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Decizia nr. 560 din 13.10.2022 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.    
CUI: 14954665   Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,  

Construcţia C1, parter, jud. Prahova      
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 ziua de 13 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 7769/09.07.2022, 7774/10.07.2022, 7776/10.07.2022, cu privire la emisiunile de știri 
și dezbateri difuzate de postul ROMÂNIA TV, în data de 09.07.2022.  

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). 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 66 
și 70 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora:  

- art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes 
public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate 
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în 
dezbatere publică. 

- art. 70 - (1) În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme 
de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un 
punct de vedere al acestora. 

În fapt, postul ROMÂNIA TV a difuzat, pe parcursul zilei de 9 iulie 2022, mai multe 
emisiuni de știri și dezbateri în cadrul cărora au fost difuzate informații despre marșurile 
LGBT și cel organizat de Partidul Noua Dreaptă. 

Redăm sinteza constatărilor din raportul de monitorizare: 
Știrile au avut următoarele titluri: 

- MII DE OAMENI PE STRĂZI ÎN ZIUA MARȘULUI RESETĂRII SEXUALE – orele 
12:11, 13:00, 14:04, 15:01; 

- JANDARMII MOBILIZAȚI LA PARADA NEOMARXIȘTILOR – ora 12:01; 
- CE SE PREGĂTEȘTE ACUM ÎN STRADĂ CONTRA IMPUNERII RESETĂRII – ora 

12:01; 
- PREOȚII, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU NEOMARXIȘTII STRĂINI – orele 12:01, 13:00, 14:04; 

- OPOZANȚII NEOMARXIȘTILOR IES ÎN STRADĂ, ALERTA JANDARMERIEI – orele 
13:00, 14:04; 

- REVOLTA FAȚĂ DE IMPUNEREA RESETĂRII SEXUALE ÎN ROMÂNIA - orele 
13:00, 14:04, 15:01, 16:01, 17:03; 
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- TENSIUNE ÎN CENTRUL CAPITALEI, NEOMRXIȘTII SE ADUNĂ PE STRĂZI – orele 

15:01, 16:01, 17:03; 
- JANDARMERIA MOBILIZATĂ, CONFRUNTĂRI ÎNTRE TABERELE RIVALE – 15:01, 

16:01; 
- CINE SUNT CEI CARE VOR SĂ IMPUNĂ RESETAREA ÎN ROMÂNIA – ora 15:01; 
- IMAGINILE NEOMARXISMULUI, CUM VOR SĂ TRANSFORME LUMEA – ora 15:01; 
- MOBILIZAREA PREOȚILOR LA CEA MAI MARE PARADĂ NEOMARXISTĂ – orele 

16:01, 17:03; 
- ACUM: SUTE DE NEOMARXIȘTI LA PARADA DIN CENTRUL CAPITALEI – ora 

17:03; 
- ZECI/SUTE DE COPII ADUȘI LA MARȘUL RESETĂRII NEOMARXISTE – ora 17:03; 
- MII DE NEOMARXIȘTI OCUPĂ CENTRUL CAPITALEI, JANDARMERIA ÎN ALERTĂ 

– ora 17:03; 
- 10.000 DE OAMENI LA PARADA LGBT DIN BUCURESTI – ora 17:59; 
- AMENINȚARE LA POLIȚIE: ARUNC ÎN AER MARȘUL LGBT! 15.000 DE OAMENI 

LA PARADA LGBT DIN CAPITALĂ – ora 23:00. 
S2-rep. 10.54 – 15.56, sel. 12; S3-rep. 00.10 – 04.43, sel. 13; S7-rep. 00.49 – 07.45, 

sel. 15; S8-rep. 00.22 – 04.27, sel. 16  - În cadrul emisiunilor difuzate, cu privire la marșul 
LGBT, prezentatorii România TV au folosit sintagme de genul: ”marșul resetării sexuale”, 
”parada neomarxiștilor care vor să impună resetarea în țară”. 

S6-rep. 03.51 – 08.06, sel. 14; S7-rep. 00.49 – 07.45, sel. 15; S8-rep. 00.22 – 04.27, 
sel. 16; S10-rep. 02.44 – 09.19, sel. 17; S11-rep. 09.27 – 15.24, sel. 17 - În emisiunile 
monitorizate, reporterii au adus în discuție posibilitatea ca între participanții la cele două 
marșuri să apară conflicte ținând cont de mobilizarea forțelor de ordine (Jandarmerie, Poliție). 

Pe parcursul zilei, în legătură directă de la cele două marșuri (marșul organizat de 
Partidul Noua Dreaptă și marșul comunității LGBT), au intrat reporterul România TV alături 
de teologul Valentin Guia.  

S2-rep. 10.54 – 15.56, sel. 12 - Valentin Guia a îndemnat oamenii să iasă în stradă și 
să manifeste pașnic. A spus: faceți un act de mărturisire și prin asta se va îndura Tatăl 
Ceresc de noi și vom avea și tot felul de binecuvântări din partea lui. Astfel, dacă nu, o să 
vină ăștia peste noi! Vedeți că bate la ușă variola maimuței... țara arde, baba se pieptănă și 
ăștia vin peste noi cu zecile de mii. Și atunci o să ne merităm soarta. În Grădina Maicii 
Domnului...  

Teologul a afirmat că membri ai comunității LGBT au făcut pas după pas și au ajuns în 
acest moment să inoculeze copilașilor noștri, să-și promoveze în rândul copilașilor noștri 
toate aceste apucături. Ori dacă stăm cu mâinile-n sân, vă garantez eu că-n foarte scurt timp, 
câțiva ani, noi vom fi minoritate... cei care moștenim ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat prin 
Adam și Eva... și ei vor fi majoritari. O să le cerem noi, cei heterosexuali, o să ne cerem 
drepturile în fața lor. 

S3-rep. 00.10 – 04.43, sel. 13 - Valentin Guia: (...)  sunt aici să apăr copiii acestui 
neam, să-i apăr de aceste lucruri ale necuratului și să spunem un ”nu” hotărât și luați mâinile 
de pe copilașii noștri, aici, în București, în inima țării noastre. (...) Da, ei au tot dreptul pentru 
că minoritatea respectivă... o repet... și acum, prin această intervenție... nu mă interesează 
care sunt îndeletnicirile, practicile lor și ceea ce doresc să facă. Singurul lucru ceea ce vreau 
să-i rog... să ia mâna de pe copilașii neamului nostru, să-și vadă ei de treburile lor și să nu 
încerce să perpetueze aceste păcate sodomiste... să le perpetueze în rândul poporului 
nostru și în special a copilașilor acestui neam sfânt și binecuvântat de Dumnezeu. 

S6-rep. 03.51 – 08.06, sel. 14 - Valentin Guia: (...) Suntem în niște vremuri tulburi, 
vremuri în care necuratul vrea să ne ocupe acest loc care l-am primit de la Măicuța Sfântă... 
grădina Ei, grădina Maicii Domnului. (...) le transmit un mesaj de suflet că noi nu avem 
absolut nimic cu ei. Ne rugăm pentru ei, îi purtăm în rugăciunile noastre. Fac un apel pe 
această cale la toate părțile. Nu vrem violență pentru că în cele din urmă, Hristos pe spune în 
scriptura Lui: Nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Haideți să le arătăm care sunt 
valorile scripturistice, haideți să le arătăm care este normalitatea și într-o bună zi, așa cum 
știm cu toții, Hristos este biruitor și ei se vor trezi și vor afla. 

 Știrile România TV-ediție specială, interval orar 14:59 – 15:47, cu 
mențiunea EXCLUSIV 
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S7-rep. 00.49 – 07.45, sel. 15 - Invitat în platoul emisiunii a fost Val Vâlcu (jurnalist, 

director DC News), iar prin Skype: Cosmin Bolosin (avocat), Dragoș Frumosu (președinte 
Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară) 

(rep. 01.53 S7) Valentin Guia: (...) Cu siguranță, frați români, jertfa celor din '89... și noi 
luptăm pentru libertate, dar nu a fost pentru o libertate dusă în derizoriu astfel încât această 
nație pentru care au murit frații noștri să fie impurificată cu aceste elemente care ne sunt 
băgate cu forța de-afară, din străinătate. 

Valentin Guia și-a exprimat dezaprobarea față de forma de manifestare a comunității 
LGBT, a îndemnat la decență și la a pune o stavilă în fața tuturor acestor elemente care vor 
să ne denatureze societatea românească. 

Radu Șerbănescu, la revenirea în direct, în platoul emisiunii, a întrebat invitații dacă 
există vreun risc ca între participanții la cele două marșuri să apară tensiuni. 

Invitatul Val Vâlcu făcut referire la discursul teologului Valentin Guia și a apreciat că 
există un risc din punct de vedere juridic, respectiv riscul unor sancțiuni, poate chiar penale 
întrucât discursul său are clar o tentă... să spunem... legionaroidă, nazistă... chestia cu 
impurificarea nu poate fi acceptată... conceptul ă sta... deci ce a spus dânsul ar putea să 
aibă nevoie de domnul avocat (...) 

S8-rep. 00.22 – 04.27, sel. 16 - Valentin Guia: (...)  noi, pe traseu, am văzut foarte mulți 
tineri... copilași de 11 – 12 ani cu steaguri curcubee, așa cum le spun ei... LGBT... care 
încercau să provoace marșul nostru și ei probabil vor merge dincolo... 

Denisa Gelatu: (...) Credeți că vor exista conflicte în această seară? La ce să ne 
așteptăm? 

Valentin Guia: Nici într-un caz. (...) am făcut un apel la pace și la liniște. Pe noi nu ne 
interesează să băgăm bățul prin gard și pe noi, așa cum Mântuitorul nostru ne învață, noi nu 
vrem moartea păcătosului, ci îndreptarea și vindecarea lui. De aceea, încă o dată, fac apel 
către toți cei care îl iubesc cu adevărat pe Hristos și pe Măicuța Domnului să nu provoace la 
violență, să le dea pace și cea mai bună armă a noastră este rugăciunea. 

S10-rep. 02.44 – 09.19, sel. 17 - (rep. 01.52 S10) În legătură video directă, a intervenit 
Denisa Gelatu, reporter România TV: (...) Au venit o parte din protestatarii de astăzi și pe 
Calea Victoriei unde vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, e pur și simplu dezmăț aici... 
Am văzut foarte mulți minori care vor să facă poze cu bărbați îmbrăcați în femei. Avem chiar 
în față un bărbat îmbrăcat în rochie de mireasă. (...) 

Valentin Guia a afirmat că sunt mulți copii prezenți la marșul LGBT, iar Luis Lazarus a 
spus că mulți dintre acești copii n-au nicio legătură cu mișcarea LGBT, ci doar au venit din 
curiozitate. 

Luis Lazarus: (...) ceea ce nu înțeleg ei este că există un curent global care încearcă să 
deturneze copiii de la sensul firesc al dezvoltării lor și să le inducă cumva această idee că ei, 
de fapt, nu știu ce sex au. Asta e ceva paradoxal, dar chiar se întâmplă pentru că asta-i 
realitatea. Am observat copii care erau îmbrăcați în... băieți care erau îmbrăcați în femei și i-
am întrebat de ce fac asta și au zis că așa se simt ei. Ce puteam să le mai spun? Dacă așa 
se simt ei... adică unii băieți se simt fete și se îmbracă, mă rog, ca atare. (...) Și când apare o 
anomalie de genul ăsta... apare un băiat care se simte femeie sau invers... normal, firescul ar 
fi să te duci cu el la psiholog și să-l întrebi... Da de ce te simți femeie? Este doar un 
amuzament? E o curiozitate? E o problemă? E ceva? Nu! Aici e dimpotrivă... vedeți că e... 

Denisa Gelatu: Ia uitați ce reacție au! Se bucură, sunt la petrecere...  
Luis Lazarus: Da... că dacă intrăm să vorbim cu ei, mulți dintre ei o să spună că... ce, 

care-i problema? Noi am venit aici la petrecere, n-am venit neapărat la parada LGBT. Deci 
asta e, până la urmă, și o șmecherie pe care ei o fac în fiecare an. Își pun aceste parade 
înainte de momente importante ale calendarului creștin-ortodox și nu numai și, sigur că da, 
după aceea ei arată mulțimea... Adică ce vor ei să arate? Vor să arate... uite câtă lume este 
la aceste evenimente ale noastre. În realitate, foarte mulți vin din curiozitate, cum spuneam.  

S14-rep. 59.06, sel. 17 – rep. 01.28, sel. 18 - În legătură video directă, a intervenit 
Denisa Gelatu, reporter România TV: (...) Foarte mulți minori, doamnelor și domnilor, foarte 
mulți copii cu vârste de 10 – 11 ani care îmi spuneau că este o țară liberă, spuneau că nu 
știu părinții lor că se află aici, dar au venit să susțină această comunitate LGBT. De 
asemenea, s-au mobilizat forțele de ordine. Am văzut că sunt foarte multe persoane care au 
venit aici și susțin că n-ar trebui să existe minori.  
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S2-rep. 10.54 – 15.56, sel. 12 
(ora 12:11) Pe ecran întreg sau splitat, au fost difuzate imagini de la parada LGBT și de 

o procesiune religioasă la care a participat Gigi Becali (imaginile nu au fost datate și nu au 
avut mențiunea ”Arhivă”). 
Aceleași imagini au fost difuzate în știrile de la orele 13:00, 14:04, 15:01. 

 Emisiunea News Line, interval orar 20.59-22.46, moderator- Cristina Șincai 
Titluri: ALERTĂ CU BOMBĂ LA MARȘUL LGBT DIN CAPITALĂ. PARADA NOII ORDINI 
MONDIALE, ALERTĂ ÎN CENTRUL CAPITALEI. MARȘUL RESETĂRII SEXUALE, CE VOR 
SĂ IMPUNĂ ÎN ROMÂNIA. AMENINȚARE LA POLIȚIE: ARUNC ÎN AER MARȘUL LGBT!  
(S1-rep.01.00-03.05, sel.21.mp4) – Breaking News, despre amenințarea cu bombă (trimisă 
pe mail-ul Poliției Capitalei) la marșul LGBT din București. 
(S2-rep.03.05-05.03, sel.21.mp4) – Impresii pe scurt, ale invitatului Luis Lazarus, despre 
tinerii și copiii participanți la marșul LGBT.  
(S3-rep.07.01-09.44, sel.21.mp4) – Valentin Guia, despre resetarea mondială și alerta de 
bombă la marș: (…) Ei, de la începutul marșului au încercat să se victimizeze. Dacă cineva 
dorea ca acest marș să nu aibă loc, trimitea acest mail la orele 17.00, când a început 
mitingul. Ora la care acuma prezentați dvs. că a sosit mail-ul, 100% acest lucru este regizat 
de către ei, astfel încât acum este finalul mitingului. Deci asta este ora pe care Primăria 
Generală a Capitalei le-a dat-o punct terminus ca să încheie acest miting și și-au dorit de la 
început să se victimizeze. Pe mine, președintele cel mai mare de la “Accept”, cei care 
organizează, m-a violentat, l-am filmat, a încercat să mă incite, să iasă scandal, ca ei să se 
victimizeze. Am fost diplomat și am știut cum să aplic. Codruța Cerva a fost violentată de 
către vicepreședinta “Accept”. Luis Lazarus a filmat și a văzut absolut toate aceste încercări.  
(S4-rep.59.43, sel.21.mp4-01.52, sel.22.mp4) – Noi informații despre alerta cu bombă, 
oferite de reporterul RTV, Denisa Gelatu.  
(S5-rep.01.52-07.27, sel.22.mp4) Valentin Guia, despre “criza de moralitate”. 
(S6-rep.07.27-11.41, sel.22.mp4) Luis Lazarus – despre toleranța poporului român vis-à-vis 
de minoritățile de orice fel: Eu am zis: Dar cine v-a discriminat? Și-mi zice o domnișoară: 
“Ce...pentru trecut!” A! Adică voi, manifestați acum, în anul de grație 2022, pentru ce vi s-a 
întâmplat înainte de ’89, că vă băga Ceaușescu la pușcărie?! Păi, vă mai bagă cineva la 
pușcărie acum? Nu! Vă mai discriminează cineva? Nu! Vă jignește cineva, dacă vă asumați 
că sunteți LGBTQ+ sau orice altceva? Nu! Păi, care-i discriminarea, că nu înțeleg?! (…) 
(S7-rep.11.41-15.59, sel.22.mp4) Daniel Savu – îndemnându-l pe Valentin Guia să 
continue ceea ce face: (...) Oamenii sunt indignați și nu o să prindă mișcarea asta la poporul 
român. Noi suntem un popor ortodox în proporție foarte mare și n-o să prindă, ca în nicio altă 
țară ortodoxă, unde n-au făcut prea mulți purici. (…) Nu sunt chiar așa mulți, sunt o 
minoritate și părinte, să știți că oamenii apreciază și vă roagă să nu plecați din emisiune. 
Este foarte bine ceea ce faceți!  

 Știrile România Tv, ora 23.00, prezentator Marius Niță 
(S1-rep.00.00-02.11, 23.mp4) – Informații și imagini despre organizarea și desfășurarea 
marșului LGBT din București.    
 
***În emisiuni nu a participat vreun reprezentant al LGBT și nu s-a făcut precizarea că 
ar fi fost contactat cineva din această comunitate, pentru a-și susține punctul de 
vedere. 

S1-rep. 00.43 – 03.08, sel. 12 
(ora 12:01) Titluri afișate pe ecran: AGRESORI PERICULOȘI, PRINȘI DE POLIȚIE 

ÎNAINTE DE PARADĂ; FEMEI BĂTUTE CU BESTIALITATE ȘI VIOLATE DE AGRESORI 
Dragoș Bistriceanu: Doi agresori periculoși au fost reținuți înainte de parada resetării 

sexuale. 
Georgiana Murgilă, reporter România TV, a dat detalii despre cele două cazuri întâmplate 

în București, unul dintre acestea petrecut în centrul Capitalei, practic, pe unde astăzi va avea 
loc acea paradă. (...) 

Nu au fost făcute alte precizări cu privire la marșul LGBT. Știri cu același conținut au fost 
difuzate la orele 13:10, 14:02, 16:08. 
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Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, din al cărui conținut am 

redat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 
articolelor 66 și 70 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în programele de 
ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, trebuie asigurate 
imparţialitatea, echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, iar atunci când sunt abordate probleme 
referitoare la minorităţile sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora. 

Astfel,  în esență, Consiliul a reținut că, deși subiectul era de interes public și a 
vizat îndeosebi marșul comunității LGBT, organizat în acea dată, nu a fost prezentată și 
opinia acestei minorități sexuale, așa cum prevăd normele incidente. 

În concret, pe parcursul zile de 9 iulie 2022, în cadrul emisiunilor de știri și 
dezbateri, postul  ROMÂNIA TV a difuzat, pe larg, informații despre marșurile LGBT și 
cel organizat de Partidul Noua Dreaptă. În acest context, cu privire la marșul LGBT, 
prezentatorii România TV au folosit sintagme de genul: ”marșul resetării sexuale”, 
”parada neomarxiștilor care vor să impună resetarea în țară”, subiectul fiind prezentat 
sub titluri, precum:  „Agresori periculoși, prinși de poliție înainte de paradă” ; „Femei 
bătute cu bestialitate și violate de agresori”, „Mii de oameni pe străzi în ziua marșului 
resetării sexuale” ; „Jandarmii mobilizați la parada neomarxiștilor” ; „Ce se pregătește 
acum în stradă contra impunerii resetării” ; „Tensiune în centrul capitalei, neomarxiștii 
se adună pe străzi” ; „Mii de oameni pe străzi în ziua marșului resetării sexuale” ; 
„Revolta față de impunerea resetării sexuale în România” ; „Jandarmeria mobilizată, 
confruntări între taberele rivale” ; „Cine sunt cei care vor să impună resetarea în 
România” ; „Imaginile neomarxismului, cum vor să transforme lumea”. 

În raport de conținutul emisiunilor analizate, membrii Consiliului au reținut că, deși 
subiectul ce viza îndeosebi comunitatea LGBT era de interes public și în condițiile în 
care diverși invitați și-au spus părerea în legătură cu acest subiect, în cadrul emisiunilor 
nu a fost  prezentat și punctul de vedere al acestei minorități sexuale, ceea ce a condus 
la o lipsă de echilibru și imparțialitate în desfășurarea emisiunilor, fiind afectat astfel 
dreptul publicului la informare corectă. De asemenea, Consiliul consideră că printr-o 
asemenea abordare nu a fost favorizată nici libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în 
dezbatere publică. Totodată, normele legale incidente prevăd ca, în cadrul emisiunilor 
informative și de dezbateri, atunci când sunt abordate probleme de interes public care 
se referă la minorităţile sexuale, cum este comunitatea LGBT despre care au fost 
difuzate informații ample, radiodifuzorul avea obligația de a prezenta şi un punct de 
vedere din partea acestei minorități sexuale, în scopul asigurării unei informări 
echilibrate, complete, corecte a telespectorilor. Or, din analiza raportului de monitorizare 
rezultă fără echivoc că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit sarcina legală, în emisiuni 
neparticipând vreun reprezentant LGBT și neprecizându-se că ar fi fost contactat cineva 
din această comunitate, pentru a-și susține punctul de vedere. 

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 importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa 
publicul, iar radiodifuzorii au 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. 
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Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 

încălcarea prevederilor privind dreptul publicului la informare corectă, ţinând cont de 
criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu amendă 
de 10.000 lei. 

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. (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 10. 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 66 și 70 alin. (1)  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 10.000 lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunilor difuzate în 9 iulie 2022, deși subiectul 
era de interes public și a vizat îndeosebi marșul comunității LGBT, organizat în acea 
dată, nu a fost prezentată și opinia acestei minorități sexuale, așa cum prevăd articolele 
66 și 70 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în 
probleme de interes public, trebuie asigurate imparţialitatea, echilibrul şi să fie 
favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere 
aflate în opoziţie, iar atunci când sunt abordate probleme referitoare la minorităţile 
sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.” 

 

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 
 
 


