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Decizia nr. 520 din 22.09.2022 

privind sancționarea cu somație 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 22 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 
6004/29.05.2022, cu privire la emisiunea Știrile România Tv difuzate în data de 29 mai 
2022 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 înregistrării conținutului audiovizual sesizat, 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: 
  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 difuzat în emisiunile informative de la 

orele 16:00 și 17:00, din data de 29.05.2022, o știre referitoare la o presupusă tâlhărie 
asupra unui bărbat.    

 Redăm din raportul de monitorizare analizat de membrii Consiliului privind 
conținutul și modul de prezentare al știrii cu privire la care s-a formulat sesizarea:  

”Știrile România TV, ora 16:00 
S1-rep.15.18-15.58,sel.16.mp4 În cadrul emisiunii, pe banda galbenă au fost titrate: 

URMEAZĂ: PENSIONARUL BANDAJAT ȘI PLIN DE SÂNGE DUPĂ ATAC; MĂRTURII 
CUMPLITE DESPRE TEROAREA DIN BUCUREȘTI; TÂLHARUL L-A LOVIT PE LA 
SPATE ȘI I-A LUAT PENSIA; POLIȚIA RĂSCOLEȘTE BUCUREȘTIUL, UNDE SE 
ASCUNDE NEMERNICUL; EXCLUSIVITATE: DIFUZĂM FILMAREA ATACULUI DIN 
STRADĂ; REFUGIAȚII DIN UCRAINA CRESC NUMĂRUL JAFURILOR ÎN ROMÂNIA.  

 
România Te Vede, ora 17:00 

Prezentator: Ioan Korpos 
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S2-rep.06.13-09.32,sel.17.mp4 Sub aspect de Breaking news, a fost prezentată o 
știre cu titlurile:  PENSIONARUL BANDAJAT ȘI PLIN DE SÂNGE DUPĂ ATAC; 
MĂRTURII CUMPLITE DESPRE TEROAREA DIN BUCUREȘTI; REFUGIAȚII DIN 
UCRAINA CRESC NUMĂRUL JAFURILOR DIN ROMÂNIA; POLIȚIA RĂSCOLEȘTE 
BUCUREȘTIUL, UNDE SE ASCUNDE NEMERNICUL; TÂLHARUL L-A LOVIT PE LA 
SPATE ȘI I-A LUAT PENSIA.  

Au fost difuzate imagini neclare, cu mențiunea ATENȚIE! IMAGINI ȘI INFORMAȚII CU 
PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL, în care se observa cum un bărbat atacă din spate un 
alt bărbat, pe o stradă. Acesta din urmă cade, în timp ce atacatorul pare că îi umblă în 
buzunare, apoi fuge, iar victima se ridică ușor în genunchi. Imaginile au fost difuzate în 
buclă și însoțite de un fundal sonor.    

Prezentator: L-am găsit pe bătrânul trântit cu bestialitate la pământ de un tânăr însetat 
de furt. Bărbatul agresat de-abia se mișcă, este bandajat. Să vedem chiar acum ce spune.  

Au fost difuzate imagini cu un bărbat în fața unei intrări de bloc, care este intervievat de 
reporter. 

Reporter: Ce v-au luat? De ce v-au deposedat?  
Bărbat: De telefon și de chei.  
Reporter: Haideți să vă ajut, haideți să vă ajut! De unde veneați domnule? De unde 

veneați?  
Bărbat: De la cumpărături!  
Reporter: L-ați recunoscut pe băiatul ăsta? 
Bărbat: Nu, doamnă, nu! 
Reporter: S-au mai întâmplat astfel de incidente la dvs. aici? 
Bărbat: Nu, din câte am auzit, nu s-au mai întâmplat! 
Prezentator: Este o situație critică în acest moment. Au crescut jafurile, tâlhăriile, 

spargerile cu 25% după declanșarea războiului de la graniță. Acu, polițiștii îl caută prin 
tot Bucureștiul pe atacator. Mergem la colega noastră, Roxana Ciucă. Ați văzut, a vorbit 
puțin mai devreme cu bărbatul trântit pur și simplu la pământ. Te ascultăm, Roxana. 

Roxana Ciucă: Bine te-am regăsit, Ioan! Bun găsit, doamnelor, domnilor! Îngrijorător 
tot ce se întâmplă la noi în țară, având în vedere și această statistică de-a dreptul... 
Ne cam pune așa un pic pe jar, pentru că, de când e cu acest.. cu toată nebunia cu 
războiul și de când au intrat aproape 1 milion de ucraineni la noi în țară, stimați 
telespectatori, în România a crescut cu 20%, atenție, numărul jafurilor, tâlhăriilor, 
numărul atacurilor, în principal. O cifră îngrijorătoare și, iată, că nu trece săptămâna 
în care să nu auzim de cineva a fost violat sau de o spargere sau de vreun furt, mai 
nou, de bancomat sau de o alarmă cu bombă sau de o tâlhărie, cum a  fost acest caz 
pe care vi l-am prezentat noi, cei de la România TV, în exclusivitate. Ați văzut imagini în 
exclusivitate și tot în exclusivitate, doamnelor și domnilor, mărturia acestui domn. L-am 
surprins în momentul în care venea de la spital. Își dorește să își recupereze bunurile. Era 
dimineața la ora 9 și câteva minute, se plimba pe această stradă din Sectorul 5 al Capitalei 
și, când a ajuns aici, în dreptul imobilului pe care îl vedeți în spatele meu, un tânăr de 40 de 
ani, ce încă este căutat de oamenii legii, a venit și l-am atacat prin spate, l-a lăsat să zacă 
aici într-o bală de sânge, iar mai apoi, și-a văzut liniștit de drum, de parcă nu s-ar fi 
întâmplat nimic. Întregul  incident a fost surprins de camera de supraveghere ce este 
amplasată pe acest stâlp, o cameră ce bate fix aici, în fața acestei case unde s-a produs 
nenorocirea. Este alertă în Capitală și să știți că se lucrează la foc automat, pentru că 
individul ăsta este liber și are asupra sa, probabil, anumite obiecte . Poate ataca în orice 
moment, poate face jafuri, tâlhării. Revenim cu informații!”  

 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea materialului cu privire la 

care a fost sesizat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
dispozițiile legale privind corecta informare a publicului în condițiile în care, în contextul 
prezentării unei presupuse tâlhării ce a avut loc în București, a înțeles să precizeze, 
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repetat, în cadrul știrii, că o astfel de situație ar fi imputabilă refugiaților ucraineni, făcând 
trimitere la o ”statistică” și fără să prezinte eventuale detalii care să confirme identitatea 
agresorului sau să acrediteze o astfel de ipoteză.  

Consiliul a constatat că, raportat la contextul și evenimentul prezentat de știrea 
analizată, titluri precum ”REFUGIAȚII DIN UCRAINA CRESC NUMĂRUL JAFURILOR DIN 
ROMÂNIA”,  sau afirmațiile prezentatorului și reporterului conform cărora: ”Este o situație 
critică în acest moment. Au crescut jafurile, tâlhăriile, spargerile cu 25% după 
declanșarea războiului de la graniță. Acu, polițiștii îl caută prin tot Bucureștiul pe 
atacator. Mergem la colega noastră, Roxana Ciucă. Ați văzut, a vorbit puțin mai devreme 
cu bărbatul trântit pur și simplu la pământ. Te ascultăm, Roxana. 

Roxana Ciucă: Bine te-am regăsit, Ioan! Bun găsit, doamnelor, domnilor! Îngrijorător 
tot ce se întâmplă la noi în țară, având în vedere și această statistică de-a dreptul... 
Ne cam pune așa un pic pe jar, pentru că, de când e cu acest.. cu toată nebunia cu 
războiul și de când au intrat aproape 1 milion de ucraineni la noi în țară, stimați 
telespectatori, în România a crescut cu 20%, atenție, numărul jafurilor, tâlhăriilor, 
numărul atacurilor, în principal. O cifră îngrijorătoare și, iată, că nu trece săptămâna 
în care să nu auzim de cineva a fost violat sau de o spargere sau de vreun furt, mai 
nou, de bancomat sau de o alarmă cu bombă sau de o tâlhărie, cum a  fost acest caz 
pe care vi l-am prezentat noi, cei de la România TV, în exclusivitate.” , nu au fost unele 
care, în prezentarea ”evenimentului” ce a generat știrea, să asigure o informare corectă, 
verificată și imparțială a publicului referitor la acesta.   

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că informațiile din titlurile afișate pe ecran,  dar 
și modul de prezentare al unei ”statistici” a cărei sursă nu a fost identificată,  au atribuit în 
mod evident refugiaților ucraineni creșterea numărului de agresiuni, respectiva ipoteză  
nefiind însă susținută cu dovezi efective care să demonstreze că informațiile prezentate 
sunt verificate, situație de natură să afecteze opinia și dreptul publicului la informare 
corectă.  

În aceste condiții, membrii Consiliului au constatat nerespectarea de către 
radiodifuzor a dispozițiilor 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 ce impune ca informarea cu privire la un 
subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă. 

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 somație 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. titular al  licenţei 

audiovizuale 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 somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 
ale 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, 
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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 somație publică postul  
ROMÂNIA TV, deoarece, în unele ediții informative din 29 mai 2022, a fost prezentată o 
informație neverificată conform căreia refugiații din Ucraina cresc numărul jafurilor din 
România, fapt de natură să contravină  prevederilor 64 din Codul audiovizualului.  

Conform dispozițiilor invocate, radiodifuzorul trebuie să respecte principiul ce impune 
ca informarea publicului cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 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. 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

 

 
Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene, 
 

   Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
         

 
 


