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Decizia nr. 603 din 17.11.2022 

  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 ziua de 17 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului cu somație, după ce în ședința din 
15.11.2022 a vizionat înregistrări și  a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, 
în baza sesizării nr. 9561/2022-09-11, cu privire la emisiunea ‘’România de poveste‘’ din 
11.09.2022, 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 și 
vizionarea unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 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. 

În fapt, în data de 11.09.2022, în intervalul orar 16:00-17:48, postul ROMÂNIA TV a 
difuzat emisiunea România de poveste, moderată de Ioan Korpos. 

În cadrul acestei ediții, potrivti raportului de monitorizare, s-a discutat și subiectul la 
care face referire petentul și anume, afacerile fostului ministru al Sănătății, Vlad 
Voiculescu și modul în care au fost cheltuiți banii publici din PNRR pe achiziționarea 
unor mulaje pentru cabinetele de planning familial. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
S3-rep.24.25-33.00 sel.17 
  Titluri pe ecran pe parcursul prezentării subiectului: OBSEDAȚII DE SEX ȘI BANI CARE AU 

VÂNDUT ȚARA; ȚARA E ÎN CRIZĂ, USR-IȘTII NE-AU VÂNDUT PE JUCĂRII SEXUALE. 
Rep.00.00 din S3 Ioan Korpos: Iar obsedații de sex și de bani care au vândut România pe 

jucării sexuale de cauciuc în valoare de jumătate de milion de euro, trăiesc în continuare pe 
picior mare, ministrul USR-ist al Sănătății declară că a trăit 4 ani numai din economii, deși 
era șomer, dar și-a permis să dea sute de mii de lei cu împrumut, doamnelor și domnilor, 
chiar acum venim cu toate informațiile. 



 

  

 

 

 

 

2
A  fost difuzat un material care a conținut mai multe imagini cu foștii miniștri USR, Vlad 

Voiculescu și Cristian Ghinea. Materialul a mai conținut și fragmente din diferite declarații ale lui 
Vlad Voiculescu făcute în spațiul public. 

Bărbat: Ați specificat în ele că ați lucrat ca voluntar, care sunt sursele dumneavoastră de venit 
de când ați plecat de la Ministerul Sănătății? 

Declarație Vlad Voiculescu, ministru desemnat al Sănătății (decembrie 2020): Dacă aruncați o 
privire pe declarația mea de avere din 2016, veți vedea care sunt economiile mele personale. 

Pe ecran a fost afișat un document parțial blurat. În partea de sus a documentului a fost titrat: 
ECONOMIILE LUI VLAD VOICULESCU 2016. 

Voce din off: Economiile lui Vlad Voiculescu în 2016, total depozite și bani la saltea, 102.758 
euro, plus 86.686 lei. 

Declarație Vlad Voiculescu, ministru desemnat al Sănătății (decembrie 2020): Dacă aruncați o 
privire de asemenea pe declarația mea de avere recentă, veți vedea că economiile personale au 
scăzut.  

Voce din off: Economiile lui Vlad Voiculescu în 2020, total depozite și bani la saltea, 40.837 
euro plus 87.892 de lei, plus 2000 de dolari: Bonus, Voiculescu a împrumutat o persoană cu 
222.700 lei, magicianul Vlăduț a trăit 4 ani cu doar cu 1000 lei pe lună. 

Este afișat un document ce pare o pagină dintr-o declarație de avere, parte din textul afișat fiind 
blurat. Sumele respective sunt afișate și printr-un text pe ecran: Total depozite și bani la saltea, 
40.837 Euro 87.892 LEI. Bonus, Voiculescu a împrumutat o persoană cu 222.700 lei 

Vlad Voiculescu: Acolo este răspunsul, acolo este răspunsul. 
Voce din off: Îl credeți? Într-o postare pe pagina de Facebook, PSD l-a luat la 3 parale pe 

preacinstitul Vlad Voiculescu. Fostul ministru USR-ist al Sănătății, întrebându-l prin ce magie a trăit 
12000 de zile, adică 4 ani cu doar 33 lei pe zi, permițându-și totodată să plătească și creditele la 
bănci, să investească în acțiuni de mii de euro și să dea sute de mii de lei cu împrumut, asta atunci 
când nu este ministru, adică bugetar, Voiculescu trăiește din economiile sale de șomer, fiind 
voluntar al ONG-ului Magic Camp. Pe vremuri mai era cineva care își făcuse vilă cu 3 etaje, pentru 
că nu bea și nu fuma, Voiculescu însă a adus geniul financiar la nivelul următor, mai scriu ironic 
PSD-iștii în postare. 

A fost difuzată o declarație a lui Adrian Videanu din iunie 2010, prin care încerca să explice 
sumele mari de bani din declarația de avere, prin lipsa consumului de băutură și țigări. 

Voce din off: Misterul economiilor din care trăiește șomerul Vlad Voiculescu a fost dezlegat anul 
trecut de liberalul Mario De Mezzo, director al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor care l-a 
acuzat printr-o scrisoare deschisă că ar fi implicat alături de prezentatoarea TV Melania Medeleanu 
în posibile excrocherii financiare cu banii obținuți din donații, pe vremea când cei doi formau un 
cuplu și se ocupau de tabăra de copii magic Camp din Brănești, județul Dâmbovița. 

Declarație Mario De Mezzo, sursa: voxpublica.ro : Cea mai bună dovadă, Vlad că am avut 
bună credință este că am venit spre voi și v-am semnalizat că nu aveți rapoarte anuale, deși 
strângeați milioane de euro de la oameni cu raportări financiare publice. Ați făcut și sunt sigur că 
mesajele acelea au legătură cu rapoartele anuale, doar că în ultimii doi ani iarăși nu mai ai, Vlad, și 
aleg să îți spun public, nu doar printr-un mesaj privat, pentru că observ cum opacitatea nu îți 
întunecă doar chipul în conferințe de presă, ci și transparența organizațională și pe cea 
guvernamentală. 

Rep. 04.20 din S3 Voce din off: Mario De Mezzo îl mai acuză pe Vlad Voiculescu și de un 
posibil trafic de influență la nivel guvernamental în beneficiul Magic Camp, deoarece în 2016 a adus 
la Brănești aproape tot guvernul Cioloș la un team building cu scopul de a-și promova ONG-ul. Și în 
timp ce țara se afla în criza generată de războiul de la graniță, aflăm cu stupoare despre noul 
jaf din banii românilor pus la cale prin intermediul PNRR de USR-iștii lui Voiculescu, cei care 
au blocat creșterea pensiilor românilor și și-au tras consultanță de milioane de euro pentru 
firmele de casă care, ne-au vândut penisuri și vagine de cauciuc la sute de euro bucata, totul 
sub masca dotării a 190 de cabinete de plannig familial cu aceste mulaje. Iată ce se cumpără 
prin PNRR, model vagin plus clitoris în valoare de 170 de euro bucata, model penis 91 de 
euro bucata, model vezică urinară, model uter plus  trompe uterine, model prostată, mulaj 
pelvis feminin cu fetus matur, 10 video preînregistrare, 3 în regie editare video sunet-lumini, 
locație make-up. Cât costă toate acestea? 492 de mii de euro, pe lângă asta USR-iștii au mai 
alocat 43 de mii de euro pentru biciclete și 700 de mii de euro pentru mașini electrice. 
Cireșele de pe tort sunt reprezentate de bugetele pentru campania de informare în valoare de 
520 de mii de euro și bugetul pentru traducerea materialelor în limba română în valoare de 
840 de mii de euro. Cine este artizanul care a negociat aceste grozăvii din PNRR? Cristian 
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Ghinea, fost de 2 ori ministru al Fondurilor Europene, prima dată în 2016 în guvernul Cioloș, de 
unde i s-a tras porecla ministrul 0 și a doua oară în 2020 în guvernul Cîțu de unde s-a ales cu 
eticheta negociatorul în sandale, pusă de PSD. Ghinea l-a criticat pe ministrul Rafila că a dat 21 de 
milioane de euro OMS pentru consultanță din 50 de milioane, câte erau prevăzute de USR-iști în 
PNRR. Negociatorul în sandale, Ghinea își manifestă frustrarea că PSD chiar face PNRR, mai 
ieftin, mai bine și fără firmele de casă ale acestor impostori care au trăit toată viața lor din 
consultanță pe nimic, voi toți din USR trebuie să vă încolonați la pușcărie pentru că ați girat achiziția 
a milioane de doze inutile de vaccin pentru care plătim acum 1 miliard de euro, au scris în replică 
PSD-iștii pe pagina de Facebook a partidului. 

Pe ecran a fost afișat textul unor documente, precum și fotografii ale unor mulaje ale organelor 
sexuale masculine și feminine și prețul de achiziție al acestora (91,00 € și 170 €).  

Ioan Korpos: Avem și război, avem și criză, vedem cum ne-au adus, ce au cumpărat din acești 
bani, ce spuneți, doamna doctor? 

Monica Pop: Ce să spun, am ajuns eu să îl laud pe domnul De Mezzo, spun că am ajuns să îl 
laud, pentru că el a fost unul dintre cei care a vorbit urât despre ce am spus eu cu vaccinuri și s-a 
adeverit, acum face foarte bine, pentru că domnul Voiculescu crede că românii sunt tâmpiți și poate 
să îi păcălească cum vrea, eu sper să plătească pentru tot ce a făcut și să știți un lucru, spuneți 
despre încolonare la pușcărie, pușcăria nu ajunge, trebuie luate toate averile, pentru că tot ce au 
făcut este… Ce a făcut el și ce au făcut alții ca el, trebuie verificat, el a știut să trimită pe alții, să 
facă tot felul de reclamații împotriva tuturor opozanților lui, dar el nu se vede, știe toată lumea ce 
face, toată lumea știe, în primul rând vreau să vă spun un lucru, domnul Korpos, nu avea voie cât a 
fost ministru să fie în niciun fel de altă funcție și niciun fel de alt venit nu avea voie, dar ei nu au ținut 
cont de lucrul ăsta știți foarte bine, pentru că legile sunt făcute numai pentru anumite persoane, nu 
pentru toate, iar el trebuie să plătească fără doar și poate. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, a 
mers cât a mers, s-a spart, s-a ciobit, acum să sperăm că se sparge de tot. 

 

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

Astfel, în cadrul acestei emisiuni, sub titlurile: OBSEDAȚII DE SEX ȘI BANI CARE 
AU VÂNDUT ȚARA; ȚARA E ÎN CRIZĂ, USR-IȘTII NE-AU VÂNDUT PE JUCĂRII 
SEXUALE, unele dintre subiectele discutate s-au referit și la afacerile fostului ministru al 
Sănătății, Vlad Voiculescu și la modul în care au fost cheltuiți banii publici din PNRR pe 
achiziționarea unor mulaje pentru cabinetele de planning familial.  

În acest context, în cadrul emisiunii, au fost făcute au făcut o serie de afirmații 
tendențioase, acuzatoare și lipsite de imparțialitate la adresa fostului ministru al 
sănătății, din partea USR, Vlad Voiculescu, căruia îi erau imputate presupuse fapte de 
natură penală. Aceste acuzații factuale, prezentate ca certitudini, cu valoare de adevăr 
de necontestat, au fost făcute atât de radiodifuzor, prin comentarii din voce off, cât și 
formulate de moderatorul emisiunii, care prin atitudinea manifestată nu a asigurat 
desfășurarea emisiunii într-un cadru legal. 

În consecință, Consiliul a constatat că modul în care a fost tratat acest subiect nu a 
fost unul imparțial, echilibrat și cu bună-credință, cu consecința afectării dreptului 
publicului la informare corectă, ceea ce contravine dispozițiilor legale invocate. 

 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. 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, 
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prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului 
de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.  

Față de aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor referitoare la 
respectarea dreptului 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 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. 

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 de poveste‘’ din 11 septembrie 
2022, în contextul dezbaterii subiectului despre modul în care au fost cheltuiți banii 
publici prin programul PNNR, nu a fost asigurată o informare imparțială și echilibrată, 
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 

 
 


