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DECIZIA nr. 104 din 04.02.2016
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
Tel.: 0318.609.499 Fax: 0378.603.160

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza
reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 7353/10.08.2015, 8676/01.10.2015, 8676
rev/13.10.2015, 8190/15.09.2015 şi 11990/28.12.2015, cu privire la conţinutul
unor ediţii informative şi de dezbateri difuzate în perioada august-decembrie
2015, de postul ROMÂNIA TV

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
281.4/09.06.2011, decizia de autorizare 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare
nr. 1779.1-3/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 29
alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 65 alin. (1) lit. c) din Decizia 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului, comunicările comerciale
audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să
respecte următoarele condiţii:
a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut

comercial mascat fiind interzise;
Conform prevederilor din Codul audiovizualului, în emisiunile de ştiri şi

dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi

datelor prezentate;

În fapt, în cadrul ediţiei informative „România de la ora 14.00” din 09.08.2015,
postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat o ştire în care au fost prezentate
modalităţile în care publicul poate paria pentru meciul Steaua-Dinamo.

Pe ecran a fost afişat titlul: WINMASTERS, COTE RECORD LA
PARIURILE PENTRU STEAUA DINAMO.
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Redăm conţinutul ştirii:
“Prezentator: Cel mai accesat site on-line de pariuri din România,

Winmasters.com, a pregătit cele mai bune cote pentru suporterii care
aşteaptă cu sufletul la gură derbiul Steaua-Dinamo din această seară. Cei
care vor să parieze pe echipa favorită au la dispoziţie site-ul
Winmasters.com. Aici jucătorii pot să depună şi să primească bani
câştigaţi în timp record datorită tehnologiilor avansate implementate. Vă
reamintim că Winmasters.com a fost autorizat de Oficiul de jocuri de noroc
şi este primul operator de pariuri on-line înregistrat legal care a plătit deja
taxe de peste 500 de mii de euro. Winmasters oferă pariuri sportive, cazino,
poker într-un mediu prietenos, fiind un brand internaţional ce a fost creat
după nevoile jucătorilor.”

Comentariul prezentatorului a fost însoţit de prezentarea pe ecran atât a
paginii de start cât şi a altor pagini aparţinând site-ului Winmasters.com.

Prima pagină ilustrată pe ecran, aparţinând site-ului Winmasters.com,
a conţinut: în colţul superior din stânga numele site-ului: Winmasters.com, în
partea centrală a ecranului, apare imaginea unui stadion, iar sub această
imagine, pe o bandă neagră este titrat cu litere albe: Pariază pe turneul de tenis
de la Wimbledon!

A doua pagină ilustrată pe ecran a conţinut: în colţul superior din stânga
numele site-ului: Winmasters.com, în partea centrală a ecranului este titrat cu
litere albe pe fond negru BONUS POKER 600E, iar cu litere mai mici: Ia-ţi
bonusul de 600 de E la poker!

A treia pagină ilustrată pe ecran a conţinut: în colţul superior din stânga
numele site-ului: Winmasters.com, în partea centrală a ecranului apare imaginea
unui stadion şi este titrat cu litere albe pe fond roşu: Ia-ţi BONUS POKER
200 RON, iar cu litere mai mici: Ia-ţi bonusul de până la 200 de RON!

Ştirea, cu acelaşi conţinut, a mai fost difuzată şi în grupajele informative de
la orele 07:31, 10:31 şi 00:38.

Postul România TV a difuzat, în aceeaşi zi, la ora 11:45, în cadrul
grupajului de publicitate, spotul Winmasters.com, cu o durată de 20 de secunde.

Într-o altă ediţie a emisiunii informative „Breaking News”, din 18.10.2015,
postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat la ora 10:17, o ştire care prezintă
informaţii despre site-ul de pariuri on-line winmasters.com.

Titlul ştirii: SURPRIZE PE PIAŢA PARIURILOR ON-LINE
Cităm din raportul de monitorizare:
“Prezentator: Nebunie pe piaţa pariurilor on-line din România. Site-ul de

pariuri online bet365.com a fost interzis pentru prejudicii aduse bugetului
de stat. În acelaşi timp, site-ul autorizat winmasters.com încearcă să-şi
fidelizeze publicul cu bonusuri speciale în acest week-end. Pariurile on-line
sunt reglementate de Oficiul Naţional Pentru Jocuri de Noroc, iar operatorii
legali plătesc taxe la bugetul de stat.

Voce din off: Site-ul winmasters.com oferă pasionaţilor de jocuri
on-line bonusuri de până la 365 de lei în acest week-end. Acesta fiind cel
mai mare bonus oferit vreodată de un site de pariuri din România.
Winmasters.com este primul site care a primit de la Oficiul Naţional Pentru
Jocuri de Noroc decizia de a opera legal în România. Totodată, site-ul este
şi primul operator de pariuri online care plătit vreodată taxe către
autorităţile române. Totalul taxelor şi garanţiilor financiare oferite fiind de
peste 500 de mii de euro. Pe de altă parte, un site de pariuri a fost interzis
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în România în această săptămână. Oficiul Național Pentru Jocuri de
Noroc a formulat o plângere penală împotriva proprietarilor site-ului bet365.
Conform unor surse din Poliţie, în plângerea penală formulată de instituţie
proprietarii site-ului sunt acuzaţi că au creat un prejudiciu de aproape 665
de mii de lei bugetului de stat.”

Aceste comentarii au fost însoţite de prezentarea pe ecran atât a paginii de
start cât şi a altor pagini/secţiuni aparţinând site-ului winmasters.com, în
următoarea succesiune:

 în partea centrală a ecranului menţiunea, titrată cu majuscule albe şi
roşii: BONUS POKER 200%;

 mesajul titrat cu majuscule albe şi roşii: CAZINOU BONUS 900RON;
 trei tipuri de gadget-uri: două tablete şi un smartphone;
 imaginea unui fotbalist, în prim plan, care are menţionat pe tricou:
winmasters;

 în prim plan, cu litere albe şi roşii: Ia-ţi BONUS 365 RON 100%;
winmasters poker open; E 500.000 GARANTAŢI 13-21
DECEMBRIE;BONUS POKER 200%.

Toate aceste pagini, ilustrate pe ecran în timpul ştirii, s-au repetat de două ori.
Ultima imagine ilustrată pe ecran aparţine site-ului de pariuri online

bet365.com şi conţine atât pagina de start cât şi o altă pagină a site-ului.
Ştirea, cu acelaşi conţinut, a mai fost difuzată şi în grupajele informative

ale aceleiaşi zile, la orele: 08:25, 11:17 şi 14:42.

Analizând conţinutul emisiunilor informative menţionate, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a
făcut publicitate mascată site-ului de pariuri on-line winmasters.com., fapt interzis
de prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

Membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate de radiodifuzor
în timpul emisiunilor difuzate în zilele de 09 august şi 18 octombrie 2015,
au depăşit cadrul unei informări generale a publicului, întrucât au dobândit un
caracter publicitar, prin promovarea site-ului on-line de pariuri din România
Winmasters.com., site în care jucătorii pot să depună şi să primească o sumă de
bani, câştigată în timp record, datorită tehnologiilor avansate implementate,
să ofere pasionaţilor de jocuri on-line bonusuri de până la 365 de lei, fiind primul
operator de pariuri on-line înregistrat legal, care oferă pariuri sportive, cazino şi
poker.

Consiliul consideră că promovarea unui site on-line de pariuri, în această
manieră, în scop publicitar nedeclarat, poate induce în eroare publicul cu privire
la natura acestei comunicări.

Astfel, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o
respecte, cu privire la regimul difuzării publicităţii, constă în obligaţia legală
potrivit căreia orice comunicare audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca
atare, pentru ca publicul să distingă uşor mesajul în care sunt promovate bunuri,
servicii sau imaginea unei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o
activitate economică, de orice altă comunicare audiovizuală cu conţinut
comercial mascat care este interzisă de lege.

Potrivit art. 1 pct. 16 din Legea audiovizualului, prin comunicare audiovizuală
cu conţinut comercial mascat se înţelege reprezentarea prin cuvinte sau imagini a
bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau
furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de
reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale
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unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire
la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenţionate mai ales atunci
când se fac în schimbul unei plăţi sau al unei contraprestaţii.

Membrii Consiliului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul
telespectator trebuie să se facă corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să
guverneze o comunicare comercială audiovizuală, fără transformarea acesteia
într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă sau un prestator de
servicii.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi rapoartele de
monitorizare cu privire la unele ediţii informative şi de dezbateri, difuzate în zilele de
05 şi 30 septembrie şi, respectiv, 24 decembrie 2015, de către postul de televiziune
ROMÂNIA TV, şi au constatat că titlurile şi textele afişate pe ecran pe parcursul
difuzării acestora nu au reflectat esenţa faptelor şi datelor prezentate, în raport cu
subiectele discutate.

Astfel, Consiliul a constatat că titlurile la care face referire semnatarul
reclamaţiei, înregistrate la CNA cu nr. 8190/15.09.2015, afişate în timpul
emisiunii de dezbatere România de vreme, ediţia din 5 septembrie 2015,
difuzată între orele 19.00-20.00, anunţau subiectele ce vor fi analizate ulterior,
începând cu ora 20:00, în cadrul emisiunii de dezbatere România 60 de minute.

Niciunul dintre subiectele la care făceau referire textele afişate pe ecran
nu au fost dezbătute în timpul emisiunii de dezbatere România de vreme.

Redăm din raportul de monitorizare:
Titlurile, în intervalul orar 19:00-20:00, au fost afişate astfel:
● La ora 19:00, în timpul emisiunii de dezbatere România de vreme a fost

prezentat primul set de titluri, titrat pe fond galben cu litere de tipar:
URMEAZĂ, EDIŢIE INCENDIARĂ; PREŞEDINTELE KLAUS IOHANNIS,
IMAGINI DEVASTATOARE, PARTENERII SĂI IMOBILIARI ÎN BIROUL DE LA
COTROCENI, ÎNREGISTRĂRI CUTREMURĂTOARE, ELIMINAREA LUI
VICTOR PONTA, CE A PREGĂTIT PREŞEDINTELE, DEZVĂLUIRI DESPRE
DECIZIA DIABOLICĂ- S1

Aceste titluri au fost titrate, în cadrul aceleiaşi emisiuni, în aceeaşi ordine,
la orele: 19:02.

● La ora 19:12, în timpul aceleiaşi emisiuni de dezbatere, a fost prezentat al
doilea set de titluri, titrat pe fond galben cu litere de tipar:
URMEAZĂ, EDIŢIE INCENDIARĂ; PARTENERII IMOBILIARI AI LUI IOHANNIS
ÎN BIROUL DE LA COTROCENI; IMAGINI DEVASTATOARE; ANCHETĂ CU
DEZVĂLUIRI ŞOCANTE; IMUNITATEA PREŞEDINTELUI IOHANNIS;
RĂSTURNARE DE SITUAŢIE; ÎNCRENGĂTURĂ DE CORUPŢIE;
ÎNREGISTRĂRI CUTREMURĂTOARE; ELIMINAREA LUI VICTOR PONTA;
MANEVRE DIABOLICE DE ULTIMĂ ORĂ – S2

Acest set de titluri a mai fost afişat, în cadrul aceleiaşi emisiuni, şi la orele:
19:16, 19:20, 19:24, 19:26, 19:29, 19:30, 19:42, 19:44, 19:47, 19:50, 19:53.

România 60 de minute, difuzată în data de 05.09.2015, la ora 20:00
Aceste titluri au anunţat emisiunea de dezbatere România 60 de minute,

difuzată în intervalul orar 20:00-21:00 şi moderată de Denisa Pascu. Unele din
titlurile prezentate în intervalul orar 19:00-20:00, au fost menţionate, pe rând, în
timpul emisiunii de dezbatere, însoţind comentariile din studio. Acestea au fost
afişate pe fond galben, cu majuscule.

Invitaţi: Lucian Bolcaş-avocat, Sorin Ilieşiu–senator, Bogdan Chireac-
jurnalist.
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Titluri afişate în timpul emisiunii: IMUNITATEA LUI IOHANNIS ŞI

ÎNCRENGĂTURA DE CORUPȚIE; ELIMINAREA LUI PONTA, CE ASCUNDE
IOHANNIS; PARTENERII IMOBILIARI AI LUI IOHANNIS ÎN BIROU LA
COTROCENI; LEGĂTURA EVAZIONISTULUI BLEJNAR CU IOHANNIS.

Titluri afişate în timpul emisiunii, titrate cu majuscule vizibil mai mari decât
cele sus menționate, care au anunţat subiectul de dezbatere ulterior: ÎN CÂTEVA
MOMENTE PARTENERII IMOBILIARI AI LUI IOHANNIS ÎN BIROUL DE LA
COTROCENI, IMAGINI DEVASTATOARE, ANCHETĂ CU DEZVĂLUIRI
ŞOCANTE.

Faţă de afirmaţiile făcute de petent în reclamaţie “Minciunile scrise cu
majuscule sunt anunţate la începutul orelor pentru informaţii, lăsând populaţia să
aştepte câteva ore, până să înceapă explicaţiile prezentatorilor care …nu spun
nimic şi care mai au și nesimțirea să ceară părerea celor trei, patru invitați, în
cadrul emisiunii de dezbatere, prezentarea titlurilor pe ecran (toate acestea fiind
titrate în intervalul orar 19:00-20:00) a fost însoțită de următoarele informații
analizate în studio de către invitați sau propuse ca teme de dezbatere de către
moderator, astfel:

Titlul: IMUNITATEA LUI IOHANNIS ȘI ÎNCRENGĂTURA DE CORUPȚIE
a fost însoțit de prezentarea unui colaj de secvențe înregistrate care a cuprins:
imagini cu președintele Iohannis la festivalul George Enescu, declarația
președintelui cu privire la posibilitățile ilegale de a face avere un primar,
declarația președintelui Iohannis cu privire la intenția de desființare a imunității
președintelui României, precizări făcute de președinte despre modalitățile prin
care a cumpărat, alături de soția sa, imobilele aflate în proprietate, informații
prezentate de vocea din off cu privire la existența unui dosar, aflat în atenția
instanțelor de judecată, având ca obiect averea familiei Iohannis, informații
prezentate de ancheta Rise Project cu pricire la diferențele de 115.000 de euro
între veniturile din chirii declarate de Klaus Iohannis, perioada 2005-2008, și
sumele prezentate în contractele pe care le-a semnat pentru închirierea
imobilelor aflate în posesie, punctul de vedere al președintelui față de aceste
informații, solicitarea președintelui Iohannis adresată primului ministru prin care i
s-a cerut demisia, secvențe din diferite evenimente politice la care a participat
Klaus Iohannis dar și declarații ale președintelui care au vizat teme de corupție.

În timpul difuzării materialului înregistrat, a fost titrat, de mai multe ori, titlul:
ÎN CÂTEVA MOMENTE PARTENERII IMOBILIARI AI LUI IOHANNIS ÎN
BIROUL DE LA COTROCENI, IMAGINI DEVASTATOARE, ANCHETĂ CU
DEZVĂLUIRI ȘOCANTE. Acesta a fost prezentat cu caractere vizibil mai mari
decât cel care a rezumat subiectul aflat în dezbatere (IMUNITATEA LUI
IOHANNIS ȘI ÎNCRENGĂTURA DE CORUPȚIE). De asemenea, acest titlu
a anunțat următoarea temă de dezbatere din cadrul emisiunii.

Titlul ELIMINAREA LUI PONTA, CE ASCUNDE IOHANNIS a fost afișat cu
ocazia intervenției făcute de invitatul Lucian Bolcaș. Acesta, în urma vizionării
materialului realizat de post, a dat explicații privitoare la dosarul familiei Iohannis,
aflat în atenția instanțelor de judecată, dar și cu privire la termenul de „sărăcie”
ca fenomen al societății românești.

Discutând, în continuare, despre dosarul familiei Iohannis, aflat pe rol, la
întrebarea pusă de moderatoare: “Care este diferența dintre Klaus Iohannis, care
are acum un dosar în instanță și Victor Ponta, care este și el în atenția, că
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domnul Iohannis i-a cerut demisia lui Victor Ponta?”, dl. Bogdan Chireac
a răspuns că “Domnul Iohannis este mult mai hotărât în ceea ce vrea să facă.
Cel care a luptat împotriva lui Victor Ponta, așa cum nu putea să o facă nimeni
altcineva, a fost domnul Ponta. Este vorba de bărbăție politică.”

În continuare, dl. Bogdan Chireac a analizat solicitarea președintelui
adresată primului ministru de a demisiona, dar și comportamentul premierului ca
reacție la această cerere.

Domnul Sorin Ilieșiu a analizat comparativ imunitatea președintelui
României și cea a parlamentarilor, afirmând că aceștia se bucură de aceeași
imunitate. Avocatul Lucian Bolcaș a lămurit aceste aspecte susținând faptul că
imunitatea președintelui României vizează cauzele și acțiunile penale îndreptate
împotriva președintelui, nu cele civile.

Titlul PARTENERII IMOBILIARI AI LUI IOHANNIS ÎN BIROU LA
COTROCENI a însoțit prezentarea făcută de moderatoare cât și comentariile
făcute de invitați în studio.

“Moderatoarea: Avem imaginile pe care le-am promis, imagini cu acei
parteneri imobiliari ai președintelui Klaus Iohannis La Palatul Cotroceni. Iohannis
și-a dus partenerii imobiliari alături de cei mai importanți oameni din stat și i-a
lăsat să umble nestingheriți prin clădirea președinției. Unul dintre partenerii lui
Klaus Iohannis s-a fotografiat, atenție, chiar în biroul președintelui, la masa la
care stă șeful statului.

Voce din off: Jurnaliștii de la Rise Project au descoperit că ginerele
partenerului de afaceri al lui Iohannis a fost oaspete de seamă la Palatul
Cotroceni, asemenea oficialilor care trec pragul biroului președintelui. Nicu
Borzea este ginerele lui Ioan Baștea, personaj implicat în afaceri imobiliare
alături de Klaus Iohannis. Borzea a devenit foarte aproape de președinte, după
ce, Iohannis i-ar fi botezat un copil.” (…)

Comentariul a fost însoțit de un colaj de imagini care cuprinde: imagini cu
un bărbat șezând pe scaunul prezidențial, imagini cu același bărbat alături de
familia sa, imagini cu soții Iohannis participând la întruniri oficiale. De asemenea,
în acest material realizat de post, au fost prezentate informații cu privire la
legătura de prietenie dintre familia Iohannis și familia Baștea dar și despre
implicarea acestora într-un dosar aflat în atenția magistraților.

După difuzarea materialului înregistrat, moderatoarea a propus ca temă de
dezbatere comentarea fotografiei în care Nicu Borzea, ginerele lui Ioan Baștea,
a șezut pe fotoliul prezidențial de la Palatul Cotroceni.-S5.1

Bogdan Chireac a adus precizări suplimentare afirmând că persoana din
fotografie a participat la o recepție dată de președintele Iohannis la Palatul
Cotroceni, pentru prietenii apropiați.

Sorin Ilieșiu a menționat că la recepția dată de președintele Iohannis, la
Palatul Cotroceni, alături de Nicu Borzea a fost invitată Simona Halep și alte
personalități ale României, aceștia din urmă, în opinia invitatului, neputând fii puși
în aceeași oală cu partenerii de afaceri ai domnului Iohannis.

La sfârșitul acestor comentarii moderatoarea a anunțat tema de dezbatere
pentru ultima parte a emisiunii, aceasta fiind: legătura dintre Sorin Blejnar și
Klaus Iohannis. Titlul, care a însoțit comentariile din studio pe această temă, a
fost: LEGĂTURA EVAZIONISTULUI BLEJNAR CU IOHANNIS.
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- În data de 30.09.2015, textele prezentate de postul ROMÂNIA TV, atât

în timpul emisiunilor de știri, cât și în cele de dezbatere, au fost titrate cu
majuscule de mari dimensiuni, aflate pe o bandă galbenă, suprapusă peste zona
dedicată titlurilor (astfel încât titlul emisiunii nu se mai putea vedea).

Aceste texte constituie un set de informații în regim de breaking news
care au atât rolul de a informa, cât și de a direcționa atenția telespectatorilor
asupra viitoarelor subiecte de dezbatere, abordate în studio.

Textele se repetă, de mai multe ori, pe durata unei emisiuni, în unele
cazuri sunt titrate mai frecvent: 2-4 minute între titrări, iar în alte cazuri, de două,
trei ori în timpul întregii emisiuni.

Între textele titrate pe ecran, emisiunile care dezbat informația prezentată
în texte și titlurile acestora există:

● o relație cronologică: sunt prezentate textele în regim de breaking
news, ulterior este difuzată emisiunea de dezbatere care are ca subiect
informația prezentată de texte, iar în timpul emisiunii sunt prezentate titluri
care conțin informațiile rezumate în texte;

● o continuitate informațională: mesajele cuprinse în aceste texte
constituie subiectul emisiunii de dezbatere prezentată ulterior afișării
textelor. De asemenea, informațiile promovate de texte se regăsesc,
integral sau parțial în titlurile emisiunii.
Spre exemplu, textul titrat cu majuscule, de mari dimensiuni, pe un fond

galben, IMEDIAT, EXCLUSIV, DECIZIA MOMENTULUI, FACTURILE LA
CĂLDURĂ, RISC MAJOR DUPĂ ARESTAREA LUI OPRESCU, ANUNȚ DE
ULTIMĂ ORĂ, ÎN DIRECT LA ROMÂNIA TV, a fost difuzat, atât în timpul
emisiunii informative Breaking News, la orele: 12:41, 12:44 şi 12:45, cât şi în
timpul emisiunii NEWSLINE, difuzată ulterior, în intervalul orar 12:59-13:50, text
afişat la orele 13:02, 13:06 şi 13:10. Informaţiile prezentate în acest text au fost
dezbătute în studio, în timpul emisiunii NEWSLINE, în intervalul orar
13:14-13:21. Titlul emisiunii de dezbatere în acest interval orar a fost: CE SE
ÎNTÂMPLĂ CU FACTURA LA CĂLDURĂ DUPĂ ARESTAREA LUI OPRESCU.
Se poate observa faptul că textul a fost afișat de șase ori pe parcursul a două
emisiuni informative, iar conținutul informațional promovat de acest text se
regăsește în titlul emisiunii NEWSLINE.

Potrivit raportului de monitorizare, textele difuzate de post, pe durata
întregii zile, în intervalul orar 07:00-00:00, au fost prezentate cronologic în
tabelul următor, fiind însoțite de numele emisiunii/emisiunilor în care acestea
sunt titrate, orele difuzării textelor, numele emisiunii și intervalul orar în care au
fost analizate, reflectarea informațională a textului în titlul emisiunii de dezbatere:

Emisiune
a

Text afișate pe ecran/
număr total de titrări

Ora titrării
textului

Emisiunea și
intervalul
orar în care
informația din
text a fost
dezbătută

Titluri afișate in emisiune

Știrile
România
Tv,
ora

07:00

ULTIMĂ ORĂ: Sorin
Oprescu, vizitat acum de
iubită în arestul poliției

Nr titrări: 1

7:13

Știrile
România Tv,

ora 07:00
Interval orar
07:14-07:15

ULTIMĂ ORĂ: Sorin Oprescu, vizitat acum
de iubită în arestul poliției

Știrile
România
Tv,
ora

ULTIMĂ ORĂ: mascații
au descins la un magnat al
industriei alimentare 8:00

Știrile
România Tv,

ora 08:00
Interval orar

ULTIMĂ ORĂ: mascații au descins la un
magnat al industriei alimentare
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08:00 Nr titrări: 1 08:00-08:03

Știrile
România
Tv,
ora

08:00

IMEDIAT, EXCLUSIV,
NEGOCIERI DECISIVE,
DOCUMENT-BOMBĂ PE
MASA GUVERNULUI, SE
HOTĂRĂSC SALARIILE

Nr titrări: 2

8:26
Știrile

România Tv,
ora 09:00

Interval orar
09:08-09:09

SĂPTĂMÂNĂ DECISIVĂ PENTRU
SALARIILE DE LA STAT; ULTIMELE
NEGOCIERI PRIVIND LEGEA
SALARIZĂRII

Știrile
România
Tv,
ora
08:00

8:53

Știrile
România
Tv,
ora
09:00

IMEDIAT, EXCLUSIV,
DECIZIE URIAȘĂ, BANI
ÎN PLUS PENTRU
ROMÂNI, MINISTRUL
MUNCII FACE
ANUNȚUL

Nr titrări: 2

9:45 Breaking
News,

ora 10:16
Interval orar
10:16-10:22

DECIZIE URIAȘĂ ÎN PARLAMENT PENTRU
SUTE DE MII DE ROMÂNI; 50 DE LEI
PENTRU COPIII SĂRACI CARE MERG LA
GRĂDINIȚĂ

Știrile
România
Tv,
ora

10:00

10:03

Știrile
România
Tv,
ora

10:00

IMEDIAT, EXCLUSIV,
IMAGINILE
MOMENTULUI, PRIMAR
ATACAT CU LOPEȚI,
POLIȚIA INTERVINE

Nr titrări: 5

10:39,
10:41,
10:42,

10:43, 10:45

Breaking
News,

ora 10:59
Interval orar
10:59-11:05

PRIMAR ATACAT CU LOPEȚI, POLIȚIA
INTERVINE; TEROARE: ZECI DE ȚIGANI
AU LUAT CU ASALT PRIMĂRIA; PRIMAR
ATACAT CU LOPEȚILE, POLIȚIA
INTERVINE; PRIMARUL ATACAT, ÎN
DIRECT LA ROMÂNIA TV

Breakin
g News,
ora

10:59

ULTIMĂ ORĂ: Ucigașul
copilului de 10 ani a fost
identificat, e un criminal în
serie.

Nr titrări: 1

11:11

Breaking
News,

ora 10:59
Interval orar
11:11-11:12

ULTIMĂ ORĂ: Ucigașul copilului de 10 ani
a fost identificat, e un criminal în serie;
ULTIMĂ ORĂ: Prima imagine cu bărbatul
suspectat că l-a ucis pe copilul de 10 ani.

Breakin
g News,
ora
10:59

IMEDIAT, EXCLUSIV,
VEDETĂ ATACATĂ DE
CRIMINAL, SCENE DE
COȘMAR, DECLARAȚII
ÎN DIRECT NUMAI LA
ROMÂNIA TV

Nr titrări: 8

11:25,
11:26,
11:27,
11:28,
11:30,

11:32, 11:48

Breaking
News,

ora 11:59
Interval orar
12:06-12:04

UCIGAȘUL A ATACAT ȘI O VEDETĂ DIN
ROMÂNIA; BOMBĂ: UCIGAȘUL
COPILULUI E UN CRIMINAL ÎN SERIE;
CRIMINALUL COPILULUI A MAI UCIS O
ADOLESCENTĂ; VEDETA ATACATĂ DE
CRIMINAL, DEZVĂLUIRI ÎN SERIEBreakin

g News,
ora

11:59

12:04

Breakin
g News,
ora

11:59

S1- IMEDIAT,
EXCLUSIV, DECIZIA
MOMENTULUI,
FACTURILE LA
CĂLDURĂ, RISC MAJOR
DUPĂ ARESTAREA LUI
OPRESCU, ANUNȚ DE
ULTIMĂ ORĂ, ÎN
DIRECT LA ROMÂNIA
TV

Nr titrări: 6

12:41,
12:44, 12:45

NEWSLINE
ora 12:59

Interval orar
13:14-13:21

S2- CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FACTURA LA
CĂLDURĂ DUPĂ ARESTAREA LUI
OPRESCU; sel.1513 rep. 13:00 Tudor
Popescu prin telefon (rep. 15:00) declară
faptul că, anul acesta, românii nu vor plăti
mai mult pentru agentul termic.
Moderatoare:(rep. 17:25): cu Sorin Oprescu
în spatele gratiilor, sare acest preț la
căldură? Tudor Popescu: Nu, nu are nici o
legătură. Ar trebui să organizați o discuție în
studio, vin acolo în studio cu tablă și cretă și
demonstrez cum e cu tarifele astea.

NEWSL
INEora
12:59

13:02,
13:06, 13:10

Emisiune
a Text afișate pe ecran Ora difuzării

textului

Emisiunea și
intervalul

orar în care
informația din

text a fost
dezbătută

Titluri afișate in emisiune
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NEWSL
INE ora
12:59

S2- IMEDIAT,
EXCLUSIV, IMAGINI
SPECTACULOASE UNDE
S-A INSTALAT IARNA,
NOI FENOMENE
EXTREME, PROGNOZA
ÎN DIRECT

Nr titrări: 11

13:16,
13:19,
13:20,
13:24,
13:27,
13:30,
13:32,
13:39,
13:41,

13:43, 13:45

Știrile
România Tv,

ora 14:00
Interval orar
14:00-14:05

S3- IMAGINILE MOMENTULUI: ZĂPADĂ
DE 10 CM ÎN SEPTEMBRIE; IARNĂ ÎN
SEPTEMBRIE, ZĂPADĂ DE ZECE CM LA
MUNTE; FENOMEN ANORMAL ACUM ÎN
TOATĂ ROMÂNIA; IARNĂ ÎN
SEPTEMBRIE, ZĂPADĂ DE 10 CM ACUM;
ACUM -5 GRADE LA MUNTE ȘI ZĂPADĂ
DE 10 CM; VREME FOARTE RECE,
TEMPERATURI MAI MICI CU 10 GRADE;
VÂNT, TEMPERATURI RESIMȚITE LA
PRAGUL GERULUI ȘI NINSORI

Știrile
România
Tv,
ora
14:00

ORA 15, EXCLUSIV,
CIRCUL ȚIGANILOR
APĂRAT CU BIBLIA,
SCENE INCREDIBILE ÎN
FAȚA AUTORITĂȚILOR

Nr titrări: 12

14:23,
14:25,
14:42,

14:44, 14:45
Cheia Zilei,
ora 14:59

Interval orar
15:20-15:31

SCENE DE NEIMAGINAT: BĂTĂILE
ȚIGANILOR APĂRATE CU BIBLIA; CINE
APĂRĂ CIRCUL ȚIGANILOR CU BIBLIA
ÎN FAȚA AUTORITĂȚILOR; CUM A
AJUNS REGELE MANELELOR ACTOR ÎN
BIBLIE; Au fost difuzate secvențe
înregistrate cu situațiile conflictuale dintre
Guță și iubitele sale, dintre Leo și iubitele
sale. Invitați: Val Vâlcu, Luis Lazarus.

Cheia
Zilei,
ora
14:59

15:01,
15:03,
15:05,
15:06,
15:09,

15:12, 15:19

Cheia
Zilei,
ora
14:59

ORA 16, EXCLUSIV,
POVESTEA ULUITOARE
A PREOTULUI
DISPĂRUT DIN
MORMÂNT, MĂRTURII
CUTREMURĂTOARE,
LEGĂTURA CU
ARSENIE BOCA,
MINUNILE „SFÂNTULUI
DESCULȚ!”

Nr titrări: 12

15:24,
15:26,
15:28,
15:29,
15:40,
15:41,

15:43, 15:45

Știrile
România Tv,

ora 16:00
Interval orar
16:25-16:29

POVESTEA ULUITOARE A PREOTULUI
DISPĂRUT DIN MORMÂNT; MĂRTURII
CUTREMURĂTOARE, MINUNILE
„SFÂNTULUI DESCULȚ!”; IPOTEZĂ:
RĂMĂȘIȚELE CĂLUGĂRULUI, FURATE
DE SECURITATE; LEGĂTURA
„SFÂNTULUI DESCULȚ” CU PĂRINTELE
CU ARSENIE BOCA;

Știrile
România
Tv,
ora
16:00

16:03,
16:04,
16:08, 16:10

Știrile
România
Tv,
ora
16:00

ORA 17, EXCLUSIV,
IMAGINILE ZILEI,
IUBITA LUI OPRESCU
ÎN LACRIMI, DUPĂ CE
L-A VIZITAT ÎN AREST,
CE A AFLAT ACUM
DESPRE PRIMAR

Nr titrări: 8

16:26,
16:28,
16:39,

16:42, 16:45
NEWSLINE,

ora 16:59
Interval orar
17:07-17:20

IUBITA LUI OPRESCU ÎN LACRIMI, CE A
AFLAT DESPRE PRIMAR ÎN AREST; VEȘTI
CUMPLITE PENTRU OPRESCU: SUFERĂ
DE O NOUĂ BOALĂ, DECIZIE CRUCIALĂ:
OPRESCU AFLĂ DACĂ STĂ ÎNCĂ 30 DE
ZILE ÎN AREST; Invitați: Claudiu Palas-
PMP, Ioan Ghișe-independent, Anton Hader-
sindicate, Mihăiță Calimente-PNL. Au fost
difuzate imagini cu iubita lui Sorin Oprescu
îndreptându-se către Arestul Central al
Poliției pentru a-l vizita pe primar, dar și cu
declarația avocatului cu privire la starea de
sănătate a lui Sorin Oprescu.

NEWSL
INE ora
16:59

17:01,
17:03, 17:05

Știrile
România
Tv,
ora
16:00

IMEDIAT EXCLUSIV,
NOI FENOMENE METEO
PERICULOASE, ANUNȚ-
ȘOC DE LA
METEOROLOGI, CE
VINE DUPĂ NINSORI

Nr titrări: 5

16:26,
16:30,
16:40,

16:41, 16:44

NEWSLINE,
ora 16:59

Interval orar
16:59-17:06

ÎNCĂLZIRE BRUSCĂ A VREMII DUPĂ
VALUL DE NINSORI; DUPĂ NINSORI SE
ÎNTOARCE CĂLDURA: TEMPERATURI DE
25 DE GRADE; VREME ANORMALĂ: 2
GRADE DIMINEAȚA, 19 LA PRÂNZ;
IMAGINILE MOMENTULUI: ZĂPADĂ DE
10 CM ACUM; VÂNT, TEMPERATURI
RESIMȚITE LA PRAGUL GERULUI ȘI
NINSORI; CEA MAI RECE ZI DIN
ACEASTĂ TOAMNĂ LA MUNTE: -4
GRADE



10

Emisiune
a Text afișate pe ecran Ora difuzării

textului

Emisiunea și
intervalul

orar în care
informația din

text a fost
dezbătută

Titluri afișate in emisiune

NEWSL
INE ora
16:59

IMEDIAT EXCLUSIV,
DNA ÎNCEPE
VÂNĂTOAREA
AVERILOR
CORUPȚILOR, CE
CONTURI SECRETE AU
GĂSIT, ACȚIUNE ÎN
FORȚĂ, DEZVĂLUIRI
DE ULTIMĂ ORĂ

Nr titrări: 6

17:09,
17:11,
17:13,
17:15,
17:17,
17:22,

NEWSLINE,
ora 16:59

Interval orar
17:24-17:50

DNA ÎNCEPE VÂNĂTOAREA AVERILOR
CORUPȚILOR, CE CONTURI SECRETE A
GĂSIT DNA, ACȚIUNE ÎN FORȚĂ, CUM
RECUPEREAZĂ DNA AVERILE
MILIONARILOR PENALI, Invitați: Claudiu
Palas-PMP, Ioan Ghișe-independent,
Mihăiță Calimente-PNL.

Știrile
România
Tv,
ora

18:00

URMEAZĂ BOMBA
SERII, DNA
DEZVĂLUIRI ȘOC;
URMEAZĂ BOMBA
SERII; LOVITURĂ LA
VĂRFUL STATULUI,
DEMNITAR DE RANG
ÎNALT MITĂ DE
MILIOANE DE EURO,
CINE L-A TRĂDAT PE
OPRESCU, REȚEAUA
ȘPĂGII DIN PRIMĂRIE

Nr titrări: 6

18:19,
18:23,
18:27,
18:41,
18:45,
18:48,

Ultima Oră,
ora 18:55

Interval orar
18:55-19:40

BOMBĂ: DNA LOVEȘTE ÎN FORȚĂ LA
VÂRFUL STATULUI, PE CINE VIZEAZĂ;
AL DOILEA OM ÎN STAT, DENUNȚAT
PENTRU ȘPAGĂ DE MILIOANE DE EURO,
ȘEFA DNA: ANUNȚUL CARE ZDRUNCINĂ
GUVERNUL PONTA, CINE L-A TRĂDAT
PE OPRESCU, DEZVĂLUIRI DESPRE
REȚEAUA MITEI, Invitați: Adrian Dobre-
PSD, Bogdan Chiriac-analist, Mircea Toader-
PNL, Eugen Nicolicea- UNPR, Eugen
Tomac-PMP, Gelu Vișan-PMP, telefon. Gelu
Vișan a făcu dezvăluiri despre persoana care
se află în atenția DNA, acesta fiind Călin
Popescu Tăriceanu.

BREAK
ING
NEWS,
ora

18:17

ORA 20, EDIȚIE DE
NERATAT, ELENA
UDREA VINE LA
ROMÂNIA TV,
DEZVĂLUIRILE
ANULUI, INFORMAȚII
DIN DOSARE, CE
MINIȘTRII DĂ ÎN
VILEAG, RELAȚIA CU
BĂSESCU, ANUNȚ ÎN
PREMIERĂ,

Nr titrări: 3

18:17,
18:24,
18:43,

Ora de Vârf,
ora 19:59
Interval orar
19:59-20:40

ELENA UDREA DEZVĂLUIRILE ANULUI
LA ROMÂNIA TV, UDREA, ADEVĂRUL
DESPRE ABUZURILE DIN ARESTUL LUI
OPRESCU, OPRESCU RĂMÂNE ÎN AREST
ÎNCĂ 30 DE ZILE, UDREA: AU MURIT 4
OAMENI ÎN AREST, CONDIȚIILE SUNT
ÎNGROZITOARE, UDREA: DUPĂ CE AM
IEȘIT DIN AREST AM STAT MULT SUB
DUȘ, UDREA: ARESTUL PREVENTIV
ESTE O METODĂ DE TORTURĂ, UDREA:
PUNEREA CĂTUȘELOR ÎNCALCĂ
DREPTURILE OMULUI, UDREA: NU MĂ
TEM CĂ AȘ PUTEA AJUNGE DIN NOU ÎN
CĂTUȘE, UDREA: ANUNȚ ÎN PREMIERĂ
DESPRE RELAȚIA CU BĂSESCU, UDREA:
BĂSESCU AR CÂȘTIGA PRIMĂRIA
CAPITALEI, UDREA: NOI INFORMAȚII
DIN DOSARE, CE INIȘTRII DĂ ÎN VILEAG.
Invitați: Elena Udrea, Marius Nițu.

Ora de
Vârf, ora
19:59

ORA 21, EXCLUSIV,
PREZENTATOR
CELEBRU ACUZAT CĂ
A LUAT ȘPAGĂ,
DEZVĂLUIRI DINTR-O
TELEVIZIUNE DE TOP,
SCANDAL DE
PROPORȚII

Nr titrări: 15

20:04,
20:09,
20:15,
20:32,
20:37,
20:41,
20:51,

Breaking
News,

ora 21:00
Interval orar
21:35-21:37

SCANDAL URIAȘ CU CELEBRII
PREZENTATORI DE ȘTIRI. În știre se
precizează faptul că fosta prezentatoare tv,
Ioana Moldovan, a adus acuzații de luare de
mită care îl vizează pe fostul coleg de platou,
Andrei Zaharescu.Breakin

g News,
ora

21:00

21:03,
21:06,
21:01,
21:13,
21:19,
21:22,
21:25,
21.29
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În data de 24.12.2015, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, de

la ora 20:08, o ediţie specială a emisiunii de dezbatere Ora de vârf, moderată de
Ionela Năstase. Invitat în studio a fost artistul Paul Surugiu (Fuego), care
a interpretat colinde, cu ocazia Ajunului Crăciunului şi a povestit despre viaţa de
artist şi despre modul în care îşi petrecea Crăciunul în copilărie.

Titluri: FUEGO, MĂRTURII ŞI CÂNTECE DE SUFLET ÎN STUDIOUL
ROMÂNIA TV; SECRETELE LUI FUEGO, CE ASCUNDE DE ANI BUNI
ARTISTUL; CÂNTECUL PE CARE FUEGO NU ÎL MAI POATE CÂNTA;
MOMENTE EMOŢIONANTE CU FUEGO: CINE ÎI LIPSEŞTE ÎN SEARA DE
AJUN; FUEGO: ERAM UN COPIL SĂRAC, NU AVEAM NICI PORTOCALE;
IMAGINI UNICE, CE TALENT ŞI-A DESCOPERIT FUEGO LA 40 DE ANI.

Începând cu ora 20.21, în partea inferioară a ecranului, sub titlurile
menţionate mai sus, a fost afişată informaţia: IMEDIAT EXCLUSIV: Incident
grav în centrul Capitalei, în urmă cu puţin timp, oameni disperaţi; imagini în
direct.

După pauza publicitară, în intervalul orar 20.49-20.53, de această dată pe
banda de breaking news, au rulat în buclă, prezentate cu majuscule în format
foarte mare (¼ din ecran) titurile: URMEAZĂ ŞTIRILE ROMÂNIA TV; CEL MAI
CUPRINZĂTOR JURNAL; INCIDENT GRAV ÎN CENTRUL CAPITALEI;
OAMENI DISPERAŢI ÎN AJUN DE CRĂCIUN; IMAGINI DE LA FAŢA LOCULUI;
CU PUŢIN TIMP ÎN URMĂ.

Pe durata afişării titlurilor în regim de breaking news nu au fost difuzate
imagini care să prezinte detalii în legătură cu informaţiile anunţate, subiectul
emisiunii Ora de vârf, cu Paul Surugiu, derulându-se în continuare.

În cadrul jurnalului informativ: Ştirile România Tv, de la ora 21.00, au fost
oferite detalii şi imagini în legătură cu informaţia anunţată pe ecran în emisiunea
difuzată anterior.

Titluri: SITUAŢIE DRAMATICĂ ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI, FAMILIE
DISPERATĂ; INCIDENT GRAV ÎN CENTRUL CAPITALEI, TAVANUL A CĂZUT
ÎN PAT.

„Prezentator: Situaţie dramatică pentru o familie din centrul Capitalei. În
Ajunul Crăciunului, oamenii s-au trezit cu tavanul căzut în mijlocul casei.

Corespondent România Tv, Ioana Vlăsceanu: Familia stătea liniştită în
casă şi se pregătea de Crăciun numai că o tragedie era cât pe ce să se
întâmple, au avut un moment de şoc atunci când au văzut că tavanul se crapă
şi începe să se desprindă aproape în întregime, nu a mai durat decât câteva
secunde, timp în care au apucat să se îndepărteze, că au şi început să cadă
bucăţi de tencuială în pat, ne spuneau că în acel moment nu au ştiut exact cum
să reacţioneze, au crezut iniţial că este vorba de o explozie sau un cutremur,
puteţi vedea în imagini că tavanul s-a desprins până la ciment, toată tencuiala
căzând împreună cu glet-ul şi statul de zugrăveală, oamenii au mai strâns pe
aici, însă vă spun că afară sunt saci plini cu moloz. Putea să se întâmple o
tragedie, cum spuneam, patul oamenilor a fost acoperit de bucăţi din tavan, însă
din fericire tragedia a fost evitată în ultimul moment, oamenii sunt teferi,
însă în stare de şoc în continuare. Chiar acum, în prag de sărbători, li s-a
întâmplat acest necaz, în loc să se bucure de Crăciun, acum vor fi ocupaţi cu
renovările, mai mult le e frică să nu cadă şi cealaltă parte din tavan şi spun că nu
mai au aceeaşi siguranţă în acest apartament, singura explicaţie pe care o au
este că din cauza cluburilor şi a muzicii date la maxim, tavanul trepida de fiecare
dată şi se temeau de această nenorocire. Au făcut multe sesizări, însă ne
spuneau că autorităţile nu i-au băgat în seamă.”
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Au fost difuzate imagini de la faţa locului, dintr-o locuinţă în care tavanul

era vizibil deteriorat, o parte din tencuială desprinzându-se şi căzând pe podea.

În urma vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat obligaţia legală stabilită expres în sarcina sa, cea în
care titlurile şi textele afişate pe ecran, în timpul difuzării emisiunilor informative
şi de dezbateri, să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

Astfel, informaţiile prezentate în textele afişate pe ecran în cadrul unor
emisiuni de ştiri şi de dezbatere, difuzate în zilele de 5 şi 30 septembrie şi,
respectiv, 24 decembrie 2015, nu au reflectat esenţa subiectelor aflate în
dezbatere, în timpul difuzării emisiunilor respective, fapt de natură să
distorsioneze percepţia publicului telespectator în legătură, pe de o parte, cu
subiectul discutat, iar, pe de altă parte, cu informaţia afişată pe ecran care nu
reflecta la acel moment esenţa faptelor şi datelor prezentate în cadrul temei
dezbătute.

De exemplu, titlurile afişate pe ecran, în cadrul emisiunii de dezbatere
România de vreme, difuzată în data de 5 septembrie 2015, în intervalul orar
19:00-20:00, anunţau subiectele ce vor fi analizate în emisiunea de dezbatere
“România 60 de minute”, ce a fost transmisă ulterior, începând cu ora 20:00,
în aceeaşi seară.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că textul titrat cu
majuscule, de mari dimensiuni, pe un fond galben, IMEDIAT, EXCLUSIV,
DECIZIA MOMENTULUI, FACTURILE LA CĂLDURĂ, RISC MAJOR DUPĂ
ARESTAREA LUI OPRESCU, ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ, ÎN DIRECT LA
ROMÂNIA TV, a fost difuzat, atât în timpul emisiunii informative Breaking News,
la orele: 12:41, 12:44 şi 12:45, cât şi în timpul emisiunii NEWSLINE, difuzată
ulterior, în intervalul orar 12:59-13:50, text afişat la orele 13:02, 13:06 şi 13:10,
care nu a reflectat esenţa faptelor şi datelor prezentate în legătură cu subiectul
emisiunii.

Totodată, membrii Consiliului au apreciat că titlurile „URMEAZĂ ŞTIRILE
ROMÂNIA TV; CEL MAI CUPRINZĂTOR JURNAL; INCIDENT GRAV ÎN
CENTRUL CAPITALEI; OAMENI DISPERAŢI ÎN AJUN DE CRĂCIUN; IMAGINI
DE LA FAŢA LOCULUI; CU PUŢIN TIMP ÎN URMĂ”, afişate pe ecran, în timpul
emisiunii de dezbatere „Ora de vârf”, din 24 decembrie 2015, nu au reflectat
subiectul aflat în discuţie în legătură cu viaţa de artist şi cu modul în care
cântăreţul Paul Surugiu (Fuego) şi-a petrecut Crăciunul în copilărie.

Procedând în această manieră, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a
respectat prevederile art. 65 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului care dispun că
în emisiunile de ştiri şi dezbateri, titlurile şi textele afişate pe ecran trebuie să
reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi
obligaţiilor stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că
radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect şi obiectiv în
legătură cu problemele de interes public, fără a aduce atingere dreptului la
informare corectă al telespectatorilor.

Având în vedere considerentele de mai sus, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu somaţie
publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) şi (4) şi ale 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., titular al
licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.4/09.06.2011, al deciziei de autorizare
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-3/01.11.2011, pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de
îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 65 alin. (1) lit. c) din Decizia 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 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 postul de televiziune
ROMÂNIA TV, cu somaţie publică, deoarece, în cadrul ştirilor difuzate în
09 august şi 18 octombrie 2015 a fost promovat, în scop publicitar nedeclarat, un
site on-line de pariuri, fapt interzis de art. 29 din Legea audiovizualului. Potrivit
acestuia, reclamele difuzate de posturile de televiziune trebuie să poată fi uşor
identificate ca atare, fiind interzise cele cu conţinut comercial mascat.

De asemenea, în zilele de 5 şi 30 septembrie şi 24 decembrie 2015,
România TV a încălcat art. 65 din Codul audiovizualului, care prevede ca
informaţiile din textele afişate pe ecran în timpul unor emisiuni de ştiri şi dezbateri
să reflecte esenţa faptelor şi datelor prezentate în cadrul subiectelor discutate.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


