
 

 
Decizia nr. 450 din 07.12.2021 

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      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 7 decembrie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 7691/29.08.2021, cu 
privire la emisiunea „Știrile România TV” – (Ediție specială), difuzată în data de 29.08.2021, 
de la ora 13:00, 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 raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS 
S.R.L. a încălcat prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 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, furnizaorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele 
principii: 

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii. 
b)informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Potrivit constatărilor sinteză din raportul de monitorizare: 
1.1 Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 29.08.2021, în emisiunea „Știrile 

România TV” - ediția ora 13:00; s-a titrat pe ecran: DIRECT; EXCLUSIV), sub titlul „BREAKING 
NEWS” și „EDIȚIE SPECIALĂ A ȘTIRILOR ROMÂNIA TV”, o știre (sel.1, între orele 13:24:50 - 
13:29:12), despre explozia facturilor la gaze și energie, iar invitați în transmisiune video au fost 
Diana Buzea (reporteră) și Adrian Dobre (analist economic). S-au făcut anumite afirmații despre 
Guvern și ANRE (sel.1, rep.02:26-02:58) și despre neomarxiști (sel.1, rep.00:00- 00:32; s-au 
afișat și titlurile: PIERDEREA PROPRIETĂȚILOR CU FACTURILE FALIMENTULUI; ACTUL 
PREMEDITAT AL ACTUALULUI GUVERN NEOMARXIST). În imaginile splitate (în partea 
stângă) au mai apărut Artin Sarchizian (avocat) și Iulian Surugiu, dar aceștia nu au mai 
intervenit (în cadrul știrii). S-a difuzat o secvență video (sel.1; rep.03:18-04:23) înregistrată și 
titrată în limba română), în ecran splitat, în partea dreaptă a ecranului, cu discuțiile (voce off) 
între mai mulți  bărbați privind numărul de metri cubi citiți (nu s-au făcut alte precizări), ilustrată 
cu imagini ale unor contoare de apă, baterii de cadă sau chiuvetă. 

 În timp ce s-a discutat despre facturile la gaze și energie cu Diana Buzea (reporteră; 
transmisiune video) și Adrian Dobre (analist economic; transmisiune video s-au afișat alternativ 
titlurile: PIERDEREA PROPRIETĂȚILOR CU FACTURILE FALIMENTULUI (n.n – s-a difuzat 
alternativ cu următorul titlu; sel.1, rep.00:00-03:17); ACTUL PREMEDITAT AL ACTUALULUI 
GUVERN NEOMARXIST (n.n – s-a difuzat alternativ cu titlul anterior; sel.1, rep.00:00-03:17).  

S-a titrat pe ecran: PIERDEREA PROPRIETĂȚILOR CU FACTURILE FALIMENTULUI 
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(n.n – s-a difuzat alternativ cu următorul titlu; sel.1, rep.00:00-03:17); ACTUL 
PREMEDITAT AL ACTUALULUI GUVERN NEOMARXIST (n.n – s-a difuzat alternativ cu 
titlul anterior; sel.1, rep.00:00-03:17); ÎNREGISTRAREA CARE ARATĂ CUM SUNT 
UFLATE FACTURILE (sel.1, rep.03:20-04:23) 

sel.1-29-13 
Prezentatoare (sel.1): Cu explozia facturilor la gaze și energie îi duce pe români în 

incapacitate de plată. Oamenii sunt pur și simplu disperați, nu-și mai pot plăti dările și 
vor fi debranșați. Mai mult sunt voci care acuză neomarxiștii că intenționat au influențat 
explozia facturilor, totul pentru a pune mâna pe proprietăți. Între timp se anunță 
controale ample la furnizori, detaliile vin de la colega mea Diana Buzea care este alături 
de analistul economic Adrian Dobre (n.n. – s-a titrat: Direct), bun găsit amândurora. (n.n. 
– În continuare, în imaginile splitate (în partea stângă) au mai apărut Artin Sarchizian (avocat) 
și Iulian Surugiu dar nu au intervenit în cadrul știrii). 

Diana Buzea (reporteră; transmisiune video; sel.1, rep.00:33): Bună ziua, bun găsit 
tuturor, vorbim despre o explozie la facturi, iar românii sunt extrem de îngrijorați în acest 
moment cu privire la lunile de iarnă, atunci când consumul va crește și implicit și 
facturile se vor mări. Într-adevăr suntem alături de domnul Adrian Dobre, analist 
economic. 

Adrian Dobre (analist economic; transmisiune video; sel.1, rep.00:49): Bună ziua. 
(n.n. - În continuare Diana Buzea (reporteră; în transmisiune video) a prezentat date scrise 

pe o tablă și    le-a comentat alături de Adrian Dobre (analist economic; transmisiune video).  
Diana Buzea (reporteră; transmisiune video; sel.1, rep.00:50): Vedem aici 500 de mii 

de români, o estimare care ar putea ajunge în incapacitate de plată, dar spuneați 
dumneavoastră că ar fi mai mulți. 

Adrian Dobre (analist economic; transmisiune video; sel.1, rep.00:57): Bună ziua 
tuturor. Da, estimarea este de 500 de mii, în realitate însă cred că numărul acestor 
români care vor avea dificultăți majore pe parcursul iernii va fi mult mai mare pentru că, 
haideți să ne gândim, avem un milion sau peste 1 milion 600 de oameni care sunt la 
salariu minim în România, avem cinci milioane și jumătate de pensionari, din aceste 5 
milioane și jumătate de pensii sunt câteva milioane care gravitează în jurul sumei de 
1000 de lei cu plus minus, 1800, 1000, 1200. În condițiile în care estimăm o creștere 
spectaculoasă a prețului la energie și la gaze, ceea ce se va reflecta în facturi, dar nu 
numai în facturi ci în prețurile tuturor produselor, adică lapte, pâine, carne, alimente, 
medicamente și orice altceva. Vedem foarte, vedem cu claritate că posibilitatea acestor 
români de a-și plăti facturile, fie că sunt facturi necesare pentru întreținerea sănătății 
medicale, fie că sunt facturi legate coșul zilnic de trai, de alimente, de mâncare, de 
întreținerea copiilor, sau pur și simplu plata facturilor pentru energie și pentru gaze, 
foarte mulți vor fi într-o majoră dificultate. Vreau să vă reamintesc că iarna trecută, cel 
puțin în București, datorită faptului că primarul de dreapta nu a dat căldură oamenilor, 
oamenii s-au încălzit cu surse electrice. Aceste surse electrice vor avea un cost foarte 
mare la iarna viitoare, ne așteptăm să nu fie din nou căldură și atunci oamenii vor cheltui 
foarte mulți bani pentru a-și încălzi familiile. (sel.1, rep.02:26) Cred că avem o situație 
care nu s-a mai regăsit de la revoluție încoace, avem o explozie a acestor prețuri datorită 
incapacității Guvernului de a gestiona această liberalizare a pieței și avem pe de altă 
parte, uitați, peste 10000 de plângeri la ANRE dar sunt plângeri comerciale și aș vrea să 
știe foarte bine telespectatorii că ele se bazează pe abuzuri comerciale. Aceste plângeri 
sunt datorate abuzurilor comerciale. Iar companiile care furnizează gaze, energie și așa 
mai departe nu au capacitatea de a gestiona aceste cereri, aceste reclamații.  

Diana Buzea (reporteră; transmisiune video; sel.1, rep.02:58): Vă mulțumim, așadar, 
iată vorbim despre această explozie la facturi și deși estimările arată peste 500 de mii de 
români care vor ajunge în incapacitate de plată. Realitatea este alta, mult mai mulți nu 
vor putea să-și mai plătească facturile. 

Prezentatoare (sel.1; rep.03:12): Și vedem chiar acum doamnelor și domnilor 
înregistrarea care arată cum sunt umflate facturile. 

 În continuare s-a difuzat o secvență video (înregistrată și titrată în limba română), 
în ecran splitat, în partea dreaptă a ecranului.  
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Voce bărbat 1 (voce off; sel.1, rep.03:18): O firmă care are zece metri cubi, (n.n. - în 

imaginile splitate a apărut la început o persoană care umple un pahar cu apă de la 
chiuvetă, apoi s-a arătat cum curge apa la o chiuvetă) nu se cunoaște că îi bagi tu un 
metru. Adrian? 

 Adrian (voce off ; sel.1, rep.03:24): Da. 
Voce bărbat 1 (voce off; sel.1, rep.03:25): (...) Tu că bagi, (n.n.- s-a titrat: nu tu că 

bagi, tu rupi) tu rupi. La școli, la școli ... 
Voce bărbat 2 (voce off ; sel.1, rep.03:31): (...) La școli ... 
Voce bărbat 1 (voce off ; sel.1, rep.03:32): Cine are școli. Unde-i mă bosumflatul ăla? 

(n.n. – în imaginile splitate a apărut o persoană care ținea un pahar cu apă în mână) 
Adriane să nu mai îmi zici de primărie, că bag peste 20.000 în plus. Eu bag (n.n. - în 
imaginile splitate s-a arătat cum curge apa la o chiuvetă). Eu mă duc la primărie cu tine 
în brațe.  

Voce bărbat 3 (voce off ; sel.1, rep.03:42): Aia nu-i problemă (...) 
Voce bărbat 1 (voce off ; sel.1, rep.03:46): Hai la instituții (n.n. –  - în imaginile 

splitate s-a arătat o persoană ținea un pahar cu apă în mână). 
Voce bărbat 4 (voce off ;sel.1, rep.03:46): Mi-e cam frică să bag la Consiliul județean! 
Voce bărbat 1 (sel.1, rep.03:50): Bagă la Consiliu județean. (...) (n.n. –  - în imaginile 

splitate s-a arătat o baterie de cadă și contoarele de apă montate; apoi un contor de apă). 
Bagă-le mă, zece metri cubi, că nu se cunoaște. (n.n. –  - în imaginile splitate s-a arătat 
un document). Spunem că a fost o eroare de citire, o eroare de ceva. Trebuie să aduc 400 
de ... (n.n. – s-a titrat 400000). Înțelegi un lucru? Deci trebuie să aducem ... Înțelegeți? 
Trebuie, trebuie să aduc 400 de mii luna asta (n.n. - în imaginile splitate s-a arătat cum 
curge apa la o chiuvetă). 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliul au constatat 
că emisiunea „Știrile România TV” din data de 29.08.2021, de la ora 13.00, a fost difuzată 
cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit 
cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să asigure o distincție clară între fapte şi opinii, iar informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod 
imparţial şi cu bună-credinţă. 

În speță , în cadrul acestei ediții informative, în care a fost difuzată știrea cu titlurile 
„Pierderea proprietăților cu facturile falimentului” ; „Actul premeditat al actualului guvern 
neomarxist”, având ca subiect creșterea facturilor la gaze și energie, nu a fost asigurată 
informarea obiectivă și echilibrată, printr-o distincție clară între fapte și opinii  în legătură cu 
informațiile prezentate publicului, astfel cum prevăd dispozițiile legale anterior invocate. 

Astfel, față de informațiile conținute în titlurile afișate pe ecran, precum și cele din 
cadrul știrii, Consiliul a constatat că acestea au fost lipsite de imparțialitate și echilibru, în 
condițiile în care induceau mesajul tendențios că majorarea prețului la utilități ar fi un act 
deliberat al guvernului (de la acea dată, catalogat ca fiind neomarxist), urmând ca sute de 
mii de oameni să-și piardă proprietățile din cauza incapacității de plată a facturilor generate 
de noile prețuri. Această ipoteză de natură a crea panică în rândul telespectatorilor a fost, 
de asemenea, dezvoltată și prin comentariile făcute pe marginea acestui subiect atât de 
prezentatoare (sunt voci care acuză neomarxiștii că intenționat au influențat explozia 
facturilor, totul pentru a pune mâna pe proprietăți), cât și de invitat (estimarea este de 500 
de mii, în realitate însă cred că numărul acestor români care vor avea dificultăți majore pe 
parcursul iernii va fi mult mai mare). Prin urmare, având în vedere modul în care s-a 
desfăşurat emisiunea analizată, membrii Consiliului au constatat că acesta  contravine 
exigenţei normelor legale referitoare la dreptul publicului la informare obiectivă, echilibrată, 
prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, pentru ca astfel acesta să 
beneficieze de posibilitatea reală să-și formeze propria  
convingere, nu pe ce indusă prin informațiile prezentate. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea corectă a 
publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind 
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importanţa şi impactul major pe care le are în rolul său de a informa publicul, radiodifuzorii 
având 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. 

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 5.000 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. 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 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 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 amendă de 5.000 lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul emisiunii „Știrile România TV” din 29 august 2021, de la 
ora 13.00, în care a fost difuzată știrea având ca subiect creșterea facturilor la gaze și 
energie, nu a fost asigurată informarea obiectivă și echilibrată, printr-o distincție clară între 
fapte și opinii, astfel cum prevede art. 64 din Codul audiovizualului.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


