
 
Decizia nr. 122 din 26.01.2023 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A,  

Construcţia C1, et. 2, ap. 8,, jud. Prahova 
CUI: 42745597 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, parter, sector 2 
 
 
Întrunit în şedinţa publică din 26 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raporartele de monitorizare, întocmite în baza sesizărilor nr. 10477/16.10.2022, 
10506/17.10.2022 și 10724/25.10.2022, cu privire la  emisiunile, „Știrile România TV”, din 
15 și 22.10.2022, „Breaking News” din 15.10.2022 și „România te vede” din 22.10.2022, 
difuzate 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 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.2/26.01.2023). 

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 prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) 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, furnizaorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii. 
În fapt, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de postul de televiziune 

România TV, în data de 15.10.2022, la orele indicate de petenți în sesizări: 14:05, 15:15 și 
18:05, urmărindu-se subiectul reclamat referitor la marșul LGBT organizat în Capitală. 

 Știrile România TV, interval orar 13:59-14:28 
- interval orar 14:06-14:14: 
Prezentatoare: Cristina Herea; 
Transmisiune directă: Denisa Gelatu (corespondent România TV, transmisiune 

directă din Piața Universității), Gelu Vișan (analist politic, transmisiune directă din Piața 
Victoriei); 

Titluri știre: MARȘUL NEOMARXIȘTILOR, CUM FORȚEAZĂ RESETAREA 
SEXUALĂ; ALERTĂ ÎN CAPITALĂ, POLIȚIȘTII ȘI JANDARMII MOBILIZAȚI. 

Conținut știre: 
Cristina Herea: Doamnelor și domnilor, neomarxiștii resetării sexuale fac miting, este 

alertă în Poliție, dar și Jandarmerie. Protestatarii vor ocupa Piața Universității din București 
astăzi, după care vor pleca în marș. Mergem la Denisa Gelatu, colega mea vine cu mai multe 
detalii chiar de acolo din mijlocul celor care organizează acest protest și-i mulțumesc pentru 
intervenție și domnului Gelu Vișan, analist politic. Pentru început însă, Denisa, te ascultăm! 



Prin transmisiune directă, din Piața Universității și din Piața Victoriei, au intervenit 
Denisa Gelatu (corespondent România TV) și Gelu Vișan (analist Politic), astfel: 

Gelu Vișan: Da, în primul rând trebuie să spunem că nu ne mirăm de acest miting, 
pentru că el este organizat în disperarea a ceea ce a însemnat sărbătoarea mare a creștinilor 
de Sfânta Parascheva și ne-am obișnuit ca atunci când este o sărbătoare mare ortodoxă, 
LGBTQ să organizeze și ei în disperare, pentru că ținta lor sunt creștinii și succesul sau 
numărul extraordinar de mare de zeci de mii, de mult peste 30.000-40.000 de oameni 
prezenți ieri i-a scos din minți. În al doilea rând... pe cei de la LGBTQ. În al doilea rând, 
vreau să știți că ei protestează pe o chestiune extrem de concretă și anume 
protestează, atenție, dragii noștri telespectatori, ca și copiii să fie influențați de mici 
pentru a-și schimba sexul. Ăsta este motivul protestului de astăzi. Faptul că ei 
protestează împotriva modificării unei legi care spune că, subiect și predicat, copilul 
are dreptul la stabilirea identității sale la naștere. Identitatea înseamnă numele, sexul, 
cetățenia și naționalitatea. Împotriva acestor prevederi care se doresc a fi introduse 
în Parlament... în lege, pe modificarea 274/2004 protestează ei. Adică, la naștere, 
această lege propune ca și copiii să fie... să fie declarați, așa cum sunt și acuma, băieți 
sau fete, ei spun că la naștere copiii dumneavoastră, dragi telespectatori, nu mai 
trebuie să fie declarați băieți sau fete, ci să aibă genul neutru. Ăsta este motivul 
protestului de astăzi și trebuie să știți cu toții, dragii noștri, ce ni se pregătește. Dacă 
aceste modificări legislative nu vor trece prin Camera Deputaților, au trecut prin Senat tacit, 
dacă nu vor trece este posibil ca dumneavoastră, să zicem c-ați dori să aveți copii, când veți 
naște să li se dea copiilor genul neutru, iar copiii influențați de către cei de la LGBTQ, prin 
educație în școli, să spună la 4 ani de zile, au dreptul de la 4 ani să spună dacă sunt băieți 
sau fete.  

Gelu Vișan: Mint, mint, mint. Au toate drepturile din lume, n-au niciun fel de 
problemă, protestează împotriva legii 274. Organizația care a făcut acest protest 
spune răspicat că ei vor ca și copiii să fie declarați la naștere cu genul neutru. Deci să 
nu ne aiurim aicea fiecare ce vrea. Noi știm foarte bine pentru c-au declarat-o public. 
Modificarea legii 274 în sensul în care la naștere copilul trebuie să primească sexul 
masculin sau feminin. Ei bine, ei nu vor lucrul acesta și vor ca în... la naștere copilul 
să primească sexul neutru sau fără niciun gen, urmând ca după aceea copilul, până 
la 7 ani de zile, să hotărască de ce gen este. Succes, dar nu cu noi în țara asta! Da? 
Ăștia nu sunt drepturi. Asta este o încălcare flagrantă. Ei spun că această lege este o 
lege care se ia după Orban, nu este adevărat. Și mai spune această lege că trebuie să ne 
protejăm copiii împotriva pornografiei afișate pe străzi. Pardon, vreți ca și copiii noștri în 
momentul ăsta să se uite pe străzi la femei goale, să se uite pe străzi la reviste porno și așa 
mai departe? Ne ajunge. Ne ajunge cu această bătaie de joc. Deci n-avem nimic cu 
drepturile lor, foarte bine, au dreptul să facă orice, ce vor ei să facă în casă la ei, da' să ne 
lase Dumnezeule, odată, copiii în pace! 

 Știrile România TV, interval orar 14:59-15:46 
interval orar 15:00-15:03: 
Prezentator: Radu Șerbănescu; 
Transmisiune directă: Denisa Gelatu (corespondent România TV); 
Titluri știre: MARȘUL NEOMARXIȘTILOR, CUM FORȚEAZĂ RESETAREA 

SEXUALĂ; ALERTĂ ÎN CAPITALĂ, POLIȚIȘTII ȘI JANDARMII MOBILIZAȚI. 
Conținut știre: 
Radu Șerbănescu: Marș al comunității LGBT la această oră în centrul Capitalei, alertă 

în Poliție și Jandarmerie. Din Piața Universității spun că vor merge către Piața Victoriei, însă 
colega noastră, Denisa Gelatu, e în direct acum cu noi și ne spune ce se întâmplă. Denisa! 



Denisa Gelatu: Bine te-am găsit Radu! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Chiar în 
aceste momente îi vedeți pe protestatarii care au venit să susțină resetarea sexuală, că au 
plecat în marș pe Bulevardul Magheru, din Piața Universității către Guvern. Vedeți, prima 
bandă de pe bulevard este blocată. Sunt în acest moment aproximativ 300 de protestatari, 
îi vedeți, au venit pregătiți cu bannere, cu steaguri de mici dimensiuni sau de mari 
dimensiuni. Chiar în aceste momente strigă, în timp ce merg în acest marș, că nu vor ca 
iubirea lor să fie interzisă și le cer atât oamenilor de rând, cât și guvernanților, autorităților 
din România, să îi tolereze, spun că vor demnitate. Tocmai de aceea au venit astăzi să 
protesteze, atât în Piața Universității, cât și în fața Guvernului. Trebuie să vă spun că am 
observat ceva ce nu am mai văzut la alte proteste. Fiecare protestatar pe care-l vedeți în 
aceste momente în imagini, vă arată colegul meu, Laurențiu, imagini, în direct, a fost 
percheziționat, doamnelor și domnilor, de către polițiști și de către jandarmi. A fost făcut un 
filtru acolo, în Piața Universității, de către polițiști și jandarmi, au fost controlați în ghiozdane, 
în genți, în buzunare, pentru că le era teamă forțelor de ordine că pot să vină cu droguri sau 
mai rău, cu arme. Deocamdată nu sunt incidente, dar potrivit surselor mele, în Piața Victoriei 
se vor strânge și persoane care-i contestă pe aceștia și este posibil să iasă un mare scandal, 
tocmai de aceea sunt și foarte multe forțe de ordine, în acest moment, mobilizate în Capitală.  

Știrea a fost ilustrată de imagini cu protestatarii fluierând în timp ce se deplasau pe un 
bulevard din centrul Capitalei. Aceștia țineau în mână pancarte cu diverse mesaje sau 
steaguri de diferite dimensiuni, colorate în 5 din cele 7 culori ale curcubeului. 

Prin transmisiune video directă: Gelu Vișan (analist politic);  
Prin apel video: Valentin Guia, Ciprian Purice, Tonel Pop; 
Titlu afișat pe ecran: MARȘUL NEOMARXIȘTILOR, CUM FORȚEAZĂ RESETAREA 

SEXUALĂ. 
După prezentarea unei știri despre numărul mare de pelerini aflați la Iași pentru a se 

ruga la racla Sfintei Parascheva, în studio au fost făcute următoarele comentarii referitoare 
la mitingul LGBT: 

Valentin Guia: Doamne ajută de la Cluj-Napoca! Să vă dea Dumnezeu sănătate la toți, 
atât invitați, cât și telespectatori care se uită la noi. Domnule Radu, vă felicit din tot sufletul! 
De aia iubesc eu acest post, România TV, pentru că din primele două știri ați arătat o 
oglindă fidelă a ceea ce înseamnă poporul român. Ați arătat sute de mii de români 
credincioși care sunt acolo la Cuvioasa Parascheva și ați arătat o mână de oameni 
care se zvârcolesc, de niște slujitori ai necuratului, neomarxiștii aceștia care an de an, 
iată, puterile tămăduitoare și harice ale Cuvioasei noastre... 

Radu Șerbănescu: Cine se zvârcolea acolo? 
Valentin Guia: Păi, vă spun, iertați-mă vă rog! Păi, vă spun eu de ce.   
Radu Șerbănescu: Haideți, că nu putem să spunem că sunt slujitorii diavolului. 
Valentin Guia: Păi, vă spun eu de ce. Ia uitați și haideți să rememo... să ne aducem 

de aminte în urmă... ultimii trei ani de zile. Acești neomarxiști care acuma se 
zvârcolesc, acum doi ani de zile ne-au cerut să ne ducem la Cuvioasa crezând că nu 
vom mai ajunge la ea cu buletinul. Anul trecut, pe străzile Iașiului au organizat marșul 
LGBT Pride, știți bine ce a fost acolo și toată zvârcolirea lor, continui eu... 

Radu Șerbănescu: Mă gândesc că nu se exclud că ați văzut că există persoane 
gay și în biserică. Asta nu înseamnă că nu s-au dus la biserică înainte să meargă la 
marș. 

Gelu Vișan: Da, eu încă o dată spun care este scopul acestui marș, că este un 
scop public. Scopul acestui marș este ca și copiii dumneavoastră să primească la 
naștere genul neutru și să nu mai fie declarați băieți sau fete. Ăsta este scopul acestui 
marș. În legătură cu... Bine, dacă, probabil, poate sunt români în țara asta care își doresc, 
pentru că principala țintă a LGBTQ în momentul ăsta sunt copiii, nici dumneavoastră, nici 



eu, nici părintele Guia Vali, Doamne ajută și toți ceilalți sau domnul Purice, toți ceilalți invitați. 
Nu, nu, nu noi suntem ținta, ci copiii sunt ținta ca ei să primească la naștere genul 
neutru și ca până la 7 ani sau când vor ei să se decidă dacă sunt băieți sau fetițe. 
Breaking News, interval orar 17:58-18:31 

interval orar 18:05-18:07: 
Prezentator: Marius Niță; 
Titlu afișat pe ecran: MARȘUL NEOMARXIȘTILOR, CUM FORȚEAZĂ RESETAREA 

SEXUALĂ. 
După prezentarea știrii referitoare la pelerinajul de la Iași, a fost prezentată o știre 

despre mitingul LGBT. 
Conținut știre: 
Marius Niță: Neomarxiștii resetării sexuale au făcut miting, a fost alertă în Poliție și 

Jandarmerie. Autoritățile au verificat ghiozdanele participanților pentru a fi siguri că nu există 
droguri sau obiecte periculoase la protest. 

A fost difuzată o înregistrare în care au fost făcute următoarele comentarii: 
Protestatari (scandând în cor): Drepturi egale pentru fiecare! 
Reporter: Sunt persoane care au venit să susțină resetarea sexuală. 
Voce din off: Sute de oameni au ieșit astăzi pe marile bulevarde ale Capitalei pentru a 

susține drepturile comunității LGBT. Protestatarii au plecat de la Piața Universității până la 
Guvern în marș, iar forțele de ordine au făcut controale severe. 

Reporter: Toți oamenii pe care îi vedeți în aceste momente au fost verificați în 
ghiozdane, în genți, în buzunare. Se temeau autoritățile, polițiștii și jandarmii, c-ar putea să 
vină cu arme sau cu droguri. 

Voce din off: Susținătorii acțiunii de astăzi au cerut respingerea proiectului de lege 
depus de UDMR prin care, spun manifestanții, s-ar elimina informațiile despre 
homosexualitate în școli, internet și mass-media. 

Protestatar: Schimbarea trebuie să vină de la cei în conducere. Nu te poți numi... 
mie mi-ar fi rușine să fiu în funcția lor și să discriminez în funcție de gusturile mele. 

Voce din off: Aceștia au cerut de asemenea parlamentarilor să aprobe legea 
parteneriatului civil. 

Protestatar scandând: Homofobia distruge România! 
Protestatar: E vorba de o încălcare a drepturilor umane. Nu putem fi toți egali în 

momentul în care rănim grupuri care nu au făcut rău nimănui. 
Voce din off: Timp de câteva ore membrii comunității LGBT au scandat în fața 

Guvernului avertizând cu ieșiri tot mai frecvente în stradă. 
Protestatari (scandând în cor): Uniți salvăm, drepturi apărăm. 
În data de 22.10.2022, postul de televiziune România TV a difuzat, în direct, în intervalul 

orar 15:59-17:46, emisiunea România te vede. 
 16:00-18:00 – România te vede   
16:00-17:00 – Prima oră 
Titlu: PROTEST ÎN CENTRUL CAPITALEI FAȚĂ DE REZIȘTI  
Ioan Korpos, prezentator: Chiar în aceste clipe, stimați telespectatori, protest în centrul 

capitalei. Vedeți imaginile în doar câteva clipe. Sute de persoane se revoltă față de reziști. 
Mergem chiar acum la Cristina Mihăilescu. E în direct cu noi. Cristina! 

Cristina Mihăilescu, reporteră: Bun găsit tuturor. Da, mii de credincioși penticostali și 
ortodocși vin astăzi cu autocarele în Capitală din toate colțurile țării. Deja vedem că s-au 
strâns câteva sute, aproape o mie, aici în Piața Universității din Capitală. Într-un marș în care 
în care au de gând să se roage pentru ca, iată, problemele de la noi din țară să se rezolve. 
De principiu au ieșit în stradă să militeze pentru păstrarea familiei tradiționale formată 
din femeie și din bărbat. Și spun aceștia că se opun, iată, valorilor promovate de  



comunitatea LGBT. De asemenea, nu sunt de acord ca cei mici, copiii lor, să învețe la 
școală cursuri despre identitatea de gen și nici să ajungă în punctul în care să-și pună 
astfel de întrebări: dacă trebuie să iubească un bărbat sau o femeie. Au adus și tot 
felul de pancarte în care transmit diferite mesaje ”SPUNEM NU INFLUENȚEI LGBT ÎN 
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT”. Vom încerca să discut și cu oamenii prezenți aici să 
vedem exact ce mesaj vor să transmită. Bună ziua. Care este motivul pentru care ați ieșit în 
stradă într-un număr atât de mare astăzi? 

Protestatar 1: Ca familia să fie apărată de destrăbălări. 
Cristina Mihăilescu: Vă mulțumim frumos. Încercăm și la persoanele mai tinere să 

vedem. Bună ziua. De ce ați ieșit în stradă? 
Protestatar 2: Bună ziua. Am ieșit în stradă pentru a susține o cauză foarte frumoasă. 
Cristina Mihăilescu: Mai exact... 
Protestatar 2: Eu vreau să zic cea mai frumoasă pentru că asta cred. Și anume familia. 
Cristina Mihăilescu: Așadar, DA pentru păstrarea familiei tradițională militează 

oamenii astăzi.  
Cu mențiunea ACUM, BUCUREȘTI, au fost difuzate imagini de la miting. 
Au fost vizibile pancarte precum: DUMNEZEU IUBEȘTE ROMÂNIA / ROMÂNIA ARE 

NEVOIE DE DUMNEZEU / STOP AVORT (rep.00.27/S1), (rep.02.25/S1) / ROMÂNII ȘI 
UNGURII NE UNIM ÎN CRISTOS ȘI NE APĂRĂM VALORILE CREȘTINE-MORALE / 
ROMÂNIA VOTEAZĂ NORMALITATEA / COPIII NOȘTRI NU VOR FI VICTIMELE LGBTQ 
/ Dacă Mă iubiți veți PĂZI poruncile MELE, IOAN 14:15 / INIMA COPIILOR ÎNCEPE SĂ 
BATĂ ÎN LUNA 21 DE SARCINĂ / NU INFLUENȚEI LGBTQ - NU ANORMALITĂȚII ÎN 
ȘCOLI / TOȚI NE-AM NĂSCUT DE LA O FEMEIE ȘI UN BĂRBAT.   

Titlu: PROTEST ÎN CENTRUL CAPITALEI FAȚĂ DE REZIȘTI  
Ioan Korpos: În aceste clipe, doamnelor și domnilor, revenim la protestul din centrul 

Capitalei. Protestul față de reziști. Cristina Mihăilescu este acolo în mijlocul protestatarilor. 
Cristina! 

Cristina Mihăilescu: Bine te-am regăsit, Ioan. Să știi că doar în câteva minute s-au 
strâns aici peste o mie de oameni în Piața Universității din Capitală. Deja vin cu autocare din 
toate colțurile țării pentru că în scurt timp vor pleca și în marș spre Guvern. Un marș al 
credinței, spun ei, în care se vor ruga pentru normalitate. Spun că se opun valorilor 
promovate de comunitatea LGBTQ. Doresc să se rămână la familia tradițională, la 
acest concept de familie între un bărbat și o femeie, că nu concep altfel de variantă a 
familiei. Și mai mult decât atât, nu doresc sub nicio formă ca elevii, copiii lor să învețe 
în școli despre identitatea de gen, despre relațiile dintre persoane altfel decât o relație 
dintre un bărbat și o femeie. Și au și foarte multe pancarte în care transmit mesaje. 
Vedem România votează normalitatea. De altfel toți ne-am născut de la o femeie și un 
bărbat. Nu influenței LGBTQ, nu anormalității în școli.  

Titlu: PROTEST ÎN CENTRUL CAPITALEI FAȚĂ DE REZIȘTI  
Ioan Corpos: Stimați telespectatori, protest de amploare în centrul Capitalei chiar în 

aceste clipe. Așa cum vă spuneam, sunt sute, peste o mie de oameni se revoltă chiar 
acum față de reziști, stimați telespectatori. Cristina Mihăilescu este în mijlocul 
protestatarilor. În direct cu tine, Cristina, chiar acum! 

Cristina Mihăilescu: Bine te-am regăsit, Ioan. Da, iată, extrem de mulți oameni s-au 
strâns în Piața Universității din Capitală. Au venit cu autocarele din toate colțurile țării și chiar 
acum au plecat în marș rugându-se și vor ajunge în scurt timp în fața Guvernului. Acolo au 
montat o scenă uriașă și de asemenea boxe foarte mari, pentru că, spun ei, vor ca vocea lor 
să fie auzită de Guvernanți. Au mesaj clar militează pentru păstrarea familiei 
tradiționale, se opun acelor valori promovate de comunitatea LGBTQ și, de altfel, spun 
că nu vor permite ca cei mici, copiii lor, să învețe în școli anumite cursuri legate de 



identitatea de gen. De altfel, spuneau că sunt extrem de îngrijorați pentru că în 
anumite școli private deja au fost introduse astfel de cursuri, iar copiii pur și simplu 
nu vor mai ști ce să creadă, pe cine să iubească. 23:00-24:00 – Știrile România TV   

Prezentatori: Dragoș Bistriceanu, Roxana Ciucă, Ionuț Grigore 
Titlu: MANIFESTAȚIE FAȚĂ DE NEOMARXIȘTI ÎN CENTRUL CAPITALEI 
Roxana Ciucă: Doamnelor, domnilor, protest de amploare în centrul Capitalei. 

Peste o mie de oameni se revoltă față de neomarxiștii  care  nu pun preț pe familia 
tradițională. Haideți să vedem. 

Voce din off: Peste o mie de credincioși din toate colțurile țării au ieșit în marș pe 
străzile din Capitală pentru a protesta față de introducerea în școli a cursurilor care 
fac referire la identitatea de gen. 

Protestatar: Sunt din toate județele țării și ne-am adunat bineînțeles pentru protejarea 
învățământului din România de orice influență care n-are ce căuta în școlile noastre. Nu 
comentăm despre libertățile omului. Este o țară liberă, e o țară democrată, fiecare poate face 
ce vrea și ce dorește în mediul personal și privat. 

Protestatara 1: Vreau copilul meu să trăiască inocent. Și ca să crească inocent eu 
trebuie să lupt împotriva legilor care vor să le introducă cu (neinteligibil) destrăbălării, 
depravării... 

Voce din off: De asemenea, manifestanții s-au rugat pentru menținerea familiei 
tradiționale. 

Protestatara 2: România trebuie să fie 100% creștină, trebuie să apere valorile 
creștine și nu trebuie să desființăm cuplurile. Cuplurile trebuie să fie formate dintre o 
femeie și un bărbat. 

Protestatara 3: Pentru a ne apăra credința în Domnul Isus Hristos, Noi suntem 
popor de creștini. Pentru a apăra familia tradițională așa cum a creat-o Dumnezeu: 
bărbat, femeie și copil. 

Au fost difuzate imagini de la miting. 
Au fost vizibile pancarte precum: NU INFLUENȚEI LGBTQ - NU ANORMALITĂȚII ÎN 

ȘCOLI / TOȚI NE-AM NĂSCUT DE LA O FEMEIE ȘI UN BĂRBAT / O DATĂ, DRAGOSTEA 
A FOST PRINSĂ ÎN PIROANE... / SPUNEM NU INFLUENȚEI LGBT ÎN INSTITUȚIILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT  

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunile, „Știrile România TV”, din 15 și 22.10.2022, „Breaking News” din 
15.10.2022 și „România te vede” din 22.10.2022,, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, radiodifuzorii, în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, trebuie asigurată  o distincție clară între fapte 
și opinii. 

Astfel, în cadrul ediției emisiunii „Știrile România TV” din 15.10.2022, a fost comentat 
marșul LGBT, în care invitatul emisiunii, dl. Gelu Vișan susține că participanții la acest 
protest ar avea toate drepturile, iar că motivele organizării acestui protest ar consta în dorința 
acestora de modificare a Legii nr. 274/2004. Astfel, acesta susține că „la naștere, această 
lege propune ca și copiii să fie... să fie declarați, așa cum sunt și acuma, băieți sau 
fete, ei spun că la naștere copiii dumneavoastră, dragi telespectatori, nu mai trebuie 
să fie declarați băieți sau fete, ci să aibă genul neutru. 

În ediția emisiunii „Breaking news” din 15.10.2022, a fost dezbătut același subiect, al 
modificării Legii nr. 274/2004, în care în opinia realizatorilor emisiunii, cât și a persoanelor 
participante la protest s-ar dori eliminarea informațiilor despre homosexualitate în școli, 
internet și mass-media. 



În ediția emisiunii „România te vede” din 22.10.2022, a fost dezbătut subiectul mitingului 
pentru familie, care a fost prezentat de realizatorii emisiunii ca fiind un protest împotriva 
reziștilor și al persoanelor LGBT. 

Același subiect a fost prezentat și în emisiunea „Știrile România TV” din 22.10.2022, 
respectiv marșul pentru familie prezentat ca un protest împotriva influenței LGBT. 

Consiliul a constatat că modul în care s-au desfășurat emisiunile analizate, în raport de 
conținutul exemplificat mai sus, a fost unul  lipsit de echilibru și obiectivitate, nefiind asigurată 
o separare clară a opiniilor de fapte, principiu prevăzut expres la art. 64 alin. (1) lit a) din 
Codul audiovizualului. În consecință, 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.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul mai consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia 
telespectatorilor. Cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei 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, iar difuzarea ştirilor trebuie să 
fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe 
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte și încălcări similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la 
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului 
cu amendă de 10.000 lei.   

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 (3) 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 şi decizia de autorizare nr. 1779.2/26.01.2023 pentru postul ROMÂNIA 
TV) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. 
(1) lit. a) 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 cadrul edițiilor emisiunilor, „Știrile România TV”, din 15 și 
22.10.2022, „Breaking News” din 15.10.2022 și „România te vede” din 22.10.2022, în care 
s-a dezbătut marșul LGBT și mitingul pentru familia tradițională, acestea au fost prezentate 



ca fiind un marș pentru modificare legislației în vederea stabilirea identității sexuale, 
respectiv ca un protest împotriva comunității LGBT. 

Potrivit acestor dispoziții, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
trebuie asigurată  o distincție clară între fapte și opinii.”  

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
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VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 
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