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Decizia nr. 596 din 10.11.2022 

privind amendarea cu 10.000 lei 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 

e-mail: office@rtv.net ;     fax: 0378.603.160 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1 

 
 
 
Întrunit în şedinţa publică din 10 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 10.219 și 10.223/05.10.2022 cu privire la emisiunea Punctul culminant, ediția din 4 
octombrie 2022, difuzată  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 şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii analizate, membrii Consiliului au 
constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 40 
alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) și 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

- art. 64 alin. (1): 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. 

- art. 65 lit. c):  În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 
următoarele reguli: 

- titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate 
în acel moment; 

 

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune ROMÂNIA TV           
a difuzat în ziua de 4 octombrie 2022, în intervalul orar 20.59-23.38, emisiunea de 
dezbatere Punctul culminant, moderată de Victor Ciutacu. 
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În prima parte a emisiunii au fost invitați:  Marius Budăi-ministrul Muncii;  Gelu Vișan-
analist politic; Răzvan Savaliuc-Luju.ro; Dragoș Bistriceanu-jurnalist România TV;           
Cristina Șincai-jurnalist România TV; Dan Andronic-jurnalist; Carmen Avram-europarlamentar; 
în cea de-a doua parte a emisiunii: Cristi Călin- martor; Norica Nicolai- europarlamentar; Marius 
Niță- jurnalist România TV; Eugen Tănăsescu-purtător de cuvânt Arhiepiscopia Tomisului. 

Printre titlurile afișate pe ecran, nominalizăm: IMEDIAT: OPERAȚIUNE NEOMARXISTĂ  
ULUITOARE: ATAC LA VÂRFUL STATULUI; IMEDIAT: CINE COORDONEAZĂ AMPLA 
OPERAȚIUNE A NEOMARXIȘTILOR; (...) OPERAȚIUNE NEOMARXISTĂ ULUITOARE: 
ATAC LA VÂRFUL STATULUI; ATAC COORDONAT LA PSD ȘI BISERICA ORTODOXĂ CU 
RICOȘEE; LEGĂTURA FALSULUI CĂLUGĂR CU TROMPETELE REZIST; IMEDIAT: 
TÂNĂRUL POZAT ÎN PAT CU DEPUTATUL RUPE TĂCEREA; TÂNĂRUL POZAT ÎN PAT CU 
DEPUTATUL RUPE TĂCEREA; IMEDIAT: IMAGINI CU FALSUL CĂLUGĂR ȘI LIDERUL 
REZIST. 

În partea a doua a emisiunii a fost  discutat subiectul privind scandalul în care este implicat 
martorul Călin Cristi, care a lansat un atac la adresa PSD și a Bisericii Ortodoxe Române, 
motivul fiind excluderea unui deputat PSD din partid în urma unui scandal izbucnit în momentul 
publicării în presă a unor imagini cu un tânăr gol cu care deputatul ar fi întreținut relații sexuale, 
informațiile inițiale sugerând că tânărul este minor. Invitatul a dezvăluit așa-zisele orgii sexuale 
în care erau implicați politicieni și înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. 

 Redăm din raportul de monitorizare aspectele reținute de membrii Consiliului: 
S1 (rep.59.44-01.24 sel.20, 21) 
(rep.00.00 din S1) Intro Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine  v-

am regăsit la o ediție cu totul și cu totul specială a „Punctului culminant”, prezentăm noi 
înregistrări cutremurătoare, operațiune neomarxistă șocantă, atac la vârful statului, 
martorii-cheie vin în studio într-o confruntare eveniment, cine coordonează ampla 
operațiune a neomarxiștilor și mai ales de ce. Filmările, fotografiile și interviurile care îi 
demască, în exclusivitate prezentăm toate probele în premieră absolută, e un atac 
coordonat la PSD și la Biserica Ortodoxă, cu ricoșee șoc. (...) 

S2 (rep.00.00-01.01 sel.22) 
(rep.00.00 din S2) Victor Ciutacu: După cum v-am promis prezentăm noi înregistrări 

cutremurătoare, doamnelor și domnilor, operațiune neomarxistă șocantă, atac la vârful 
statului, martorul-cheie este în studio alături de noi în această seară într-o confruntare 
eveniment, cine coordonează ampla operațiune, vă devoalăm în această seară. Și veți 
vedea filmările, fotografiile și interviurile care îi demască. În exclusivitate vă voi prezenta 
toate probele în premieră absolută. Vorbim de un atac coordonat la PSD și la vârfurile 
Bisericii Ortodoxe Române cu ricoșee–șoc. (...) 

 S3 (rep.01.17-12.45 sel.22) 
(rep.00.00 din S3) Victor Ciutacu: Scandalul momentului, doamnelor și domnilor, de la 

vârful politicii și Bisericii Ortodoxe Române capătă dezvoltări absolut spectaculoase, 
Parchetul General a anunțat astăzi deschiderea a două dosare penale, unul pentru sex 
cu minori, altul pentru viol, este deja celebru scandalul în care au apărut o serie de 
înregistrări absolut spectaculoase și pe alocuri de o vulgaritate dusă la extrem care 
implică un deputat al PSD, mai multe fețe bisericești înalte și doi domni al căror rol în 
acest scandal vom încerca să îl elucidăm în această seară. Gândul a obținut alte 
înregistrări telefonice pe care vi le prezentăm, hai să le vedem. 

A fost difuzată o înregistrare telefonică ce a surprins conversația dintre doi bărbați 
prezentați astfel: “Călugărul-amant” și „Cristi.” Sursa: gândul.ro. Conversația dintre cei doi a 
fost titrată și pe ecran. 

(...) 
În studio, după difuzarea materialului înregistrat au avut loc următoarele comentarii: 
 Victor Ciutacu: Domnul Călin, înțeleg că dumneavoastră ați depus plângere la Parchetul 

General împotriva acelui deputat … Aveți acea plângere? 
 Călin Cristi: Nu am depus eu, nu am depus nicio plângere la Parchetul General. 
 Victor Ciutacu: Am aflat azi printr-un comunicat de presă că s-a deschis dosar în urma 

unei plângeri depuse. 
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 Călin Cristi: Nu sunt eu persoana care am depus plângere penală. 
Victor Ciutacu: Nu sunteți dumneavoastră persoana din înregistrarea pe care am difuzat-o? 
 Călin Cristi: Da, dar discuția nu a fost așa, a fost scoasă din context. 
 Victor Ciutacu: Stați un pic,  e vocea dumneavoastră? 
 Călin Cristi: E vocea mea, dar nu… uneori da, spuneam, dar nu știu cum este făcută că 

e scoasă din context. 
 Victor Ciutacu: Cum adică scoasă, nu ați zis ce ați zis acolo, discuția nu este reală pe 

care ați avut-o cu celălalt domn? Domnul tot Cristi se numește, nu? 
 Călin Cristi: Da, este absolvent de Teologie din Constanța, o terminat și liceul teologic. 
 Victor Ciutacu: Cum adică scoasă din context? Au adăugat, au tăiat, au făcut lipituri? 
 Călin Cristi: Da, da, eu nu am spus acele cuvinte în stilul acela, în ordinea aceea care 

discuția decurge. 
 Victor Ciutacu: Și a umblat cu inteligență artificială pă înregistrare? 
 Călin Cristi: Nu știu să răspund la întrebare. 
 Victor Ciutacu: Vocea este a dumneavoastră. 
 Călin Cristi: Vocea este a mea. 
 Victor Ciutacu: Bun, haideți să o luăm metodic și gospodărește, inginerește, ce vă mână 

în lupta asta, de ce v-ați asumat povestea asta? 
 Călin Cristi: În primul rând aș dori să îmi cer iertare de la Biserica Ortodoxă Română, în 

special Patriarhului și tuturor credincioșilor din biserică care o participat sau o auzit despre 
scandaluri, nu mă mână absolut nimic. 

 Victor Ciutacu: Un Robin Hood, un Don Quijote? 
Călin Cristi: Doar atât, pentru că eu am considerat ca facultățile de teologie și seminariile 

teologice, având în vedere că prin biserică, prin conducerea bisericii există și astfel de oameni 
care au asemenea înclinații, nu aveam treabă cu ei, dar să nu folosească copii. 

 Victor Ciutacu: Vorbeați de înclinații. 
 Călin Cristi: Înclinații homosexuale. 
 Victor Ciutacu: Bun. 
 Călin Cristi: Sau poate chiar pedofilie, folosind copii. 
 Victor Ciutacu: Dumneavoastră sunteți homosexual sau bisexual, dacă nu intru prea tare 

în intimitatea dumneavoastră? 
 Călin Cristi: Nu cred că trebuie să vă răspund la întrebarea asta, nu sunt homosexual, 

dar nici bisexual. 
Victor Ciutacu: Deci nu sunteți nici homosexual nici bisexual. Dumneavoastră ați făcut 

pozele dintre celălalt domn Cristi în care apăreau celălalt domn Cristi și domnul deputat 
Bălășoiu? 

Călin Cristi: Pozele nu le-am executat eu, le-a executat altcineva, am primit și eu una sau 
două din poze. 

Victor Ciutacu: Deci dumneavoastră nu erați acolo când, eu înțelesesem că 
dumneavoastră ați mânuit aparatul foto sau telefonul când s-au luat instantaneele alea. 

Călin Cristi: Nu este adevărat, eu vă pot răspunde exact ca un om care a participat acolo, 
eu nu am asistat permanent… 

Victor Ciutacu: Ați participat în ce sens? 
Călin Cristi: Eu nu am participat permanent la acea întâlnire, mai mergeam cu activitatea 

pe care o desfășuram în Constanța, mai mergeam jos la magazin, acolo erau 10-12 persoane, 
domnul deputat apare acolo în pat, dar încăperea aia era destul de mare, apartamentul era 
format din mai multe camere. 

Victor Ciutacu: Și domnii ăia doi stăteau acolo în pat dezbrăcați sau semidezbrăcați 
împreună cu alte 10 persoane sau?  

Călin Cristi: Da, pentru că oamenii erau asumați, ceea ce făceau știau ce fac acolo, știau 
pentru ce merg acolo. 

Victor Ciutacu: Era orgie, ce era acolo? 
Călin Cristi: Da, orgie sexuală. 
Victor Ciutacu: Și cu ședință foto, orgia sexuală? 
Călin Cristi: Regulile acelei întâlniri interzicea folosirea aparatelor de filmat. 
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 Victor Ciutacu: Stați un pic, mie nu mi s-a părut că erau făcute prin surprindere. 
Călin Cristi: Ba da, dacă vă uitați la fața deputatului, a domnului Bălășoiu, este făcută într-

un moment în care dumnealui nu este atent și chiar se uită la acea persoană care folosește un 
telefon în mână, deși regulile jocului era să nu folosim telefoane.  

Victor Ciutacu: Încerc să mă lămuresc asupra unui lucru, dumneavoastră spuneți, nu am 
niciun motiv să vă contrazic, că nu sunteți homosexual, asta presupune că nu ați făcut sex cu 
domnul deputat, nu? 

(...)Victor Ciutacu: Atunci revin, de ce v-ați asumat această luptă, dumneavoastră spuneți 
că nu sunteți homosexual… 

(rep.09.30 din S3) Călin Cristi: Nu este lupta mea personală, am și eu anumite 
propuneri, eu fiind victima unei asemenea, nu aș putea numi infracțiuni, că ea nu s-a 
comis, pe când eram student al Facultății de Teologie din Alba Iulia, mi s-a retras un 
document numit binecuvântare. Fără acea binecuvântare, tu nu poți rămâne într-o 
facultate de teologie sau într-un seminar teologic. Aceasta este problema mea. Ea poate 
să fie retrasă într-un mod abuziv sau într-un mod corect, nimeni din instituțiile statului 
român nu poate să verifice dacă episcopul Cornel de la Huși, îmi cer scuze că folosesc 
acest nume fără permisiunea dumnealui, procedează corect sau nu și ceea ce a văzut 
Biserica Ortodoxă Română nu a procedat corect și atunci poți lăsa tu instituție poți lăsa 
tu instituție a statului român… 

Victor Ciutacu: Plecând de la facultatea de la care ați fost exmatriculat sau nu știu 
cum se spune în termeni bisericești, pentru că vi s-a retras binecuvântarea, hai să o 
luăm de la binecuvântare, de ce v-a retras-o? A vrut cineva să abuzeze sexual de 
dumneavoastră?… 

Călin Cristi: Sunt cazuri, da, așa e, sunt cazuri în care sunt unele persoane atât de 
obsedate sexual din Biserica Ortodoxă și când zic aceasta îmi asum cu maximă 
responsabilitate, încât pot să ducă ideea unui tânăr că totul depinde de el și atunci tot 
ceea ce zice el trebuie să facă. Am și descoperit la acest tânăr, Iosif Cristian Ionuț. 

(...) A fost difuzată o înregistrare audio în care vorbește tânărul la care face referire invitatul 
Călin Cristi, că ar fost fotografiat în pat cu deputatul PSD. Pe ecran e afișată o fotografie blurată 
în care apare un bărbat în bustul gol, iar vocea masculină din înregistrarea audio este 
distorsionată. 

 Bărbatul neagă că ar fi întreținut relații intime cu înalți prelați, jurnaliști sau oameni politici. 
De asemenea,  neagă acuzațiile conform cărora ar fi fost escortă, drogat, traficant de droguri 
sau homosexual. A afirmat că el dormea pe canapea în momentul în care a fost fotografiat, în 
niciun caz nu a întreținut relații intime cu deputatul respectiv, el fiind heterosexual. 

 S4 (rep.24.40-37.15 sel.22) (...) 
 (rep.01.36 din S4) Gelu Vișan: Stați un picuț. În capul dumneavoastră Biserica 

Ortodoxă Română, că despre ea vorbim, Biserica Ortodoxă Română spune public că nu 
aveți în acest moment nicio legătură cu biserica, în afară de faptul că o atacați mișelește, 
părerea mea, eu ce voiam să vă întreb, aicea nu putem să spunem părerea unui înalt 
ierarh și părerea dumneavoastră. Acum în această emisiune, ce dovezi aveți, este o 
afirmație extrem de gravă că la vârful Bisericii se practică pedofilia etc? 

 Călin Cristi: Eu sunt o victimă, eu am fost o victimă și dacă am fost o victimă să nu 
mai fie și alte victime. 

 Gelu Vișan: Ce victimă, un abuzator, ce victimă? 
 Victor Ciutacu: Te completez Gelu, faptul că ați fost o victimă și dacă ați fost e o 

tragedia asta, nu înseamnă că toate înaltele fețele bisericești sunt abuzatoare de copii și 
homosexuale, dumneavoastră ați enumerat acolo unele persoane cum ar fi: Înalt 
Preasfinția Sa Teodosie, nu știu rangul bisericesc, Înalt Preasfinția Sa Visarion, ați mai 
dat un nume, dacă nu mă înșel,  și ați zis că aveți și dovezi în acest sens și imagini cu ei 
de la orgiile sexuale. Ați participat cu ei la orgiile alea sexuale? 

 Călin Cristi: Acele dovezi sunt pe mâna procurorilor…dumnealor au toată 
puterea… 

 Victor Ciutacu: Ați dus dumneavoastră dovezi că ați fost cu popii la un sex în grup? 
 Călin Cristi: Eu nu am dus personal, dar au dus alții. 
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 Victor Ciutacu: Există dovezi pe masa procurorilor și cu politicieni și cu jurnaliști și 
înalți ierarhi bisericești?… 

Călin Cristi: Da, cu toții, da cu toții. 
 Victor Ciutacu: Și probele nu sunt duse de dumneavoastră? 
 Călin Cristi: Nu sunt duse de mine. 
 Victor Ciutacu: Procurorul vi le-a arătat să le recunoașteți, de unde știți 

dumneavoastră? 
 Călin Cristi: Mi le-a arătat dacă recunosc acele persoane, dacă eu știu. 
 Victor Ciutacu: Păi și dumneavoastră, ați fost și dumneavoastră în onoratele 

adunări acolo? Că așa dacă îmi arată mie o poză cu 5 bărbați care fac sex în grup și dacă 
eu nu am fost acolo, habar nu am. 

 Călin Cristi: Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, da am fost prezent acolo. 
 Gelu Vișan: Stați puțin, în ce mod ați fost abuzat, cum ați fost abuzat? Nu am 

înțeles, domnul Ciutacu a spus mai devreme că nu ați fost abuzat. 
 Victor Ciutacu: Că a fost o încercare de abuz. 
 Gelu Vișan: O încercare în urma căreia ați pierdut facultatea. 
 (...) 
 Victor Ciutacu: Domnul spune a rămas cutare dat acolo, OK, întrebarea către 

dumneavoastră pe care a început-o Răzvan Savaliuc și o continui eu, în ce calitate erați 
dumneavoastră la orgiile sexuale cu înaltele fețe bisericești? 

 Călin Cristi: Cel care supravegheam și strângeam anumite informații. 
 (...) 
 Gelu Vișan: În ce calitate îi supravegheați? 
 Călin Cristi: Ca cetățean al României.  
 (...) 
 Victor Ciutacu: Când faci orgie sexuală îmi închipui că nu chemi și observatori ca la 

fotbal. 
 Călin Cristi: Nu, dar în același timp, în acea orgie sexuală sunt mai multe persoane, 

fiecare are anumite calități, care e activă, care e pasivă, care și-o trage, care nu și-o trage, eu 
eram cel care supravegheam. 

 Victor Ciutacu: Ce, domnule? Erați de proximitate, să nu vină cineva peste înaltele fețe 
bisericești în curul gol? 

 Călin Cristi: Ca totul să decurgă conform celor stabilite înainte. 
 Răzvan Savaliuc: Adică îi aduceați pe rând, unul de la o oră, altul de la o oră? 
 Călin Cristi: Veneau ei, există o aplicație care se cheamă (neinteligibil) o activezi și dacă 

suntem 10 bărbați aici si 3 sunt homosexuali, ei se salută între ei, schimbă poze și apoi se 
întâlnesc undeva și și-o trag. 

 Victor Ciutacu: Stați un pic și dumneavoastră, repet, care era rolul? … 
 Călin Cristi: M-am infiltrat în această mișcare, în această… pentru a descoperi… 
 Victor Ciutacu: V-ați implicat participând și la sexul în grup? 
 Gelu Vișan: Un pic, așa. 
 (...) 
 Victor Ciutacu: În direct, prin telefon alături de noi, Părintele Eugen Tănăsescu, 

purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului,  sper că am zis corect, bună seara părinte. 
 Eugen Tănăsescu: Bună seara, bună seara, Doamne ajută. 
 Victor Ciutacu: S-a pronunțat și numele… 
 (...) 
Victor Ciutacu: Domnule Tănăsescu, iertați-mi limbajul frust și adresarea directă, invitatul 

meu special din această seară spune că șeful dumneavoastră bisericesc, împreună cu alți 
ierarhi participa la niște orgii sexuale în care domnia sa era un soi de director de PR sau 
organizator și în esență toată lumea s-a simțit bine. (...) 

(rep.09.48 din S4) Eugen Tănăsescu: Domnul Călin, ați afirmat în ziarul „Ancheta de 
Argeș” lucruri despre Înalt preasfințitul Teodosie, că e gelos, exact ce a spus și domnul 
Ciutacu adineauri. Ce dovezi aveți? 
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Călin Cristi: Dovezile sunt că însuși deputatul Bălășoiu Aurel, într-o discuție pe 
WhatsApp, spune aceste lucruri. Nu le-am spus eu, părinte, mai mult decât atât, într-o 
altă  conversație pa care domnul Ciutacu, nu știu dacă o să o pună, însuși deputatul 
descrie acest fir al evenimentelor pe care dumneavoastră le spuneți. 

Eugen Tănăsescu: V-am întrebat în legătură cu ceea ce afirmați despre Înaltul 
Teodosie, lăsați-mă cu deputatul… 

Călin Cristi: Probele ar fi cele relatate, pe care eu le dețin pe telefon și se poate pune, 
vorbele pe care le-a spus deputatul României.  

Victor Ciutacu: Lăsați-l pe deputatul României, sunt mulți deputați neghiobi în 
România. 

Călin Cristi: Vreți să vă arăt eu pe Înaltul Teodosie? Vreți? 
Victor Ciutacu: Da. 
Eugen Tănăsescu: Cine sunt copiii? 
Victor Ciutacu: Stați un pic, domnul Tănăsescu, zice că are în telefon dovada cu 

Înaltul Teodosie, arătați-mi-o doar mie, vin mi-o arătați doar mie și eu confirm dacă e sau 
nu? 

Călin Cristi: Deocamdată lăsăm instituțiile statului să își facă treaba și în același timp 
lăsăm biserica să își facă treaba ei în curtea ei, ea e autonomă să își facă ea treaba. 

Eugen Tănăsescu: Domnul Ciutacu, mie îmi e clar că avem de-a face cu un șarlatan și 
un băiat care trebuie să fie expertizat psihologic. 

Călin Cristi: Psihiatric, nu psihologic, părinte, este o diferență. 
(...) 
S6 (rep.00.50-06.00 sel.23) 
(...) (rep.01.30 din S6) Marius Niță: Da, îți mărturisesc, Victor, înainte de a începe 

emisiunea, domnul Cristi Călin a venit cu jumătate de oră înainte și am stat puțin de 
vorbă cu dumnealui, l-am rugat să îmi arate și mie cine este acest Cristi, Cristi escorta și 
am văzut… 

Victor Ciutacu: Care zice că nu e escortă. 
Marius Niță: Care zice că nu e escortă, însă eu am văzut niște fotografii extrem de 

explicite, într-una și legat, ziceai că e răstignit, dezbrăcat și foarte, foarte, foarte multe 
conversații, print-screen-uri cel puțin cu domnul deputat, are cearceafuri de conversații, 
fotografii. 

Victor Ciutacu: Deci invitatul nostru deține dovezi sau o parte a dovezilor care spune 
că?.. 

Călin Cristi: O parte, așa este, nu poți să deții absolut totul în telefon. 
Victor Ciutacu: Tu ai văzut, Marius? 
Marius Niță: Eu am văzut multe lucruri în telefonul dumnealui, din ce mi-a arătat, o 

parte dintre ele. 
Victor Ciutacu: Partea cu Teodosie ați arătat-o sau nu? 
Marius Niță: Partea cu Teodosie, ci cu șoferul Înalt preasfințitului Teodosie.  
(...)  
Răzvan Savaliuc: Am și eu o întrebare, dumneavoastră erați cel care… Deputatul 

respectiv a terminat teologia, cumva era din mediile le știți dumneavoastră și îi știați 
orientarea care cred că o aveți și dumneavoastră, ca așa a reieșit… 

(...)Victor Ciutacu: Deputatul v-a cerut să fie introdus în cercul orgiilor sexuale?… 
Răzvan Savaliuc: Și pe urmă l-ați adus acolo și l-ați fotografiat, e adevărat? 
(...)  
S7 (rep.07.00-10.20 sel.23) 
Gelu Vișan: Mă iertați, asta vreau să vă întreb, cum s-a întâmplat acțiunea asta cu domnul 

deputat pe care l-ați cunoscut în august, deja este un caz celebru între dumneavoastră, el, 
escortă, mulți din casă, știați care sunt regulile jocului, știau regulile jocului, noi suntem în 
octombrie, acum o lună jumătate l-ați cunoscut pe domnul deputat… 

(...) Victor Ciutacu: Maximă, că dacă s-a lăsat să îl pozați la peleul gol… 
Călin Cristi: Dacă Dumnezeu l-o dat pe mâna mea pe acest om, o știut de ce l-o dat. Dacă 

s-ar descoperi adevărat, omul acesta este o victimă, Bălășoiu Aurel este o victimă. 
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Victor Ciutacu: E victima dumneavoastră. 
Călin Cristi: Nu este victima, este victima Bisericii Ortodoxe.  
Victor Ciutacu: Nu l-a pozat Biserica Ortodoxă Română. 
Călin Cristi: Biserica Ortodoxă Română, pentru că cineva din biserică l-a dat pe deputat. 

(...) 
Marius Niță: Mi s-a povestit înainte să intre în emisiune, de un sărut pasional între domnul 

deputat  și șoferul Înaltpreasfințitului Teodosie… 
Victor Ciutacu: S-au sărutat pasional, nu e nicio problemă, este după 11 noaptea, am voie, 

domnule Tănăsescu, stați un pic, domnul Vișan, am ajuns, pură rațiune, în următorul punct, 
Înalt Preasfinția Sa s-a uitat pe cameră sau pe gaura cheii și a văzut că șoferul… 

Călin Cristi: Nu pe gaura cheii, a intrat în cameră. 
Victor Ciutacu: A intrat în cameră și șoferul se iubea cu deputatul și Înalt preasfințitul … 
Călin Cristi: Se săruta. Ăstuia îi place sărutul. 
Victor Ciutacu: Îi place sărutul? 
Călin Cristi: Deputatului da,  îi place sărutul.  
(...) Eugen Tănăsescu: Care este dovada? 
 
S8 (rep.20.28- 30.30 sel.23) 
Gelu Vișan: Să recapitulăm puțin, să recapitulăm puțin, domnul făcea orgii… 
Victor Ciutacu: Nu făcea orgii, era supraveghetor… 
(...) (rep.00.40 din S8) Eugen Tănăsescu: Domnul Ciutacu, dați-mi voie să spun și eu 

un lucru, de două zile băiatul ăsta a pus pe jar toată România și presa, tot vorbim de 
toate prostiile, nu a prezentat nicio dovadă nu știu ce a dat la procurori, la noi la biserică 
nu a trimis nimic, omul e clar că bate câmpii, iertați-mi expresia și prin urmare cred că ar 
trebui să închidem cazul…că de două ore în emisiune… 

Victor Ciutacu: Cum să îl închizi, domnul Tănăsescu, procurorii … L-a deschis 
Procuratura.  

Călin Cristi: Probabil dumneavoastră așa ați gândit, cum a gândit Preacinstitul 
Visarion, a aflat cine știe despre caz și a trimis un sac de bani ca să închidă cazul, nu 
părinte, nu se închide cazul, nu se închide cazul, stați liniștit părinte. 

Victor Ciutacu: Stați un pic că dumneavoastră…    
Călin Cristi: Nu hotărâți dumneavoastră dacă să închideți cazul. 
Victor Ciutacu: Adineauri, aproape mi-ați citat din site-ul “Să fie lumină”, Înalt 

Preasfinția Sa Visarion, nu Înalt Preasfinția Sa, Sfinția Sa Visarion care ar fi trimis niște 
parale să mituiască niște ziariști să îngroape…. Înțeleg că dumneavoastră, spun cei de la 
„Să fie lumină”, v-ați dat ziarist de la „Să fie lumină” și l-ați sunat pe Sfinția Sa Visarion, 
amenințându-l că dacă nu își dă demisia … 

Călin Cristi: Ce înseamnă amenințându-l? 
Victor Ciutacu: Așa scrie… 
Călin Cristi: Cum se explică cuvântul amenințare? Păi nu folosim cuvinte care… 
Victor Ciutacu: Avertizându-l… 
Călin Cristi: E altceva să îl avertizezi și altceva să îl ameninți. 
Victor Ciutacu: L-ați sunat pe Visarion spunându-i, avertizându-l că dacă nu își dă 

demisia bubuie scandalul de presă? 
Călin Cristi: Am înțeles și eu că s-a petrecut acest lucru, dar nu sunt eu cel care l-a 

sunat. 
Victor Ciutacu: Cei de la „Să fie lumină” zic că dumneavoastră. 
Călin Cristi: Dacă dumnealor au probe, să le prezinte. Domnule, vorbim de probe sau 

vorbim de cuvinte? 
(rep.03.07 din S8) Victor Ciutacu: Pe domnul acesta îl cunoașteți?  
Pe ecran a fost afișată o fotografie în care apare un bărbat cu ochelari în prim-plan, 

ce părea a-și realiza un selfie în fața unui panou ce indica ieșirea din localitatea 
Priponești. 

Eugen Tănăsescu: Asta e tare. 
Călin Cristi: Nu știu cine e. 
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Victor Ciutacu: Nu l-ați văzut niciodată? 
Călin Cristi: Nu. 
Victor Ciutacu: Domnul în cauză se cheamă Ovidiu Vanghele, este jurnalist la “Să fie 

lumină” și a spus că s-a întâlnit cu dumneavoastră… 
Călin Cristi: Omul acesta este un profesionist. 
Victor Ciutacu: Și el este un foarte bun profesionist ca și dumneavoastră? 
Călin Cristi: Este un foarte bun… Bravo lui, felicitări. Dar a spus numele, Vanghele de 

la “Să fie lumină”, așa după față nu îl cunosc. 
Victor Ciutacu: A spus că v-ați întâlnit o dată, ca și în cazul episcopului de Huși.  
Călin Cristi: Acum 6 ani. Acum 10 ani? 
Victor Ciutacu: Acum 10 ani, l-ați dat pe gheață și pe ăla. 
Călin Cristi:  Credeți-mă că cunosc 200 de oameni pe zi, nu rețin așa fețe. 
(...) Victor Ciutacu: Vreau să vă întreb, ați participat și la ancheta din umbră, în urma 

căreia a picat sau urmează să pice episcopul de Huși pentru abuzuri sexuale? 
Călin Cristi: Da, am participat. 
Victor Ciutacu: Ați participat. 
Călin Cristi:  Da, am participat prin declarații, prin mărturii. 
Victor Ciutacu: Ați dat marfa de la „Să fie lumină”? 
Călin Cristi: Nu, nu. Oamenii ăștia au oamenii lor pregătiți, nu am eu treabă cu ei. 
Victor Ciutacu: De ce v-ați întâlnit cu el? El zice că v-ați întâlnit cu el o dată. 
Călin Cristi: Am solicitat eu să mă întâlnesc cu el, voiam să văd și eu ce fel de om 

este, cum gândește, cum … Eu nu am păstrat legătura cu dumnealui, nu am treabă cu ei. 
Victor Ciutacu: Păi da, dar ei vă acuză acum, un jurnalist de la ei, de la site-ul lor, de la 

întreprinderea familială, nu știu ce e și că ați sunat la Sfinția Sa Visarion avertizându-l, nu 
amenințându-l, că dacă nu își dă demisia din importanta funcție pe care o ocupă în 
ierarhia Bisericii… 

Călin Cristi: Dumneavoastră atâta știți sau atât vreți să spuneți? Haideți să vă explic 
eu. 

Victor Ciutacu: Explicați-mi, sunt greu de cap și pricep mai greu, încerc să 
aprofundez. 

Călin Cristi: Am spus așa, între deputat și acest Visarion nu prea poți să faci diferența 
decât dacă îi vezi la față.  

(...) Victor Ciutacu: Ați zis că s-a făcut treaba ca la carte. Cine a scris cartea? 
Călin Cristi: Este o expresie, sunt două variante, prima variantă, să iei legătura urgent cu 

victima, să o ameninți, să o șantajezi și a doua variantă, a făcut pentru că ați văzut victima și a 
doua variantă, a luat legătura cu cei de la „Să fie lumină” și băieții au zis, stați puțin, care e 
treaba ? Eu mult mai târziu i-am sunat pe cei de la „Să fie lumină”, zic, ar trebui să vorbim ceva, 
și atunci ei au făcut legătura, atunci ei urmărea să fie înțelegere. 

(...) (rep.06.38 din S8) Victor Ciutacu: Și pe cine ați sunat? Că ziceați că nu ați luat 
numărul lui Vanghele, pe cine ați sunat de la „Să fie lumină”? 

Călin Cristi: Un om de-acolo, de la „Să fie lumină”. 
Victor Ciutacu: Au un număr la secretariat, afișat pe site acolo? 
Călin Cristi: Este un număr pe internet, că răspund mai mulți la el. 
Victor Ciutacu: Răspund mai mulți la el? Și ăștia tot în grup? 
Călin Cristi: Vă rog frumos, fiți cuviincios și să nu facem asemenea… 
Gelu Vișan: Victore, fii cuminte. 
Victor Ciutacu: Da, e drept că nu am participat la orgii sexuale, trebuie să fiu 

cuviincios. Putem să intrăm pe site la „Să fie lumină”? 
Călin Cristi: Ce au făcut oamenii ăștia de la „Să fie lumină”, trebuia să facă Biserica 

Ortodoxă Română. 
Victor Ciutacu: Păi să-l punem pă Vanghele acesta patriarh! Eu zic să îl punem pe 

acesta patriarh! 
Călin Cristi: Dacă făcea Biserica Ortodoxă Română eu mergeam în genunchi, în 

genunchi de aici și până la patriarhie și îmi ceream iertare. 
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Călin Cristi: Nu să îl pună patriarh, are pregătirea Patriarhului, Patriarhul este un 
om…  

Gelu Vișan: Cred că dumneavoastră trebuie să mergeți în genunchi în fața lui 
Dumnezeu să vă cereți iertare, dar vreau să vă întreb totuși ceva, Victor doar puțin, cu 
eleganță vă întreb, fără să ne… De când practicați sportul acesta și anume să îi prindeți 
pe acești prelați….? 

Călin Cristi: De 10 ani.  
Gelu Vișan: De 10 ani aveți un război cu Biserica Ortodoxă Română. 
Călin Cristi: Nu cu biserica, cu niște oameni răi din biserică care practică această orientare, 

dar nu care practică, dar nu mă interesează că practică…care folosesc copii. 
(...) Călin Cristi: Ortodocși doar cu numele, nu aveți nicio treabă. 
(rep.09.00 din S8) Victor Ciutacu: Emisiunea se desfășoară la România TV, suntem 

liberi, eu cu domnul Niță, decidem ce să dăm pe post și ce nu. Arătați-ne nouă dovada 
aia zdrobitoare, că mă amenințați de o oră cu ea. 

Gelu Vișan: Victor, nu are mă nimic, nu are mă nimic, mă. 
Marius Niță: Care dovadă, Victor? Până la urmă dovada zdrobitoare ar trebui să fie 

cea legată de minori, că de aici a pornit tot scandalul, domnul ne asigură că a verificat 
buletinul tuturor și că nu era nici un minor. Noi vorbim fix ca proștii aici. 

Călin Cristi: Nu tuturor, nu tuturor, cei care păreau a fi minori. 
Gelu Vișan: După ce zic că asta e șarlatan, trebuie să vă și dovedesc, vă duceți la 

bisericile din București și nu numai, în sărbători îmbrăcat în straie, îmbrăcat în straie 
negre, spunând că sunteți călugăr și să luați bani, domnul Călin? Vă întrebai ceva, că eu 
v-am văzut… 

(...) S9 (rep.33.10-34.47 sel.23) 
 Pe ecran a fost afișată o poză cu un bărbat îmbrăcat în straie monahale, alături de alt 

bărbat în geacă, cu părul lung. 
 (rep.00.00 din S9) Marius Niță: Am ajuns la o fotografie interesantă și vrem să aflăm 

un lucru, îl cunoașteți pe domnul Remus Cernea? 
 Călin Cristi: Da. 
 Marius Niță: Dați poza la full, vă rog,  nu vede domnul Călin. 
 Călin Cristi: Domnul acesta Remus Cernea făcea parte în 2013 din Comisia pentru 

drepturile  omului, culte, etc, când era parlamentar, eu am adresat o scrisoare, ascultați-
mă cu atenție,… dar mă interesează pe mine ce crede el?  

 Victor Ciutacu: Vă asociați cu… 
Călin Cristi:  Dacă mă duc la omul ăla, mă duc la instituția lui, nu la omul acesta.  

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din emisiunea Punctul 
culminant din 4 octombrie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul                
a nesocotit prevederile articolelor 40 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) și 65 lit. c) din Codul 
audiovizualului care stabilesc că, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc 
acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea 
trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să 
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere, iar în situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. De asemenea, informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă, iar titlul afișat pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi 
datelor prezentate în acel moment;  

Astfel, în contextul dezbaterii subiectului despre scandalul în care a fost implicat 
martorul/invitat Călin Cristi, care a lansat un atac la adresa PSD și a Bisericii Ortodoxe 
Române, cu privire la excluderea deputatului PSD din partid, Bălășoiu Aurel, în urma 
unui scandal izbucnit în momentul publicării în presă a unor imagini cu un tânăr gol cu 
care deputatul ar fi întreținut relații sexuale, membrii Consiliului a constatat că, prin 
dezbaterile ce au avut loc în timpul emisiunii, s-a încercat discreditarea Bisericii 
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Ortodoxe Române prin faptul că persoane de la vârful Bisericii Ortodoxe ar fi participat 
la orgii sexuale. Sub acest aspect, radiodifuzorul nu a prezentat dovezi în susținerea 
acuzațiiilor făcute de invitatul emisiunii, Călin Cristi privind fapte sau comportamente 
ilegale săvârșite atât de către deputatul PSD Bălășoiu Aurel, cât și de alte persoane 
despre care s-a vorbit în emisiune (Înalt Preasfinția Sa Teodosie, Preasfinția Sa, 
părintele Visarion Alexa, Episcopul Cornel de la Huși, tânărul Iosif Cristian Ionuț) și nici 
punctul de vedere al acestora cu privire la aceste fapte, neprecizându-se pe post că 
persoanele în cauză ar fi refuzat să-și prezinte punctul de vedere sau nu au putut fi 
contactate prin încercări repetate, astfel cum impune norma la art. 40 alin. (1) din Codul 
audiovizualului. 

De exemplu, în contextul dat, invitatul Călin Cristi a făcut afirmații acuzatoare la 
adresa unor persoane, anterior nominalizate, fără ca radiodifuzorul să prezinte dovezi 
care să ateste veridicitatea acestora, deși invitatul Gelu Vișan i-a solicitat d-lui Călin 
Cristi dovezi cu privire la faptul că la vârful Bisericii s-ar practica pedofilia: ”... Sunt 
cazuri, da, așa e, sunt cazuri în care sunt unele persoane atât de obsedate sexual 
din Biserica Ortodoxă și când zic aceasta îmi asum cu maximă responsabilitate, 
încât pot să ducă ideea unui tânăr că totul depinde de el și atunci tot ceea ce zice 
el trebuie să facă.”, ”Dovezile sunt că însuși deputatul Bălășoiu Aurel, într-o 
discuție pe WhatsApp, spune aceste lucruri. Nu le-am spus eu, părinte, mai mult 
decât atât, într-o altă  conversație pa care domnul Ciutacu, nu știu dacă o să o 
pună, însuși deputatul descrie acest fir al evenimentelor pe care dumneavoastră 
le spuneți.”.  

Deși moderatorul emisiunii, cât și unul dintre invitați a încercat să extragă de la 
invitatul său dovezi cu privire la cele afirmate, de genul ”... invitatul nostru deține 
dovezi sau o parte a dovezilor care spune că?...”, ”... Sfinția Sa Visarion care ar fi 
trimis niște parale să mituiască niște ziariști să îngroape…”, invitatul Călin Cristi a 
susținut despre Bălășoiu Aurel: Se săruta. Ăstuia îi place sărutul. 

Victor Ciutacu: Îi place sărutul? 
Călin Cristi: Deputatului da, îi place sărutul.  
(...) Eugen Tănăsescu: Care este dovada? (...) 
(rep.00.40 din S8) Eugen Tănăsescu: ...nu a prezentat nicio dovadă nu știu ce a 

dat la procurori, la noi la biserică nu a trimis nimic, omul e clar că bate câmpii, 
iertați-mi expresia și prin urmare cred că ar trebui să închidem cazul…că de două 
ore în emisiune…” , Gelu Vișan: Un om care încearcă să construiască niște adevăruri 
false, a... nu aveți nicio dovadă, nu ați prezentat nicio dovadă…” , (rep.09.00 din S8) 
Victor Ciutacu: Emisiunea se desfășoară la România TV, suntem liberi, eu cu 
domnul Niță, decidem ce să dăm pe post și ce nu. Arătați-ne nouă dovada aia 
zdrobitoare, că mă amenințați de o oră cu ea. 

Gelu Vișan: Victor, nu are mă nimic, nu are mă nimic, mă.” ..., 
radiodifuzorul nu a respectat norma invocată, întrucât nu a prezentat dovezi la 

afirmațiile acuzatoare făcute de invitatul Călin Cristi pentru ca persoanele acuzate să se 
poată apăra pentru a nu le fi afectată demnitatea și dreptul la imagine.  

În același context, membrii Consiliului au constatat că sesizarea nr. 
10219/05.10.2022 este întemeiată, întrucât, în cadrul emisiunii au fost făcute afirmații 
acuzatoare la adresa membrilor proiectului editorial Să fie lumină, în speță, la adresa 
jurnalistului Ovidiu Vanghele despre care s-a susținut că acesta, împreună cu alți 
membri ai proiectului în cauză ar practica partide de sex în grup, fără ca radiodifuzorul 
să prezinte dovezi în acest sens, să-i solicite acestuia punctul de vedere cu privire la 
acuzațiile formulate și să precizeze pe post că acesta a refuzat să-și exprime opinia cu 
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privire la acuzațiile aduse, prin încercări repetate, fapt de natură să-i prejudicieze 
imaginea și demnitatea ocrotite de prevederile legale invocate.  

Mai mult decât atât, însuși moderatorul emisiunii, dl. Victor Ciutacu, l-a întrebat pe 
invitatul Călin Cristi dacă l-a sunat pe părintele Visarion Alexa pentru a-l avertiza în 
legătură cu scandalul apărut în presă, deși, pentru o corectă informare a publicului, 
radiodifuzorul  avea obligația să verifice știrea și să-i prezinte punctul de vedere, cât și 
al tuturor persoanelor acuzate de săvârșirea unor fapte ilegale sau imorale, pentru ca 
informația să fie corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință, 
astfel cum impune norma prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii trebuie să respecte principiul informării corecte a publicului în 
sensul că informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a 
respectat prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului care dispun că titlul afișat 
pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel 
moment. 

Or, potrivit raportului de monitorizare, așa cum cum rezultă din conținutul titlurilor 
afișate pe ecran  acestea nu au reflectat întocmai esenţa faptelor şi datelor prezentate 
în acel moment, având în vedere că în emisiune s-a discutat despre participarea unui 
deputat PSD și a unor înalte fețe bisericești la orgii sexuale, fapt ce contravine 
prevederilor legale invocate.   

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor 
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de 
exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale 
şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează 
tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu 
ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. 
Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează 
numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum 
şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei 
poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor 
subiecte de drept.” 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia                    
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, 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, bazate 
pe adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe 
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a 
mai fost sancționat, numai în anul 2022, cu 15 somaţii şi 10 amenzi în cuantum total de  
110.000 lei pentru încălcarea acelorași prevederi legale privind nerespectarea 
demnității și dreptului la imagine a persoanei şi asigurarea informării corecte, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă de 10.000 de 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) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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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 amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 
articolelor  40 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) și 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: 

 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în emisiunea Punctul culminant din 4 octombrie 2022, în 
contextul dezbaterii unui subiect în care mai multe persoane au fost acuzate că au 
participat la orgii sexuale, nu au fost prezentate dovezi în susținerea acestora și nici  
punctul de vedere al persoanelor pentru a se apăra și nu s-a precizat pe post că acestea ar 
fi refuzat să-și exprime opinia, astfel cum impune norma la art. 40 din Codul audiovizualului. 

Sancțiunea a fost aplicată și pentru că informațiile difuzate cu privire la afirmațiile 
acuzatoare la adresa persoanelor incriminate nu au fost prezentate în mod imparțial și cu 
bună-credință, fapt de natură a afecta dreptul publicului la informare corectă, iar titlurile 
afișate pe ecran nu au reflectat esența aspectelor prezentate în acel moment, fapt ce 
contravine prevederilor art. 64 și 65 din aceeași normă.” 

  

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 Dumitru Ciobanu  
 

 
 
 


