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Decizia nr. 523 din 27.09.2022 

 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      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 şedinţa publică din 27 septembrie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizărilor înregistrate sub nr. 
5224/04.05.2022 și 5263/ 05.05.2022, cu privire la emisiunile „Știrile România TV” și 
„Breaking News” difuzate de postul România TV în zilele de 03 și 04.05.2022. 

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 și 
vizionarea unor selecții din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 ali. (2) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora, înainte de 
difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ 
care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal: "Atenţie! 
Imagini care vă pot afecta emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii 
nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, au fost monitorizate emisiunile informative 
și de dezbateri difuzate de postul de televiziune România TV în datele de 03 și 04.05.2022, 
interval orar: 06:00-24:00, urmărindu-se cazul femeii în vârstă de 33 de ani din Timișoara 
care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, împreună cu cei doi copii, un băiat de trei ani şi 
o fată de şase ani, toți trei pierzându-și viața. 

03.05.2022. 
03.05.2022 

 
 Breaking news, ora 12:00 
Titluri pe banda de breaking news: O MAMĂ S-A ARUNCAT DE PE BLOC CU CEI DOI 

COPII ÎN BRAȚE; TRAGEDIE FĂRĂ MARGINI, MAMĂ MOARTĂ CU COPIII ÎN BRAȚE.  
Conținut știre: 
Prezentatoare: Este vorba despre un caz cutremurător la Timișoara. 
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Prezentator: O mamă de 32 de ani și-a luat cei doi copii în brațe și s-a aruncat de pe un 

bloc de 10 etaje. 
Prezentatoare: Cei trei nu au putut să fie salvați de către medici, mergem acum la Iuliana 

Damian, vine cu detalii, te ascultăm. 
Iuliana Damian, corespondent: O întâmplare de-a dreptul șocantă în Timișoara, o 

femeie de 32 de ani s-a aruncat cu copiii în brațe de la etaj, dintr-un bloc cu 10 etaje din 
oraș, din nefericire femeia cât și băiețelul de 3 ani au murit pe loc, echipajele medicale de la 
SMURD ajunse la fața locului nu au mai putut să facă nimic pentru aceștia și au declarat 
decesul, în schimb echipajele medicale s-au chinuit să o mențină în viață pe fetița de 6 ani, 
din nefericire eforturile lor au fost în zadar, pentru că și copila s-a stins din viață. O adevărată 
desfășurare de forțe la fața locului, polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și fac acum 
cercetări pentru a stabili din ce cauză a recurs femeia la acest gest extrem, deocamdată nu 
se știe de la ce etaj al blocului s-a aruncat această femeie cu copiii în brațe, locatarii din bloc 
spun că nu o cunosc pe această femeie, este posibil ca ea să nu locuiască în acel bloc din 
care s-a aruncat, însă potrivit unor surse, în urmă cu 2 săptămâni femeia ar fi depus la 
primărie un dosar de căsătorie. 

Descriere imagini: 
Imaginile care au însoțit știrea au cuprins: clădirea unui bloc cu 10 etaje, o zonă 

încercuită de oamenii legii, din fața blocului respectiv, unde pare a se afla trupul unei 
persoane. (zona este blurată); ambulanțe SMURD, mașini de poliție, cadre medicale și 
polițiști aflați în fața blocului respectiv. 

Știrea nu a fost însoțită de avertizarea scrisă și verbală cu privire la impactul 
emoțional pe care imaginile și/sau detaliile difuzate îl pot avea asupra 
telespectatorilor. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul jurnalelor informative din 
ziua respectivă, de la orele 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00. 

 
04.05.2022 

 
 Știrile România TV de la ora 08:00 
Titluri pe ecran: DRAMA FEMEII CARE S-A ARUNCAT CU COPIII, PRIETENII SUNT 

ȘOCAȚI. 
Conținut știre: 
Prezentator: Vorbim acum despre drama femeii aruncate de pe bloc cu copilașii în 

brațe, cunoscuții Iuliei sunt în stare de șoc și nu își explică gestul femeii, ce se întâmplă 
acum la locul tragediei, ne spune colega mea Iulia Ruxanda, te ascultăm. 

Iulia Ruxanda, corespondent: Bun găsit tuturor, ne aflăm în locul în care ieri s-a petrecut 
tragedia care a îngrozit o țară întreagă, așa cum vedeți și în imagini, încă de la primele ore 
ale dimineții foarte mulți oameni au venit aici și au aprins o lumânare cu lacrimi în ochi. 
Oamenii poate nu o cunoșteau pe Iulia, însă într-adevăr ceea ce s-a întâmplat i-a 
îngrozit pe foarte mulți dintre ei. Iulia a ales să își încheie socotelile cu viața la doar 
32 de ani, iar împreună cu ea i-a luat și pe cei doi copilași ai ei. Ieri dis-de-dimineață 
în timp ce se îndrepta cu cei mici înspre grădiniță, chiar în această zonă a oprit mașina, 
a parcat-o pe trecerea de pietoni, iar mai apoi s-a îndreptat grăbită spre acest bloc cu 
10 etaje din Timișoara. Cu ajutorul unei locatare care i-a deschis ușa, i-a răspuns la 
interfon, Iulia s-a urcat pe terasa acestui bloc cu 10 etaje, iar mai apoi s-a aruncat zeci 
de metri în gol, atât ea cât și băiețelul de doar 3 ani au murit pe loc, iar fetița de doar 
6 ani și-a dat ultima suflare în brațele medicilor.  

Descriere imagini: 
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Au fost difuzate imagini în direct din timpul relatării corespondentului România TV aflat 

în fața blocului de 10 etaje unde s-a petrecut tragedia. Este filmată zona din fața blocului 
unde s-a prăbușit femeia împreună cu cei doi copii, unde au fost depuse flori și lumânări în 
memoria celor decedați.  Pe ecranul splitat  au rulat fotografii cu o femeie în diferite ipostaze, 
atât singură, cât și împreună cu 2 copii (chipurile copiilor și zona ochilor femeii sunt 
blurate); clădirea unui bloc cu 10 etaje, o zonă încercuită de oamenii legii, din fața blocului 
respectiv, unde pare a se afla trupul unei persoane (zona este blurată); ambulanțe SMURD, 
mașini de poliție, cadre medicale și polițiști aflați în fața blocului.  

Știrea nu a fost însoțită de avertizarea scrisă și verbală cu privire la impactul 
emoțional pe care imaginile și/sau detaliile difuzate îl pot avea asupra 
telespectatorilor. 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul jurnalelor informative din 
ziua respectivă, de la orele 09:00, 10:00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00, 23.00. 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, raportat la 
imaginile prezentate cu un puternic conținut emoțional, știrea, nu a fost însoțită de 
avertizarea scrisă și verbală: Atenție! Imagini care vă pot afecta emotional, radiodifuzorul 
încălcând astfel dispoziţiile art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, legiuitorul a instituit, la prevederea legală sus menționată, norme 
obligatorii pentru radiodifuzori referitoare la modul de difuzare a unor imagini şocante sau 
cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii.  

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea unor astfel de imagini, 
nu poate fi justificată de radiodifuzor prin invocarea vreunui interes public. 

Faţă de toate aceste aspecte, 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 
somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor 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. având 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 
somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) 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: 
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“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul ROMÂNIA 

TV, deoarece, în cadrul emisiunilor informative „Știrile România TV” și „Breaking News”, din 
din zilele de 3 și 4 mai 2022, în contextul prezentării cazului femeii în vârstă de 33 de ani din 
Timișoara care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje împreună cu cei doi copii, au fost 
difuzate imagini şocante, cu impact emoţional negativ, fără a fi însoțite de avertizarea scrisă 
și verbală: Atenție! Imagini care vă pot afecta emotional.”, fapt de natură a încălca 
dispozițiile art. 29 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 
 
 

 


