
 
Către, 
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   

 
 

Decizia nr. 4 din 07.01.2021 
privind obligaţia S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 

de a acorda dreptul la replică domnului Răzvan Avramescu 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 07.01.2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizărilor 
înregistrate sub prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza sesizărilor         
nr. 11975/11.12.2020; nr. 11975/1/11.12.2020 și nr. 12049/14.12.2020 cu privire la 
ediția din 09.12.2020 a emisiunii Punctul culminant  difuzată de postul ROMÂNIA 
TV.  

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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 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: 

- 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, în ziua de 09.12.2020, postul ROMÂNIA TV a difuzat emisiunea 

“Punctul culminant”, moderată de dl. Victor Ciutacu, unul dintre subiectele abordate 
fiind cu referire la dl. Răzvan Avramescu, ce a candidat la Primăria Bucșani, județul 
Giurgiu, din partea AUR.  

În legătură cu această ediție a emisiunii, la CNA au fost primite sesizările                  
nr. 11975/11.12.2020; nr. 11975/1/11.12.2020 și nr. 12049/14.12.2020 formulate de 
domnul Răzvan Avramescu care susține că au fost difuzate informații denigratoare, 
incorecte sau eronate cu privire la viața sa privată, de natură să îi afecteze drepturi 
și interese legitime, informații de natură acuzatoare cu privire la care nu i s-a solicitat 
un punct de vedere.  
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Astfel, analizând sesizările şi raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că acestea sunt întemeiate, întrucât radiodifuzorul nu a respectat principiul 
audiatur et altera pars, şi au decis obligarea radiodifuzorului la difuzarea unui drept 
la replică, în condiţiile prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului). 

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 62 
din  Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis ca 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.  să acorde dreptul la replică 
domnului Răzvan Avramescu, în termenul şi cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de actul normativ invocat. 

 
 

 
PREŞEDINTE,  

 
MARIA MONICA GUBERNAT  

 
                                                         
 
 

Întocmit, 
Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 

 

     

      


