
 

Decizia nr. 668 din 26.11.2020 
privind sancționarea cu somație a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.   

cu sediul în Ploiești, Str. Democrației  nr. 28A, spațiul de lucru nr. 2,  
Construcția C1, parter, jud. Prahova 
C.U.I. 14954665, Fax: 0378/603.160 

e-mail: office@rtv.net 
 

- pentru postul  ROMÂNIA TV 

 
  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare cu privire la respectarea 
reglementărilor privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor 
Parlamentului României în cadrul emisiunilor difuzate de postul ROMÂNIA TV în perioada 
06-12  noiembrie 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, decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

   În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 5 alin. (1) și art. 8 alin. (4) din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților din anul 2020 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza 

numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:  
a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul 
electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata 
programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile 
informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;  

b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta 
programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a 
unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă 
acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu 
modificările și completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul 
emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul 
„emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de 
televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;  

c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, 
cu modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele 
electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel 
puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a 
unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca 
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atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin 
marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, 
în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele 
de luni până duminică.  

Art. 8 (4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă 
persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; 
în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe 
ecran la momentul intervenţiei acestora. 

Redăm, spre exemplificare, fragmente din rapoartele de monitorizare analizate de 
Consiliu referitor la modul de desfășurare și conținutul emisiunilor difuzate de postul 
România TV în perioada 6-12 noiembrie 2020: 

„(...) A fost monitorizat programul difuzat de postul de televiziune România TV în data 
de 08.11.2020, în intervalul orar 19:00-24:00 şi s-au constatat următoarele:  

■ au fost difuzate trei  emisiuni de dezbatere electorală marcate corespunzător: 
România Te Vede, ora 19:00, ROMÂNIA EXCLUSIV, ora 20:00 şi ROMÂNIA Te Vede, ora 
21:00   

■ a fost difuzată o ediţie de dezbatere BREAKING NEWS, ora 23:00 fără a avea 
invitaţi comeptitori electorali. 

► România Te Vede, ora 19:00  
Moderator: Ioan Korpos 
Invitaţi: Victor Ponta- candidat PRO România pentru Camera Deputaţilor; Bogdan 

Chireac- analist politic, Rafaelo Varga- reporter România TV- în direct din Piaţa Victoriei.  
Menţine titrată pe ecran:  DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Titluri: PONTA FACE DEZVĂLUIRI CULMINANTE ÎN SEARA PROTESTELOR; 

PROTEST ÎNAINTE DE IMPUNEREA NOILOR RESTRICŢII; PROTESTATRII NU MAI ŢIN 
CONT DE LEGE, CE FAC JANDARMII;         

Subiectele de dezbatere ale emisiunii:       
● cum afectează noul lockdown salariile românilor;  
● cine suferă mai mult după noile restricţii;  
● închiderea magazinelor după ora 21:00; 
● închiderea pieţelor agroalimentare; 
● protestul aflat în desfăşurare în Piaţa Victoriei. 
Victor Ponta, invitat în studio, discutând despre restricţiile impuse de autorităţi în criza 

generată de coronavirus, a afirmat următoarele: 
 S1 (rep.07:00-08:20, sel. 8-19) Moderatorul: Şi aceste restricţii care intră în vigoare 

numai peste câteva ore aici o să ducă şi vă citez pe dumneavoastră, vor amplifica 
nervozitatea oamenilor? 

Victor Ponta: Da. Este o stare în societate în primul rând de nesiguranţă. Faptul că  
nimeni nu spune domne uite trei zile sau cinci zile sau 15 zile după care vom face asta. Sau 
nimeni nu spune ... domnu Orban trebuia să spună domne vă atenţionez de la 
momentul X la care ajungem la atâtea infectări vom face A şi B. Nu spun nimic după 
care odată se strâng acolo toţi cu Orban, cu Vela, cu Tătaru cu nu ştiu ce şi la 12 
noaptea eu mă uit la dumneavoastră la RTV să aflu ce nu am voie să fac de dimineaţă. 
Asta nu este un mod de a guverna este un mod de a-ţi bate joc de oameni. Şi oricum 
acuma încă mai au mănuşi. Zic domne să nu evervăm lumea până pe şase decembrie. 
Înseamnă că pe şapte decembrie ne închid în case. Deci ne pun poliţist la uşă la fiecare. 
Asta este. E foarte clar, nu?             

Moderatorul: Vorbind tot despre nervozitatea de care dumneavoastră aţi amintit, 
declaraţia pe propria răspundere din această noapte, magazine închise, pieţe şi aşa mai 
departe, păi aproape tot o stare de urgenţă sau o semi stare de urgenţă? 

Victor Ponta: E de fapt o stare de urgenţă mascată. Pentru că dacă ar spune stare de 
urgenţă nu am mai face alegeri. Altfel însă este aproape o stare de urgenţă.      

În timpul emisiunii nu a foat contactat  nici un reprezentant al guvernului pentru a 
prezenta un punct de vedere faţă de aceste afirmaţii. 
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 ►ROMÂNIA EXCLUSIV, ora 20:00  
Moderator: Simona Gheorghe 
Invitaţi: Diana Ivanovici- Şoşoacă- avocata protestatrilor, candidat AUR pentru Senat; 

Petre Roman- fost premier;  Luis Lazarus- jurnalist, Cristian Troncotă- profesor. 
Menţine titrată pe ecran: DEZBATERE ELECTORALĂ 
Titluri: CIRCUL MOMENTULUI MINISTRUL SĂNĂTĂŢII FUGĂRIT; AVOCATA 

PROTESTATARĂ, SCANDAL CU ŞEFUL COVID; AMENZI, FILTRE, CONTROALE- CE SE 
ÎNCHIDE; CE FAC JANDARMII CU PROTESTATARII ÎN ACESTE MOMENTE.  

Subiectele de dezbatere ale emisiunii:       
● planul lockdown-ului naţional după alegeri;  
● anunţul făcut de preşedintele Klaus Iohannis;  
● protestul din Piaţa Victoriei.  
În timpul emisiunii a fost difuzat un material înregistart filmat în localitatea Iaşi  în timpul 

vizitei facute de Nelu Tătaru la spital modular destinat pacienţilor Covid. Avocata Diana 
Şoşoacă a adresat o serie de întrebări ministrului Nelu Tătaru aflat în vizită la unitatea 
sanitară.  

S2 (rep.11.54-15:07, sel. 8-20) Moderatoarea: Vreau să vă arăt imaginile cu ministrul 
Tătaru fugărit de avocata protestatrilor de Diana Şoşoacă care este acum în legătură 
telefonică cu noi. Haide să vedem imaginile de acolo. 

Diana Şoşoacă: Să ne spună şi nouă ce face pentru România şi pentru oamenii din 
România. Unde este domnu Tătaru? Are de dat răspunsuri. Că nimeni din guvernul ăsta 
numai vorbeşte cu nimeni. Daţi mai departe, distribuiţi. Am aflat că domnul Tătaru este aicea. 
Au venit, ce să facă? Să ne interneze cu forţa. Ia uite-i, ia uitaţi-i! Uitaţi-i cu presa după ei. 
Presa are dpreptul să intre în spitalele modulare. Cei mai mari medici legişti din România. 
Pentru ce nu daţi drumul la autopsii? Ce căutaţi la Iaşi în loc să vă duceţi să vorbiţi cu 
oamenii. Dumneavoastră veniţi în spitale? Cum vă permiteţi să internaţi oamenii fără 
niciun simptom? Pleacă domne de aici, nu pune mâna pe mine că nu ai dreptul! 
Domnule Tătaru aveţi obligaţia să vorbiţi cu poporul român. Ia mână de pe mine. Ia 
mână de pe mine nu ai voie să pui mâna. Domnule Tătaru, fără agresiune 
fizică...Domnule Tătaru eşti obligat să răspunzi poporului român, sunteţi plătiţi din bani 
publici. Aţi închis oameni cu forţa. Pentru ce încălcaţi convenţia ... (neinteligibil)  art. 5, 
niciun act medical nu se poate face fără acordul pacientului. Cum este posibil. Unde 
sunt izoletele pe care aţi dat 300.000 de euro? Pentru ce furaţi banii publici, nouă 
miliarde de euro duşi de la Casa de Asigurări de Sănătate care numai sunt! Ce aţi făcut 
cu banii românilor? Îi internaţi forţat. îi omorâţi. Penru ce toţi oamnii internaţi în 
spitalele Covid ies cu picioarele îaninte? Cât costă, 10.000 euro zece zile de internare 
cu paracetamol? Ruşine şi voi presa ruşine pentru că le ţineţi partea pentru banii pe 
care vi i-au dat. Mor oamenii cu zile în spitale. Unde sunteţi voi să daţi adevărul? Pentru 
ce nu permiteţi să audiaţi şi celelelte părţi care contrestă. Audiatut et altera pars! 
Ascultaţi şi cealaltă parte! Dreptul la liberă exprimare. Dreptul la opinie! Aţi venit aici, 
de ce nu vă duceţi să vedeţi cum mor oamenii de foame? Cum sunt luaţi şi duşi în 
spitale. Ce căutaţi aici în spitalele astea?Sunt goale, banii noştri aruncaţi aici şunt şi 
banii voştri... Orice guvernant are obligaţia să răspundă la interpelarea poporului. Ce aţi 
venit să faceţi? De ce nu vă puneţi costumele alea care să vă apere de covid? Deci nu 
este chiar aşa de periculos covidul dacă intraţi fără costumele speciale! Unde vă sunt 
tunelurile dezinfectante cu care aţi omorât copiii din România? Cum este posibil să 
închideţi şcolile?             

După difuzarea acestui material înregistrat în studio s-au făcut următoarele comentarii: 
S3 ( rep.15:49-17:50, sel. 8-20) Moderatoarea: Imagini de la Iaşi doamnelor şi domnilor 

Diana Şoşoacă era cea care îl fugărea acolo pe ministru Tătaru. Doamna avocat ce dovezi 
aveţi că spitalul acela era gol şi că omaneii sunt intrenaţi cu forţa acolo pentru că oamenii se 
uită la noi şi se întreabă, domne char aşa o fi ce spune avocata?  

Diana Şoşoacă: Bineînţeles, vedeţi că aveţi filmări pe Facebook. Am intrat în Spitalul 
Covid am filmat nu era nimeni. Erou doar doi, trei care au ieşit după noi fără costume, fără 
măşti. Am stat acolo până când l-au adus pe un om cu salvarea care mergea foarte bine pe 
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picioarele lui cu o sacoşică în mână. Pe urmă am văzut oameni care veneau să le aducă, 
vezi doamne, mâncare şi am pus interviu cu o persoană care ne-a spus foarte clar că nu i s-a 
cerut niciodată acordul celui internat, l-au testat fără acord. Deci sunt mărturii. Nu numai de la 
noi sunt filmări peste tot cu spitalele covid în care oamenii sunt luaţi cu forţa. Nu se întreabă 
unde este acordul dat în scris? Acordul prezumat, unde sunt explicaţiile pe care medicii au 
obligaţia să le dea oamnenilor. Am întrebat-o pe doaman director care la un moment dat a 
ieşit acolo, a trimis- o domnul Tătaru să vorbească cu noi, că domnul Tătaru nu este în stare 
să vorbească cu poporul român. Ca să ne spună că are 37 de aomeni în stare medie deci nu 
este nicio problemă. Şi uitaţi-vă toate tubulaturile alea, modulele acelea, una nu are nici o 
fereastră. Acolo unde soarele nu intră pe fereastră intră doctorul pe uşă. Cum este posibil să 
contruieşti spitale fără să existe o fereastră? Totul este pe aer condiţionat, noi am intrat acolo, 
totul este închis. Nu este absolut nimeni în acele module. Donu Tătaru vroia să spună nişte 
minciuni. Am întrerupt conferinţa de presă şi am dat afară presa de acolo...(...)         

În timpul emisinii nu a fost contactat ministrul Nelu Tătaru pentru a prezenta punctul 
domniei sale de vedere cu privire la aceste afirmaţii.  

 ►ROMÂNIA Te Vede, ora 21:00-22:40  
Moderator: Ioan Korpos 
Invitaţi- în prima parte – interval orar 21:00-22:00:  Mariana Ştefan- avocat; Ovidiu Zară- 

candidat PER pentru Senat; Pavel Abraham- general, Sorin Ilieşiu- regizor; Gabriela Firea- 
candidat PSD la Senatul României; Călin Popescu Tăriceanu- candidat Pro România la 
Senatul României. 

Menţine titrată pe ecran: DEZBATERE ELECTORALĂ 
Invitaţi- în a doua parte – interval orar 22:00-22:40: Marilena Baraţă- jurnalist, Ovidiu 

Zară- candidat PER pentru Senat; Pavel Abraham- general. 
Menţine titrată pe ecran: nu a fost titrată nicio menţiune. 
Titluri: IDENTIFICAREA CRIMINALULUI FETEI ARSE ÎN VALIZĂ; UNDE S-AU GĂSIT 

NOI OBIECTE ALE FETEI ARSE; BOMBĂ: CARDUL, CONTRACTUL DE MUNCĂ, FIŞA 
MEDICALĂ; AGRESIUNI BĂTĂI ŞI URLETE LA PROTESTELE DIN PIAŢA VICTORIEI; 
RESTRICŢII SCHIMBATE CARE INTRĂ ÎN VIGOARE IMEDIAT; CRISTINA HEREA 
INFECTATĂ CU NOUL CORONAVIRUS.    

Subiectele de dezbatere ale emisiunii:       
● informaţii de ultimă oră despre identitatea criminalului fetei arse;  
● locul unde ar fi fost sechestrată victima;  
● obiecte găsite ce aparţineau fetei arse; 
● legătura crimei cu salonul unde a mucit victima; 
● abuzurile la care a fost supusă victima înainte de moarte. 
● protestele desfăşurate în Piaţa Victoriei.  
 
S4 (00:00-01:31, sel. 8-22) Ovidiu Zară- candidat PER pentru Senat  a fost invitat şi în a 

doua parte a ediţiei de dezbatere, în intervalul orar 22:00-22:40. Pe ecran, în acest interval 
orar, nu a afost afişată nicio menţiune. 

 
►BREAKING NEWS, ora 23:00  
Invitaţi: Artin Sarchezian- avocat; Marilena Baraţă- jurnalist.  
Menţine titrată pe ecran:  nu a fost titrată nicio menţiune. 
Titluri: IMAGINILE VIOLENŢEI GRAVE DIN PIAŢA VICTORIEI; CARANTINA DE 

NOAPTE SE VERIFICĂ DOCUMENTELE; POLIŢIŞTII IES PE STRĂZI, MARELE CONTROL; 
REVOLTĂ PE AEROPORT, PASAGERII FAC SCANDAL; SFÂRŞITUL DRAMATIC AL 
SABINEI ARSĂ ÎN VALIZĂ; INVESTIGATORUL DE LA LOCUL ARDERII FETEI PREZINTĂ 
PROBELE; AGRESOAREA I-A RUPT NASUL VEDETEI, OPERAŢIE DE URGENŢĂ; JAF LA 
BENZINĂRIE, VÂNZĂTOARE AMENINŢATĂ CU UN CUŢIT.                

Subiectele de dezbatere ale emisiunii:       
● informaţii de ultimă oră despre identitatea criminalului fetei arse;  
● vedeta de televiziune desfigurată în magazin;  



 5 

● poliţiştii se pregătesc să iasă pe străzi, încep marile controale după instituirea 
carantinei de noapte; 

● abuzurile la care a fost supusă victima înainte de moarte; 
● protestele desfăşurate în Piaţa Victoriei. 
(...) 

Constatări: Emisiuni 09.11.2020 
 SPECIAL, interval orar 19:00-19:43 
Emisiunea a fost semnalată cu marcajul „Dezbatere electorală”. 
Moderatoare: Romanescu Violeta. 
Invitați: Trăilă Cristina (candidat PNL), Zamfir Daniel (candidat PSD), Chirieac Bogdan 

(analist politic). 
Subiecte: măsurile care au intrat în vigoare începând cu data de 9 noiembrie și 

protestele împotriva noilor măsuri de restricție; filtre ale poliției pentru verificarea respectării 
măsurilor impuse de protecție sanitară în vederea prevenirii răspândirii virusul Covid-19. 

Titluri: MĂSURILE CARE SCOT OAMENII ÎN STRADĂ; SCANDAL CU URLETE ȘI 
ȚIPETE. 

Aspecte formale: La începutul emisiunii, moderatoarea a prezentat invitații. Numele și 
calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției 
acestora. 

 ROMÂNIA LA RAPORT, interval orar 20:00-19:43 
Moderatoare: Crețulescu Andreea. 
Emisiunea a fost semnalată cu marcajul „Dezbatere electorală”. 
Invitați: Ștefan Mariana (avocată), Răzvan Savaliuc, Romașcanu Lucian (candidat 

PSD), Spânu Ioan (jurnalist); Dragoș Frumosu (președintele Federației Naționale a 
Sindicatelor din Industria Alimentară), Theodor Stolojan reprezentant PNL), Ciprian Ciucu 
(primarul Sectorului 6). 

Subiecte: cazul fetei incendiate în geamantan; incidentul de la sediul central al PSD-
ului, în care o angajată s-a automutilat; măsurile anunțate de Raed Arafat. 

Titluri: OAMENII REVOLTAȚI CĂ RĂMÂN FĂRĂ LOCURI DE MUNCĂ; SCANDALUL 
SERII DUPĂ MĂSURILE ANUNȚATE DE ARAFAT; CE PIEȚE RĂMÂN DESCHISE ȘI CE 
PIEȚE SE ÎNCHID; ROMÂNII SĂTUI DE MĂSURILE DURE IES ÎN STRADĂ. 

Aspecte formale: Sel 1 (rep 02:46-02:59 sel 20.mp4) La începutul emisiunii, 
moderatoarea prezentat invitații, fără a preciza calitatea de candidat a invitatului 
Romașcanu Lucian. Numele și calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran 
la momentul intervenției acestora. 

 PUNCTUL CULMINANT, interval orar 21:00-22:45 
Emisiunea a fost semnalată cu marcajul „Dezbatere electorală”. 
Moderator: Ciutacu Victor 
Invitați: Alice Drăghici (avocat), Titus Corlățean (senator PSD), Stamule Tănase (PNL), 

Niels Schneker (corespondent), Vasile Astărăstoae (medic și profesor), Tonel Pop (avocat), 
Alecu Racoviceanu (jurnalist). 

 Subiecte: scandalul generat de închiderea piețelor; întâlnirea dintre ministrului 
Sănătății Nelu Tătaru și Costel Alexe într-un cort în formă de iglu; colapsul secțiilor ATI; 
recomandările făcute de Raed Arafat cu privire la conduita pe care ar trebui să aibă oamenii în 
locuința lor atunci când primesc vizite; noi informații despre cazul fetei incendiate 

Titluri: REVOLTE ÎN PRIMA ZI CU RESTRCȚII CA-N STAREA DE URGENȚĂ; 
PROTEST NAȚIONAL ÎN PRIMA ZI DE RESTRICȚII, SCANDAL ÎN PIEȚE; RESTAURANTE 
ȘI PIEȚE ÎNCHISE, PE CE SE MAI PUNE LACĂTUL; CUM S-A ASCUNS MINISTRUL 
TĂTARU LA TERASĂ; SECȚIILE ATI ÎN COLAPS, ROMÂNIA E PE MARGINEA 
PRĂPASTIEI; SCANDALOS, E PROPUNE ȘEFUL COMANDAMENTULUI COVID; ARAFAT 
VREA AMENZI ȘI DESCINDERI ÎN CASELE ROMÂNILOR 

Aspecte formale: Sel 2 (rep 01:50-02:38, sel 21.mp4) La începutul emisiunii, 
moderatorul a prezentat invitații, fără a preciza calitatea de candidat a invitatului Titus 
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Corlățean. Numele și calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la 
momentul intervenției acestora.   

(...) 
Constatări: Emisiuni 11.11.2020 
 Breaking News, interval orar 19:00-19:44 
Emisiunea a fost semnalată cu marcajul „Dezbatere electorală”. 
Moderator: Ioan Korpos. 
Invitați: Marius Pieleanu (sociolog), Petre Roman (fost premier), Radu Oprea (candidat 

PSD), Sebastian Burduja (candidat PNL), Călin Popescu-Tăriceanu (președintel ALDE), 
Mugur Mihăiescu (actor), Florin Zamfirescu (actor) 

Subiecte: noile restricții care au intrat în vigoare; filtrele care se desfășoară în toată țara 
pentru verificarea măsurilor de protecție sanitară; amenzile pe care le vor primi protestatarii 
împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru prevenirea infecției cu noul coronavirus; 
bilanțul cazurilor de infectări și decese din cauza noului coronavirus înregistrate în cursul zilei; 
moartea actorului Viorel Găitan; majorarea pensiilor..  

Titluri: NOILE RESTRICȚII DURE PENTRU POPULAȚIE; FILTRE ÎN TOATĂ ȚARĂ, SE 
DAU AMENZI PE BANDĂ RULANTĂ; DE CE SE MOARE PE CAPETE ĂN SPITALE, CE NU 
NI SE SPUNE; MAJORAREA PENSIILOR, ANUNȚUL SERII DE LA GUVERN. 

Aspecte formale: Moderatorul a prezentat invitații la începutul emisiunii. Numele și 
calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției 
acestora. 

(...)” 
În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, spre 

exemplu, emisiunile difuzate de postul România TV în data de 8 noiembrie 2020 (duminică) cu 
mențiunea Dezbatere electorală  au fost identificate și difuzate în mod greșit, cu încălcarea 
prevederilor art.  5 alin. (1) din Decizia CNA nr. 603/2020.  

Astfel, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 
(1) lit.c), emisiunile de dezbatere electorală sunt emisiunile în care radiodifuzorii pun în 
discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, 
cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor, iar în cazul neparticipării 
unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat.  

Or, analizând conținutul și modul de desfășurare al emisiunilor România Te Vede, de 
la ora 19:00, și ROMÂNIA EXCLUSIV, de la ora 20:00, din data de 8 noiembrie 2020, 
membrii Consiliului au constatat că la acestea au participat doar câte un singur candidat, 
respectiv Victor Ponta și Diana Șoșoacă, nefiind menționate sau invitate alte persoane care 
aveau calitate de candidat sau reprezentant al acestuia, situație în care emisiunile analizate 
nu au îndeplinit condițiile pentru a fi considerate emisiuni de dezbatere, așa cum sunt acestea 
definite, ci, prin conținut, au constituit emisiuni electorale, definite la art. 5 alin. (1) lit. b) din 
Decizia CNA 603/2020.  

Potrivit dispozițiilor menționate, emisiunile electorale, sunt acele emisiuni în care 
competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie 
electorală; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de 
radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod 
vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi 
difuzate în zilele de luni până vineri.  

De asemenea, analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că, spre exemplu, în emisiuni de dezbatere electorală difuzate în zilele de 9 și 11 
noiembrie 2020, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 8 alin. (4) din decizia CNA nr. 
603/2020, în condițiile în care, conform celor reținute în rapoartele analizate,  calitatea de 
candidat a unor persoane nu a fost menționată sau numele și calitatea persoanelor invitate 
nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.  

Or, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (4), radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze 
calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau 
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de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea 
persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora. 

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

Supusă la vot, propunerea de sancționare cu somație a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, și a art. 17 din Decizia CNA nr. 603/2020 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaților din anul 2020. 

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1 Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. ( titularul licenței nr. S-TV 
281.6/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul ROMÂNIA 
TV) se sancţionează cu somație pentru intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 8 alin. (4)  din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile 
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020. 

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 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 postul România TV 
deoarece, unele emisiuni cu caracter electoral, difuzate în perioada 6 - 12 noiembrie 2020, 
nu au respectat prevederile articolelor 5 și 8 din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile 
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020. 

Astfel, unele emisiuni au fost identificate ca fiind emisiuni de dezbatere electorală și 
difuzate duminica, în condițiile în care acestea, prin conținut, constituiau emisiuni 
electorale care puteau fi difuzate doar de luni până vineri, iar în alte emisiuni radiodifuzorul 
nu a respectat obligația de a preciza calitatea în care se exprimă persoanele invitate, cum 
ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, numele şi calitatea persoanelor 
invitate nefiind afișate pe ecran la momentul intervenţiei acestora.” 

 

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

PREŞEDINTE,  
 

MARIA MONICA GUBERNAT  
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
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