimic, o ci măcar în 
supermarket.  
       Gigi Becali: Noi românii care nu facem vaccinul o să ne imuniză să vedem ce se întâmplă. 

  Prezentatoare: Da, cred că este bine să ne abținem la a transmite un mesaj clar în 
situația dată... 
 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor analizate, difuzate în luna octombrie 
2021, au fost dezbătute subiecte și au fost făcute comentarii referitoare la pandemia cu 
noul coronavirus COVID-19, la tratamente folosite, precum și la vaccinare, certificat 
verde și restricții, la instituții ale statului care au competențe în domeniu, precum și la 
diverse persoane publice. 

Față de modalitatea în care au fost prezentate subiectele în cauză, Consiliul a 
considerat că emisiunile au fost difuzate cu încălcarea principiilor de informare corectă 
a publicului, așa cum sunt prevăzute de art.  64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.  

Astfel, radiodifuzorul nu a asigurat o informarea imparțială și cu bună-credință a 
publicului, așa cum avea obligația conform normei legale invocate. 

De asemenea, Consiliul a reținut încălcarea acestor principii și în privința unora 
dintre titlurile afișate pe ecran, precum: „Crește furia populară în momentul critic al 
pandemiei”; „Cum vrea Cioloș vaccinarea obligatorie a românilor” ; „Resetarea pregătită 
de Cioloș și neomarxiști în România”. 

Consiliul consideră, în acest context medical de risc și de accentuată sensibilitate și 
îngrijorare în rândul telespectatorilor, că  abordarea unor teme, precum cea din 
emisiunile analizate, trebuie făcută cu responsabilitate, în  mod corect și cu bună-
credință; 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, obligație ce îi incumbă radiodifuzorului în virtutea 
prevederilor legale incidente. 

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 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. 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, respectiv în raport de gravitatea 
faptelor reținute în sarcina radiodifuzorului, precum și de sancțiunile aplicate anterior, pe 
parcursul ultimului an (respectiv radiodifuzorul a fost sancționat numai pe parcursul 
anului 2021 cu șase (6) somații publice pentru încălcarea prevederilor din domeniul 
audiovizual referitoare la informarea corectă a publicului, prin Deciziile nr. 3/07.01.2021, 
5/07.01.2021, 52/02.02.2021, 151/23.06.2021, 272/16.09.2021, 291/23.09.2021, 
precum și cu mai multe amenzi, membrii Consiliului au votat, cu respectarea 
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului  cu amendă în 
cuantum de 5.000 lei. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 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 amendă în cuantum de 
5.000 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. 

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 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 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul mai multor emisiuni de ştiri şi dezbateri, difuzate în 
perioada 9 – 14 octombrie 2021, în cadrul cărora au fost dezbătute subiecte  referitoare 
la vaccinarea împotriva virusului SARS COV-2, la certificatul verde și la restricții, nu a 
asigurat o informare corectă, imparțială și cu bună-credință a publicului 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 
 
 
 

 
Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene, 
 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


