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Decizia nr. 561 din 13.10.2022 

privind amendarea cu 5.000 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. 7613, 7614/03.07.2022, cu privire la emisiunea ’’Breaking news’’  
difuzată în data de 03.07.2022, 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, Consiliul a constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 64  
alin. (1) lit. a), b) și art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

-art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 

verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
     - 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. 

În fapt, în data de 03.07.2022, în intervalul orar 15:00-16:00, postul ROMÂNIA 
TV a difuzat emisiunea ’’Breaking news’’, moderată de Laura Duță și Ionuț Grigore, 
invitați fiind: Sorin Roșca Stănescu- jurnalist; Anton Hadăr- sindicalist; Cosmin 
Bolosin- avocat.  

În cadrul acestei ediții au fost abordate mai multe teme, una dintre ele referindu-
se la criza mondială  de energie și cea alimentară, care ar crea tensiune în lume, 
Consiliul reținând că modul în care a fost tratată această temă a contravenit 
dispozițiilor legale invocate.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
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S3-rep.23.42-27.23,sel.15.mp4 A fost prezentată o informație cu titlurile: 

RESETAREA NEOMARXISTĂ SCOATE LUMEA ÎN STRADĂ; OAMENI DISPERAȚI DE 
NEOMARXIȘTI, LE CER SĂ OMOARE ANIMALELE; SPAIMA FERMIERILOR, DE CE 
SUNT PUȘI SĂ-ȘI OMOARE ANIMALELE; REVOLTA ȚĂRANILOR ROMÂNIEI, 
BATJOCURĂ CUMPLITĂ; ÎNLOCUIREA CĂRNII CU GÂNDACI ȘI VIERMI, REVOLTĂ 
PE STRADĂ  

Moderator: Criza mondială  de energie și cea alimentară creează tensiune în lume. 
Moderatoare: În Olanda, doamnelor și domnilor, au avut loc proteste violente ale 

fermierilor disperați că sunt puși să-și omoare animalele.  
Moderator: Da, căzuți la pământ din cauza secetei, fermierii primesc lovitura fatală.   
Moderatoare: Neomarxiștii vor să-i oblige să își omoare animalele.  
Moderator: Fermierii, bine-nțeles, se revoltă, ne avertizează că vom ajunge să 

mâncăm doar insecte. Cătălin Grădinaru a stat de vorbă cu fermierii. Ne spune care 
este situația, ce cred oamenii. Te ascultăm, Cătălin. 

A fost difuzat un material video în care reporterul România TV lua interviu unui bărbat, 
prezentat ca fiind fermier.  

Cătălin Grădinaru: Oamenii cred că suntem într-un secol al nebuniilor. Nimeni nu 
poate să priceapă, sau mai bine zis n-a explicat nimeni în așa fel încât să fie credibili. 
Cum adică să renunțe la animale, la vaci, că cică poluează vacile. Ok, am înțeles, dar 
așa se face? Cum adică, omorâm animalele? Olandezii au cea mai mare dreptate.  
Am lângă mine pe domnul Muscă, care trece prin asta.  După ce că a venit seceta 
asta, după ce că e inflație, după ce ... mai vin și ăștia cu nebunia lor, cum că ar trebui 
să scăpăm de vaci și de porci și să mâncăm nu știu ce lăcuste. Și în contextul ăsta, 
ce mai face agricultorul român? Ne-a zăpăcit cu totul. 

Fermierul a precizat: ”eu nu mă voi duce către lăcuste, eu voi duce în continuare 
vacile de lapte, pentru asta am făcut și achiziția pentru această fabrică de lapte. Voi 
convinge, până la urmă, pe români să consume numai produse românești, voi 
convinge, până la urmă și acești politicieni iresponsabili care nu pot să-i numesc 
altfel, pentru că ne degradează, ne transformată în sclavii societății românești, își 
bate joc de societatea noastră, își bate joc de copiii acestei țări, îi obligă să 
părăsească țara. Deci, e ceva de nedescris. Nu se poate să vii la puterea țării, să-ți 
obligi poporul să-și părăsească propria țară” 

Revenind în studio, Anton Hadăr a declarat: Ne îndreptăm către vremuri pe care nu le-
am fi prezis acum 10 ani. Din păcate, sunt tineri în România, pe care voi îi numiți 
neomarxiști, care au orientări ciudate și ați arătat vreo 4-5 preocupări extrem de sufocante 
pentru noi, ca cetățeni serioși ce suntem. Acum vorbiți de aspectul acesta al intersecțiilor cu 
problema din zootehnie, de parcă i-ar deranja foarte foarte mult.   

Invitatul a mai precizat că a fost într-o vizită în Thailanda cu un grup de români, și că 
unii dintre ei au încercat să guste gândacii care se vindeau la cornet, dar nu au reușit: ”cum 
să mănânci, măi, gândaci, când toată lumea, de  mii de ani trăiește cu carne serioasă, cu 
carne de de la diverse animale?”  

Moderator: Da. E înspăimântător numai când mă gândesc, domnule Hadăr și e 
importantă această povestioară pe care ne-ați spus-o, ca să ne dăm seama încotro 
vor să ne îndrepte, până la urmă, oamenii aceștia.  

 
Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, din al cărui conținut am 

redat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 
articolelor 64 alin. (1 lit. a) și b) și 66 din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, radiodifuzorii trebuie să respecte 
asigurare o distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. Totodată, 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. 
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În cadrul emisiunii ’’Breaking news’’ din 03.07.2002, unul dintre subiectele 

dezbătute s-a referit la criza mondială  de energie și cea alimentară, care ar crea 
tensiune în lume, context în care au fost făcute mai multe comentarii lipsite de 
imparțialitate, Consiliul reținând că modul în care a fost tratat subiectul a contravenit 
dispozițiilor legale invocate care reglementează dreptul publicului de a primi informații 
corecte.  

Astfel, în legătură cu subiectul prezentat, îndeosebi moderatorii emisiunii au făcut o 
serie de afirmații, inducând un vădit mesaj tendențios în sensul căruia gruparea 
’’neomarxistă’’ ar cere fermierilor, de pildă, să-și sacrifice animalele sau înlocuirea 
consumului de carne cu diverse insecte (gândaci, insecte, lăcuste). De exemplu: 
…proteste violente ale fermierilor disperați că sunt puși să-și omoare animalele. / 
…fermierii primesc lovitura fatală./ Neomarxiștii vor să-i oblige să își omoare animalele. 
/ Fermierii, bine-nțeles, se revoltă, ne avertizează că vom ajunge să mâncăm doar 
insecte.  Mai mult, asemenea susțineri au fost însoțite de afișarea pe ecran a titlurilor, 
care, de asemenea, conțineau informații lipsite de obiectivitate: RESETAREA 
NEOMARXISTĂ SCOATE LUMEA ÎN STRADĂ; OAMENI DISPERAȚI DE 
NEOMARXIȘTI, LE CER SĂ OMOARE ANIMALELE; SPAIMA FERMIERILOR, DE CE 
SUNT PUȘI SĂ-ȘI OMOARE ANIMALELE; REVOLTA ȚĂRANILOR ROMÂNIEI, 
BATJOCURĂ CUMPLITĂ; ÎNLOCUIREA CĂRNII CU GÂNDACI ȘI VIERMI, REVOLTĂ 
PE STRADĂ.  

Prin urmare, Consiliul a concluzionat că modul în care s-a dezbătut acest subiect a 
contravenit exigenţei normelor legale referitoare la dreptul publicului la informare 
obiectivă, echilibrată, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, pentru ca 
astfel acesta să beneficieze de posibilitatea reală să-și formeze propria convingere, nu 
pe ce indusă prin informațiile precum cele exemplificate. Or, potrivit dispozițiilor legale 
incidente, radiodifuzorii trebuie să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii, iar 
informarea cu privire la un subiect să fie corectă, verificată, imparțială și să favorizeze 
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 
opoziţie. De aceea, 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. 

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 5.000 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: 
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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 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 64 alin. (1) lit. a), b) și 
art. 66 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 5.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece în emisiunea ’’Breaking news’’ din 3 iulie 2022, în contextul 
subiectului despre criza mondială  de energie și cea alimentară, care ar crea tensiune în 
lume, nu a fost asigurată informarea obiectivă și echilibrată, printr-o distincție clară între 
fapte și opinii și prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, astfel 
cum dispun articolele 64 și 66 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 
 
 
 

 
                 


