
1

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

  Bucureşti - România 
  Bd. Libertăţii  nr.14, sector 5, CP 050706 
  Tel.:+40213055356;  Fax: +40213055354 

             www.cna.ro;  cna@cna.ro 
 

Decizia nr. 211/12.02.2019
privind somarea S.C. RTS SEVERIN S.R.L.

cu sediul în Comuna Şimian, str. Halîngăi nr. 37, bl. A40, sc. A, et. 3, ap. 5
jud. Mehedinţi CUI: 38467497

- pentru postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN
Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi

str. Smârdan nr. 32 et.2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12.02.2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie în
baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 671/22.01.2019 cu privire la emisiuni de ştiri
difuzate de postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN/RTS, în data de 21 ianuarie 2019.

Postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN aparţine radiodifuzorului S.C. RTS
SEVERIN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 828.1/01.02.2017 elib la 24.05.2018 şi
decizia de autorizare nr.2104.0-1/28.02.2017 elib la 24.05.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) din
Decizia nr. 220/2011 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 71 (1): Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură
sexuală din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de
vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai
minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior
al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă
intimă, privată şi familială.

În fapt, postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN/RTS a difuzat, în cadrul
emisiunilor ”ŞTIRILE RTS”, de la ora 20.00, cu reluare la ora 22:00, din data de
21.01.2019, un material înregistrat care surprinde acte de violenţă fizică între două
minore, material despre care s-a susţinut că este este filmat în curtea şcolii.

Potrivit raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut:
“Crainică: ”Bătaie în curtea şcolii, vorbim despre imagini primite pe adresa

redacţiei RTS, filmate în curtea unei şcoli din Drobeta Turnu Severin: Două fete se
lovesc, îşi smulg părul din cap iar de pe margine colegii, îi incurajează”

Pe fundal apare scris cu albastru: BĂTAIE ÎN CURTEA ŞCOLII, iar sus în stânga:
imagini amator.
Feţele celor minore sunt blurate pe toată durata ştirii.
Reporter-voce din off-: ”.Imagini de groază au fost filmate astăzi de elevi în curtea
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unei şcoli din Drobeta Turnu Severin.” Două fete se lovesc cu pumnii, cu picioarele şi
işi smulg părul din cap. În tot acest timp, colegii le încurajează de pe margine.
Ţipete....haida...bip..bip..
Reporter-voce din off- ”Imaginile au fost primite pe adresa redacţiei RTS. Vom reveni
cu detalii despre toate acestea în jurnalele viitoare. ”

După vizionarea înregistrării, membrii Consiliului au constatat că, în raport de
conţinutul imaginilor, de titlul sub care au fost prezentate şi de comentariile ce au
introdus şi însoţit prezentarea, difuzarea ştirii s-a făcut cu încălcarea prevederilor
art. 71 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Potrivit prevederilor legale, ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă din
instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al
conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face
excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului,
fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi
familială.

Or, aşa cum rezultă din ştirea analizată, aceasta nu a cuprins nici un punct de
vedere al conducerii şcolii, în cadrul său nu este menţionat nici un acord al părinţilor
sau reprezentanţilor legali ai minorilor, iar din conţinut nu rezultă că difuzarea justifică
interesul superior al copilului ca situaţie de excepţie prevăzută de dispoziţia legală.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

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.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. RTS SEVERIN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C

828.1/01.02.2017 elib la 24.05.2018 şi decizia de autorizare nr.2104.0-1/28.02.2017
elib la 24.05.2018 pentru postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 71 alin. (1) 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 are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 somaţie publică postul
RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN/RTS, deoarece, în cadrul emisiunilor de ştiri de la ora
20.00 şi 22.00, din data de 21 ianuarie 2019, a difuzat un material înregistrat sub titlul „Bătaie
în curtea şcolii” cu încălcarea prevederilor legale.
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Potrivit art. 71 din Codul audiovizualului ştirile sau relatările referitoare la acte de
violenţă din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de
vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai
minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior
al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă
intimă, privată şi familială.

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


