
 

 
Decizia nr. 652 din 17.11.2020 

  privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,  

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      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 17 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizărilor nr. 
11031/09.11.2020, 11031/1/09.11.2020, cu privire la emisiunile ’’Breaking news’’ și 
’’Știrile România TV’’ difuzate de postul ROMÂNIA TV, în data de 04.11.2020. 

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 înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 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 (Codul audiovizualului), 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, potrivit raportului, au fost monitorizate emisiunile informative difuzate de 
postul de televiziune ROMÂNIA TV din data de 04.11.2020, urmărindu-se aspectele 
semnalate în reclamațiile 11031/09.11.2020 și 11031/1/09.11.2020. Au fost găsite 2 
emisiuni informative. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
13:59-14:43 – Breaking news 
14:24, S1 (25.03-26.51/14) Titluri: MASCAȚII PESTE TATĂL DEONTOLOGULUI DE LA TV 

/ DESCINDERI LA POLITICIANUL CARE ÎNREGISTRA DISCUȚII PRIVATE / CE A COMIS 
POLITICANUL TRASEIST, PROBELE RIDICATE  

Mențiunea direct. 
Radu Șerbănescu, prezentator: Descinderi ale mascaților la un politician din Buzău. Este 

vorba despre Doru Muzgoci, cercetat pentru că ar fi înregistrat fără drept o discuție avută de 
fostul viceprimar cu o altă persoană. Discuție care apoi a fost făcută publică. Mergem la 
colega noastră Iulia Blonda pentru mai multe informații. 

Iulia Blonda, reporteră: Bun găsit, tuturor. Doru Muzgoci este tatăl propagandistului 
Bogdan Muzgoci, un jurnalist controversat care a fost implicat în numeroase scandaluri. Iată 
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că acum, tatăl său a ajuns în vizorul oamenilor legii. Mai exact, politicianul traseist din Buzău 
este acuzat că a înregistrat o discuție privată, discuție pe care ulterior a făcut-o publică. A 
avut și un complice. Complice are care acum l-a denunțat și iată că a ajuns în vizorul 
oamenilor legii. Complicele său este cel care a înregistrat respectiva discuție la ordinele lui 
Doru Muzgoci și a povestit anchetatorilor pas cu pas ce s-a întâmplat. Cum a fost pus să 
înregistreze discuția cu fostul viceprimar din Nehoiu, dar și ce indicații i-a dat Doru Muzgoci 
pentru a purta discuțiile cu viceprimarul, fostul viceprimar din Nehoiu. Iată că, acum, 
locuința lui Doru Muzgoci a fost vizată de ample descinderi. Mascații au mers la locuința 
politicianului, au ridicat mai multe documente și acum fac în continuare cercetări în acest 
dosar în care Doru Muzgoci este acuzat. Vă reamintesc, Doru Muzgoci este tatăl jurnalistului 
Bogdan Muzgoci. 

 
În partea stângă a ecranului splitat au fost prezentate fotografii în buclă cu Doru Muzgoci: 

așezat la un pupitru, având alături steagul României, singur - în picioare sau așezat, sau așezat la 
un pupitru, având alături steagurile României și al UE. 

 
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al lui Doru 

Muzgoci sau al fiului acestuia. 
Nu s-a specificat sursa informațiilor. 
 
16:00-16:53 – Știrile România TV 
16:35, S2 (36.10-38.06/16) Titluri: MASCAȚII PESTE TATĂL DEONTOLOGULUI DE LA TV 

/ DESCINDERI LA POLITICIANUL CARE ÎNREGISTRA DISCUȚII PRIVATE / CE A COMIS 
POLITICANUL TRASEIST, PROBELE RIDICATE  

Mențiunea direct. 
Radu Șerbănescu, prezentator: Descinderi ale mascaților la un politician din Buzău. Este 

vorba despre Doru Muzgoci. El este cercetat pentru că ar fi înregistrat fără drept o discuție 
privată purtată de fostul viceprimar cu o altă persoană. Discuție care apoi a fost făcută 
publică. Mergem la colega noastră Iulia Blonda pentru mai multe informații. 

Iulia Blonda, reporteră: Bun găsit, tuturor. Politicianul din Buzău vizat de mascați este 
tatăl propagandistului Bogdan Muzgoci, un jurnalist controversat care de-a lungul timpului a 
fost implicat în numeroase scandaluri. Iată că acum și tatăl său a ajuns în mijlocul unui scandal, 
însă de această dată este vizat de oamenii legii. Și asta pentru că Doru Muzgoci este acuzat de 
faptul că a înregistrat o discuție privată, iar mai apoi a făcut-o publică. Anchetatorii au 
stabilit că Doru Muzgoci cu ajutorul unui complice l-a înregistrat pe fostul viceprimar din 
Nehoiu în timp ce acesta declara mai multe lucruri. Complicele său le-a povestit 
anchetatorilor ce s-a întâmplat. Le-a povestit cu lux de amănunte cum l-a pus Doru Muzgoci 
să meargă în casa fostului viceprimar, dar și ce discuții să poarte cu acesta în timp ce Doru 
Muzgoci înregistra prin intermediul telefonului discuția respectivă. Iată că, anchetatorii au 
deschis un dosar penal în acest caz, iar locuința lui Doru Muzgoci a fost călcată de mascați. 
Oamenii legii au descins la fața locului, au ridicat mai multe probe care pot fi dovezi 
importante în acest dosar, iar Doru Muzgoci, tatăl jurnalistului Bogdan Muzgoci, poate fi tras 
la răspundere penal, după ce, iată, a înregistrat, așa cum spuneam, o discuție privată, iar 
mai apoi a făcut-o publică. 

 
În partea stângă a ecranului splitat au fost prezentate aceleași fotografii în buclă cu Doru 

Muzgoci ca la știrea de la ora 14: 
 
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al lui Doru 

Muzgoci sau al fiului acestuia. 
Nu s-a specificat sursa informațiilor. 
 
Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 

constatat că, în cadrul emisiunilor ’’Breaking news’’ de la ora 13.59 și ’’Știrile 
România TV’’ de la ora 16.00 din  data de 04.11.2020, subiectul despre presupusa 
descindere a mascaților la un politician din Buzău, nu a fost prezentat cu bună-
credință, așa cum prevede art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit 



 

 

3 
căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În speță, în cadrul celor două emisiuni, sub titlurile: MASCAȚII PESTE TATĂL 
DEONTOLOGULUI DE LA TV/ DESCINDERI LA POLITICIANUL CARE 
ÎNREGISTRA DISCUȚII PRIVATE / CE A COMIS POLITICANUL TRASEIST, 
PROBELE RIDICATE, radiodifuzorul a difuzat mai multe informații, fără  a preciza 
sursa acestora, despre o presupusă descindere a mascaților la locuința 
politicianului Doru Muzgovici, ale cărui imagini au fost difuzate în buclă. 

Astfel, Consiliul a constatat că radiodifozorul nu a manifestat bună-credință în 
prezentarea acestui subiect, deoarece, în cadrul emisiunilor, pe de o parte, nu a fost 
prezentat și punctul de vedere al persoanei vizate cu privire la veridicitatea 
informațiilor relatate, iar pe de altă parte, fără a avea vreo relevanță asupra 
subiectului, au fost făcute comentarii tendențioase, în termeni jignitori, la adresa 
fiului lui Doru Muzgovici, respectiv Bogdan Muzgovici, jurnalist la Realitatea TV, 
despre care s-a afirmat că ar fi ’’propagandist, jurnalist controversat, implicat în 
numeroase scandaluri’’, informații cu privire la care nu au fost prezentate dovezi și, 
de asemenea, nici opinia acestuia. 

Având în vedere modalitatea în care a fost prezentat acest  subiect, Consiliul a 
constatat că nu a fost asigurată o informare cu bună-credință a publicului, așa cum 
radiodifuzorul avea obligația legală în virtutea normei legale invocate. 

În Consecință, Consiliul consideră că informarea imparțială și cu bună-credință 
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. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somație.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (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 
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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 emisiunilor ’’Breaking news’’ și  ’’Știrile România 
TV’ din  04.11.2020, subiectul despre presupusa descindere a mascaților la un 
politician din Buzău, nu a fost prezentat cu bună-credință, așa cum prevede art. 64 
din Codul audiovizualului, potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


