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Decizia nr. 533 din 29.09.2022 

  privind somarea 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 data de 29 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 9617/13.09.2022, cu privire la emisiunile ‘’Știri și dezbateri‘’ difuzate în 10, 11 și 
12.09.2022,  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). 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul 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, 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. 

Astfel, Consiliul a reținut că emisiunea ‘’România te vede‘’  din 10 și 11.09.2022, 
în care a fost abordat subiectul cu privire la dosarul jandarmilor de la Parchetul,  a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor legale invocate. 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
Informațiile și comentariile la adresa petentei, în contextul Dosarului jandarmilor de la Parchetul 

Militar, (în speța presupusei fraude de la alegerile locale din sectorul 1, din septembrie 2020) s-au 
regăsit în emisiunile indicate în sesizarea de mai sus. 

1.Emisiunea România Te Vede, din data de 10.09.2022, interval orar 20.59-22.47, moderator-
Ioan Korpoș 

Invitați: Alice Drăghici-avocat, Cătălin Harnagea-fost director SIE, Luis Lazarus-jurnalist. Prin 
Skype: Pavel Abraham-avocat, Daniel Savu-senator   

Titluri: ANCHETA FRAUDEI LA VOT, CUTRENMUR PE SCENA POLITICĂ. JANDARMII 
TOARNĂ TOT ÎN FAȚA PROCURORILOR MILITARI.  

(S1-rep.59.27-59.55, sel.20.mp4) Ioan Korpoș: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am 
regăsit! Începe o ediție eveniment. Așa cum vă anunțam, e cutremur pe scena politică românească. 
Au fost prinși jandarmii care au ajutat-o pe Clotilde să fure! Jandarmii toarnă totul în fața 
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procurorilor militari. Hoția Clotildei demascată, stimați telespectatori. Neomarxista USR este 
disperată. Liberalii se debarasează și spun adevărul despre Clotilde Armand. (…)  

(S2-rep.02.05-04.12, sel.21.mp4) Ioan Korpoș: (…) Doamnelor și domnilor, așa cum vă 
anunțam, este cutremur pe scena politică. Avem chiar acum toate informațiile obținute în 
exclusivitate de colegii noștri. Breaking News! Au fost prinși stimați telespectatori, jandarmii 
care au ajutat-o pe Clotilde. Ancheta fraudei de la vot. E cutremur, așa cum vă spuneam, pe 
scena politică. Hoția Clotildei demascată. Neomarxista USR, acum este disperată doamnelor 
și domnilor, pentru că jandarmii sunt pregătiți și sper să și facă acest lucru, să spună tot 
adevărul acolo, chiar în fața procurorilor militari.  

Roxana Ciucă: Bună seara Ioan Korpoș, bine v-am regăsit stimați telespectatori, într-o 
transmisiune specială, exclusivă, alături de Codruța Cerva, de aici, din fața Biroului Electoral al 
Sectorului 1. Înainte de această transmisiune, chiar spunea Codruța: “Știi, să nu uiți să mă prezinți, 
că eu sunt cea care a văzut cum jandarmii au permis accesul persoanelor neautorizate în acel 
birou!” Eugen, ajută-ne un pic! (cameramanul îndreaptă camera spre geamurile de la etaj) În acele 
birouri de la etajul 1 și acum, Codruța, după atâta timp, s-a adeverit ceea ce tu spuneai. Acești 
jandarmi, acești oameni ai legii, care au ajutat-o pe Clotilde Armand să fure. E deschis un 
dosar de cercetare penală, nu se fac acum audieri, că e un pic plecat în concediu procurorul 
de caz, dar, hai să vedem cine sunt acești jandarmi și ce interese au avut ei, cercetați acum 
pentru abuz în serviciu, să permită accesul unor inși, știi tu prea bine ce inși, acolo?!  

(S3-rep.04.12-09.10, sel.21.mp4)  
Codruța Cerva: Vă spun eu, pentru că eu am făcut, …sunt cinci intrări. Posibilitatea de a intra 

în încăperea cu voturile, cinci intrări. Este parcarea subterană, un hol foarte lung care vine de la Lidl 
și încă două intrări pe aici. Noi am dat nas în nas cu băieții de la USR-PLUS. Le spun USR-
PLUS, pentru că aici a fost un grup infracțional organizat și mi-asum acest lucru și aș vrea să 
fiu reaudiată, ca să le explic de ce este un grup infracțional organizat, pentru că actualii usr-
iști sunt consilieri la Primăria Sect.1, cei care în data de 29 și 30 septembrie, se plimbau cu 
rucsacurile și cu sacii în mașini. Noi am sunat la 112, în momentul în care am dat nas în nas cu 
ei. Înainte să vină poliția, să vină televiziunile, a mai venit o dată Jandarmeria. (…) Duba de 
jandarmi, care presupun că aceștia sunt audiați, au venit cu vreo 10,15minute înainte ca noi să 
sunăm la 112. Nu știu de ce au venit! Nu știu, eu întreb! Nu știu de ce au venit, dar în momentul în 
care… 

Roxana Ciucă: Vorbim de jandarmii care erau sus, acolo, la ușă și nu trebuiau să lase pe 
nimeni să intre.  

Codruța Cerva: Da, da. Nu, nu, nu trebuia, dar i-au lăsat. Eu asta vreau să spun, atenție! 
Înainte ca noi să sunăm la 112, au mai venit încă 4 jandarmi, iar noi, când am sunat la 112, a venit 
din nou aceeași dubă cu aceeași jandarmi și în momentul în care le-am spus că se fraudează 
alegerile, se fură voturile, sunt cei cu rucsacurile de la USR, mașini sunt pline, ce crezi că s-a 
întâmplat!? În afară de faptul că ne-au sucit mâinile, ne-au împins, ne-au dat la o parte, i-au lăsat pe 
cei de la USR-PLUS să plece. Repet, cei care erau cu rucsacurile în noaptea respectivă, sunt acum, 
o parte dintre ei, consilieri la Primăria Sect.1. Astăzi dimineață am dat un material la România Tv, 
legat de fraudarea alegerilor din America. Vă felicit pentru că aveți curajul să spuneți adevărul, 
pentru că în ziua de astăzi a ajuns, e o distopie pot să spun, faptul că trebuie să ai curaj să spui 
adevărul! (…)  

Roxana Ciucă: Dar cine cenzurează Codruța acest dosar, care zace la Parchetul Curții de 
Apel?! Din el au fost disjunse 168 de părți. Procurorul de caz Iașinovschi s-a grăbit să te 
audieze pe tine, s-o audieze și pe Oana, însă, pe “Clotilda” și pe Dan Barna, nu i-a întrebat 
nimeni. Alo! Ce faceți?   

Codruța Cerva: Păi, eu fac un apel, pentru că am înțeles că acest dosar a ajuns gol. Nu mai 
au dovezi, nu mai au absolut nimica. Eu fac un apel și la doamna Scutea și la procuroarea care e 
transferată de la Brăila, Galați…nu știu cum o cheamă…nu știu de ce de la Galați, că avem și noi 
procurori aici, dar probabil că e cu dedicație! Doamna procuror de la Galați, nu numai că dețin mai 
multe dovezi ca în momentul în care am fost audiată, vă pun la dispoziție mult mai multe, ba mai 
mult, eu, la fel ca și Trump…  

Roxana Ciucă: Nu-i mai da idei, că te cheamă iar pe tine, în loc s-o audieze pe “Clotilda”! 
Codruța Cerva: Nu, nu, nu, eu vreau și la pachet s-o audieze, s-o cheme și pe doamna 

Clotilde Armand, pe soțul, pe domnul Barna, pe procurorul Sprâncu… și aș mai vrea să fac un apel 
și să întreb SRI-ul și STS-ul, de ce în ziua votării, a intrat o altă aplicație în APS 2 prin care se 
încărcau procesele verbale, pentru că este un atac cibernetic?! (…)  
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Roxana Ciucă: Mulțumesc tare frumos Codruța Cerva, pentru toată implicarea ta! Stimați 

telespectatori, Ioan Korpoș, urmărim îndeaproape desfășurarea evenimentelor și cu siguranță 
că vom fi prezenți la Parchetul Militar, atunci când jandarmii care trebuiau să păzească sacii 
cu voturi din sectorul 1, vor fi chemați să aducă explicații pentru neglijență și abuz în 
serviciu!  

 

2.Emisiunea România Te Vede, din data de 11.09.2022, interval orar 20.59-22.47, moderator-
Ioan Korpoș 

Invitați: Prin Skype: Pavel Abraham-avocat, Daniel Savu-senator, Cristian Troncotă-istoric  
Titluri: CLOTILDA, PRINSĂ DE PROCURORII MILITARI! AVEM NOILE PROBE! DOI 

JANDARMI CU MARE EXPERIENȚĂ SPUN TOT CE S-A ÎNTÂMPLAT. CUM S-A COORDONAT 
HOȚIA CU SACII DE VOT, CLOTILDA DISPERATĂ.   

(S1-rep.59.00-59.26, sel.20.mp4) Ioan Korpoș: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am 
regăsit! Dezvăluirile care zguduie scena politică românească. Jurnalista Roxana Ciucă are informații 
din dosarul momentului, în doar câteva clipe. Clotilda, prinsă de procurorii militari. Avem noile 
probe. Doi jandarmi cu mare experiență, spun tot ce s-a întâmplat, cum s-a coordonat hoția 
cu sacii de la vot. Clotilda este disperată!  

(S2-rep.01.09-05.43, sel.21.mp4) Ioan Korpoș: Sunt cele mai noi informații stimați 
telespectatori, din dosarul momentului. Așa cum vă spuneam, procurorii militari, avem 
informațiile chiar de acolo. Clotilda a fost prinsă. Noile probe și stați să vedeți! Doi jandarmi 
cu mare experiență spun tot ceea ce s-a întâmplat, doamnelor și domnilor! Clotilda, așadar a 
fost prinsă de procurorii militari. Chiar acum, Roxana Ciucă, vă spuneam, are noile informații 
obținute în exclusivitate. Roxana, bună seara, te ascultăm! 

Roxana Ciucă: ...Așadar, am informații în exclusivitate, referitoare la dosarul jandarmilor, de la 
Parchetul Militar. Acei jandarmi care sunt cercetați pentru abuz în serviciu și neglijență în serviciu, 
pentru că ar fi permis accesul unor persoane neautorizate, în sala unde se aflau sacii de voturi. 
Până aici, toată lumea știe. Ce vreau eu să vă spun dvs. este următorul lucru. Am aflat câți jandarmi 
sunt cercetați. Doi la număr! Jandarmi, care lucrează de ani de zile în Jandarmeria Română, 
jandarmi cu experiență, jandarmi care au fost răsplătiți de-a lungul vremii, care lucrează și în 
momentul de față la Ordine Publică. Mare atenție! Acești jandarmi au acționat, doar la indicațiile 
președintelui Biroului Electoral de Circumscripție. (...) Au fost verificați atunci cei doi jandarmi, 
imediat după ce s-a deschis acel dosar, de o Comisie din cadrul Jandarmeriei și ce credeți, Ioan, 
doamnelor și domnilor, au fost găsiți nevinovați! Mai mult decât atât, s-a constatat, în cadrul acelei 
Comisii, că jandarmii au respectat ca la carte, prevederile legale! Au spus extrem de clar. “Noi am 
făcut ce ne-a cerut președintele Biroului Electoral de Circumscripție”. (...) Închei prin a vă spune că 
dosarul mamă, în dosarul mare, complet, în care Clotilde și Barna n-au fost audiați, a ajuns pe 
mâna a două procuroare deștepte, tinere, inteligente, una din ele venită de la Galați. Sursele mele 
spun că doamna asta și Clotilde în special va fi chemată să dea cu subsemnatul, pentru că-și 
dorește foarte tare, până la sfârșitul acestui an să închidă dosarul și să aflăm și noi, în special 
locuitorii sect.1, iar noi toți, toți românii, să știm dacă a fost într-adevăr bătaie de joc, dacă s-a furat, 
dacă s-au fraudat sau nu alegerile de la Primăria sect. 1 și mai sunt și 168 de dosare, pe care le-a 
disjuns Sorin Iașinovschi, la Parchetele mici din sect.1... 

(S3-rep.05.43-09.02, sel.21.mp4)  
Pavel Abraham: ...Eu cred că dosarul, prin disjungere, s-a disipat și în contextul acesta 

ne așteptăm, după părerea mea, într-un orizont nu prea îndepărtat, să asistăm la o clasare a 
unuia, a altuia sau în întregime, după care, doamna Clotilde, să candideze chiar pentru 
Primăria Capitalei la anul viitor, sau de ce nu, chiar pentru o funcție mai mare! Deci eu spun 
că românul afirmă că din vechi timpuri, când dai într-un câine, privește cine-l ține de lanț! În 
contextul dat, n-o să fac nicio dezvoltare a ideii, dar fiți convins că doamna Clotilde este 
sprijinită de către un stat prieten, partener vechi și în contextul acesta, noi, în calitatea care o 
avem, nu putem reacționa la nivel global. 

 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, din al căror conținut am 
redat anterior, membrii Consiliului au constatat că emisiunea ‘’România te vede‘’ din 
10 și 11 septembrie 2022 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) și 
b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire la un subiect, fapt 
sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu        
bună-credinţă. 
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În concret, în cadrul acestor ediții, a fost abordat subiectul cu privire la dosarul 

jandarmilor de la Parchetul Militar în care este cercetată presupusa fraudarea a 
alegerilor locale pentru Primăria  sectorului 1. 

În esență, membrii Consiliului au reținut că modul în care a fost tratat acest 
subiect nu a fost unul imparțial, echilibrat și prezentat cu bună-credință, fiind 
prejudiciat dreptul publicului de a primi informații corecte. 

Consiliul a constatat că, în cadrul celor două ediții analizate, atât prezentatorul, 
cât și invitații au făcut comentarii lipsite de imparțialitate, tendențioase și neprobate cu 
privire atât la pretinsa implicare a unor jandarmi în presupusa fraudare a alegerilor locale, 
cât și la adresa actualului edil al primăriei sectorului 1, iar, potrivit raportului de 
monitorizare, nu au fost prezentate documente provenite din surse oficiale ale 
organelor de anchetă sau vreo declaraţie a persoanelor care se ocupă de acest caz.  

Astfel, acest subiect a fost prezentat sub titlurile:  ANCHETA FRAUDEI LA VOT, 
CUTREMUR PE SCENA POLITICĂ. JANDARMII TOARNĂ TOT ÎN FAȚA 
PROCURORILOR MILITARI.   CLOTILDA, PRINSĂ DE PROCURORII MILITARI! 
AVEM NOILE PROBE! DOI JANDARMI CU MARE EXPERIENȚĂ SPUN TOT CE S-
A ÎNTÂMPLAT. CUM S-A COORDONAT HOȚIA CU SACII DE VOT, CLOTILDA 
DISPERATĂ. Iar pe parcursul  celor două ediții, au fost făcute afirmații de genul:  Au 
fost prinși jandarmii care au ajutat-o pe Clotilde să fure! Jandarmii toarnă totul în fața 
procurorilor militari. Hoția Clotildei demascată, stimați telespectatori. Neomarxista 
USR este disperată. Liberalii se debarasează și spun adevărul despre Clotilde 
Armand. (…) Breaking News! Au fost prinși stimați telespectatori, jandarmii care au 
ajutat-o pe Clotilde. Ancheta fraudei de la vot. E cutremur, așa cum vă spuneam, pe 
scena politică. Hoția Clotildei demascată. Neomarxista USR, acum este disperată 
doamnelor și domnilor, pentru că jandarmii sunt pregătiți și sper să și facă acest 
lucru, să spună tot adevărul acolo, chiar în fața procurorilor militari. (…) Acești 
jandarmi, acești oameni ai legii, care au ajutat-o pe Clotilde Armand să fure. … 

Față de modalitatea în care s-au desfășurat edițiile emisiunii analizate, în care 
au fost făcute afirmații precum cele exemplificate anterior, Consiliul a constatat că 
acestea au avut un conținut ce a contravenit principiului prevăzut la art. 64 alin. (1) 
lit. b) din Codul audiovizualului, în sensul căruia informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial, 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 sancționarea radiodifuzorului 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) și alin. (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. (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. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 somație publică postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunii ‘’România te vede‘’ din 10 și 11 
septembrie 2022, modul în care a fost tratat subiectul despre dosarul jandarmilor de la 
Parchetul Militar în care este cercetată presupusa fraudarea a alegerilor locale pentru 
Primăria  sectorului 1, nu a fost unul imparțial, echilibrat și prezentat cu bună-credință, 
astfel cum prevăd dispozițiile  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 Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 
        
            


