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Decizia nr. 575 din 25.10.2022 

  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 25 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 9286, 9273/29.08.2022, 9295/30.08.2022, 9337/31.08.2022, cu 
privire la modul în care a fost reflectat subiectul referitor la nunta liderului AUR, 
George Simion, în cadrul emisiunilor informative și de dezbatere difuzate în data 
de 27.08.2022, 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 
și vizionarea unor selecții din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora  publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni 
politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie 
electorală. 

În fapt, în data de 27.08.2022, în intervalul orar 06.00-24.00,  postul 
ROMÂNIA TV a difuzat 18 emisiuni informative și de dezbatere, în  cadrul cărora 
a fost prezentată, pe larg, nunta liderului partidului AUR, George Simion. 

În esență, Consiliul a reținut că modul în care a fost reflectat acest subiect a 
constituit, prin natura mesajelor, titlurilor și imaginilor, publicitate în favoarea unui 
om politic, ceea ce contravine dispozițiilor legale invocate. 

Astfel, în cadrul emisiunilor informative și de dezbatere, difuzate pe parcursul 
zilei de 27.08.2022, a fost mediatizată nunta lui George Simion, organizată în 
localitatea Măciuca, județul Vâlcea, context în care au fost făcute comentarii 
ample în legătură cu acest eveniment și despre persoana liderului AUR, fiind 
prezentate în mod permanent imagini  fie în direct, fie înregistrate, pe întreg 
ecranul sau pe ecran partajat, imagini cu: ceremonia religioasă, petrecerea 
câmpenească, momentele muzicale și de dans ale artiștilor prezenți la eveniment, 
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obiceiurile populare (bărbieritul mirelui, împodobitul miresei, binecuvântarea 
nașilor, alaiul oaspeților etc.).  De altfel, raportul de monitorizare descrie detaliat 
modul în care s-au desfășurat emisiunile informative și dezbateri, difuzate pe 
toată durata zilei, în cadrul cărora a fost prezentată și comentată căsătoria lui 
George Simion, eveniment care a beneficiat de o publicitate și o mediatizare 
excesivă, în 18 emisiuni, totalizând 794 de minute, cu alte cuvinte, peste 13 ore 
de difuzare, reprezentând imagini filmate (în direct sau înregistrate).  

În acest context, Consiliul a reținut că modul în care a fost reflectat acest 
subiect a depășit cadrul unei informări și a constituit publicitate politică în favoarea 
liderului AUR, în condițiile în care au fost făcute conexiuni și asocieri clare între 
eveniment și calitatea acestuia de om politic, atât prin natura comentariilor și 
mesajelor, în sensul acumulării de capital politic și electoral, cât și prin titlurile 
afișate pe ecran, în mod repetat, de exemplu: NUNTA ANULUI ÎN POLITICĂ; 
NUNTA LUI GEORGE SIMION, LIDERUL AUR… 

În aceste condiții, Consiliul a constatat o asemenea publicitate nu este 
permisă în afara perioadei de campanie electorală, așa cum prevede imperativ 
art. 139 din Codul audiovizualului, potrivit căruia cărora  publicitatea, pozitivă sau 
negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este 
interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

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. 139 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 somație publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, pe parcursul zilei de 27 august 2022, în cadrul a 18 
emisiuni, totalizând peste 13 ore de difuzare, modul în care a fost reflectat 
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subiectul nunții liderului AUR  a depășit cadrul unei informări și a constituit 
publicitate politică în favoarea acestuia, ceea ce contravine prevederilor art. 139 
din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, căruia cărora  publicitatea, pozitivă sau negativă, în 
legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu 
excepţia perioadelor de campanie electorală.’’ 

 
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 

 
 
 

 
 
 
 
        
            


