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Decizia nr. 53 din 14.01.2016
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
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- pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 ianuarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcţia
Monitorizare având ca obiect emisiunile “România la raport” difuzată în 03.08.2015
(reclamaţiile nr. 7425/12.08.2015, 8322/ 21.09.2015, 8322/16.10.2015), „Breaking
News” din 03.11.2015 (reclamaţia nr. 9867/03.11.2015) şi „Ştirile România TV” din
09 şi 10 noiembrie 2015 (reclamaţia nr. 10356/10.11.2015), emisiuni difuzate de
postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.4/09.06.2011 eliberată la
10.11.2015, decizia de autorizare 1779.1-3/01.11.2011 eliberată la 10.11.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor
32 alin. (2), 40 alin. (1), 41 lit. b), 45 alin. (1), 47 alin. (2) şi 66 alin. (1) lit. a) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 32 alin. (2): Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla

invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă.
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

- art. 41: Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza:
lit. b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei;
- art. 45 alin. (1): Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în

momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire;
- art. 47 alin. (2): Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare

pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
- art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de

interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să
respecte următoarele principii:
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a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a

opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în
perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului
au constatat că:

- emisiunea “România la raport” din în 03.08.2015 (cu privire la care au fost
primite reclamaţiile nr. 7425/12.08.2015, 8322/21.09.2015, 8322/16.10.2015) a fost
difuzată cu încălcarea prevederile articolelor 40 alin. (1), 47 alin. (2) şi 66 alin. (1)
lit. a) din Codul audiovizualului;

- iar emisiunile „Breaking News” din 03.11.2015 (reclamaţia nr.
9867/03.11.2015) şi „Ştirile România TV” din 09 şi 10 noiembrie 2015 (reclamaţia nr.
10356/10.11.2015) au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (2), 41
lit. b), 45 alin. (1) din acelaşi act normativ.

În fapt, în data de 03.08.2015, începând cu ora 22.00, postul ROMÂNIA TV a
difuzat emisiunea de dezbatere “România la raport”, moderată de d-na Andreea
Creţulescu. Invitaţi au fost domnii Cezar Preda -membru PNL, Codrin Ştefănescu-
membru PSD; Ovidiu Zara-jurnalist, Niels Schnecker-prezentator tv (prin
transmisiune video directă din Madrid).

Cu privire la conţinutul emisiunii, redăm din raportul de monitorizare:
“Titluri şi texte afişate pe ecran: CE PĂPUŞARI BĂSIŞTI MANEVREAZĂ PNL PE AXA

POCĂIŢILOR SUB ACOPERIRE; GRUPAREA SECRETĂ CARE VREA SĂ-I ADUCĂ PE LIBERALI
LA GUVERNARE; IMEDIAT: CUM I-A FĂCUT BLAGA LOC LUI BOC ÎN FRUNTEA PARTIDULUI LUI
IOHANNIS.

La începutul emisiunii s-a discutat despre gruparea secretă care stă în spatele liberalilor pentru ca
aceştia să poată ajunge mai repede la guvernare. În timpul prezentării subiectelor ce urmează a fi dezbătute în
emisiune, moderatorul Andreea Creţulescu a făcut următoarea afirmaţie:

Andreea Creţulescu: Pe de-o parte vom face dezvăluiri incendiare despre cum partidul lui Iohannis
a preluat de la fostul PDL un grup extrem de influent de penticostali din zona Ardealului, cu legături
strânse în America, şi din care fac parte personaje controversate care învârt pe degete milioane de euro
prin afaceri anchetate la cel mai înalt nivel, inclusiv şeful SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, este implicat în
această caracatiţă cu braţe internaţionale ultrasecrete.

În continuare, este difuzat un material video, cu o durată de aproximativ 5 minute, care prezintă o
succesiune de imagini, în care, secvenţe care înfăţişează oameni politici în diferite ipostaze (fie aflaţi în
rândul unei mulţimi de oameni, fie ţinând un discurs de la un pupitru) alternează cu secvenţe în care sunt
prezentate mai multe persoane aflate în cadrul unor lăcaşuri de cult, în timpul ceremoniilor religioase (în
rândul oamenilor politici care apar în cadrul materialului, pot fi menţionaţi Klaus Iohannis, Mihai Răzvan
Ungureanu şi Emil Boc).

– descriere material video
Voce din off: În timpul guvernării PDL, sub Emil Boc, o grupare exclusivistă din zona Ardealului a

început să obţină din ce în ce mai multă influenţă. Era vorba despre reprezentanţi ai cultului penticostal,
pastori cu dublu rol, predicatori.

Sunt prezentate imagini, cu sonor, în care apare un bărbat care ţine o predică despre Dumnezeu de la un
pupitru.

Bărbat: O, binecuvântat să-i fie numele! La el Olan, Dumnezeul veşnic, la el Eliom, Dumnezeul prea
Înalt! La el Roi, Dumnezeul care vede! La el Şadai, Dumnezeul Atotputernic!

Voce din off: Dar şi politicieni cu funcţii cheie care se învârteau în cercuri infracţionale. De la
Sever Voinescu, la Alin Tişă, Daniel Buda, Mircea Lubanovici, Sebastian Bodu, până la personaje din umbră,
precum Alexandru Silvăşan, Virgil Tiran sau Ionel Căpâlnaş, toţi implicaţi în fraude imobiliare în România
sau America şi anchetaţi până şi de cei de la FBI. Paravanul, dar şi puntea de legătură a grupării din
Ardeal cu America a fost Organizaţia PDL de Chicago.

Sunt difuzate din nou imagini cu un alt pastor care vorbeşte în faţa unor oameni de la un pupitru.
Bărbat: Şi când şi-a făcut socotelile, şi-a dat seama că ori va ajunge la sapă, ori să cerşească. Şi nu i-

a plăcut niciuna din ele. A acţionat prompt şi imediat, nu în mod cinstit.
Voce din off: Emil Boc a fost introdus în reţea încă din 2005 atunci când, aflat în vizită la Chicago,

viitorul premier s-a întâlnit cu senior pastorul John Pop şi membrii comunităţii române penticostali din
zona Chicago, inclusiv a Bisericii Philadelphia. A plecat de acolo cu o sponsorizare de aproximativ
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300.000 de dolari, după cum a relatat presa. Ulterior, profitând de legăturile cu înalţi oficiali americani,
inclusiv cu congressmen şi reprezentanţi ai Pentagonului, cei din gruparea penticostală au început să
dirijeze, din spate, acţiuni guvernamentale şi prezidenţiale. Spre exemplu, Cozmin Guşă dezvăluia în 2009
că în spatele propunerilor Comisiei Prezidenţiale pentru legalizarea prostituţiei şi a consumului de droguri
se ascunde fix această grupare penticostală, aflată în război deschis cu Biserica Ortodoxă. Dar nici
plecarea lui Traian Băsescu şi a lui Emil Boc de la putere şi nici dispariţia PDL-ului nu au îngropat
gruparea din Ardeal, din contră, ea a fost transferată în noul partid al preşedintelui Iohannis şi se extinde
tot mai mult. E adevărat, au apărut alte figuri dominante în reţea, precum senatorul liberal Ben-Oni
Ardelean, pastor la rândul său.

Apar imagini cu Ben-Oni Ardelean din timpul în care acesta ţine o predică.
Ben-Oni Ardelean: Dumnezeu te cheamă să slujeşti în biserică, sau în afara bisericii, sau şi şi.

Câteodată mai mult într-o parte, sau în alta. Şi în privinţa acestei chemări, Dumnezeu ne-a binecuvântat şi
pe mine, şi pe (neinteligibil) şi-ntr-o parte şi-ntr-alta, mai mult sau mai puţin într-o parte sau în cealaltă,
însă ne bucurăm că putem să slujim pe Dumnezeu.

Voce din off: Relaţiile cu oficiali americani sus-puşi au fost păstrate şi întărite.
Ben-Oni Ardelean: Este legat de o vizită pe care o voi întreprinde împreună cu domnul primar în Statele

Unite, la începutul lunii februarie, o vizită care va include mai multe întâlniri la nivel de congres, de senat,
departament de stat, reprezentanţi ai Pentagonului şi, de asemenea, va fi un dineu cu preşedintele Americii.

Voce din off: Coincidenţă, sau nu, Ben-Oni Ardelean a devenit, între timp, un personaj din ce în ce
mai promovat, inclusiv în emisiunile realizatorului Mihai Gâdea, pastor la rândul său.

Apar imagini cu Mihai Gâdea din timpul în care acesta era pastor.
Mihai Gâdea: Vă urăm să nu lipsiţi niciodată, nici de la acest program, nici de acolo unde ne vom

întâlni cu Domnul nostru în curând.
Voce din off: Interesant este că nici actualul şef al spionilor, Mihai Răzvan Ungureanu, omul

transferat de la Băsescu la Iohannis, nu este străin de reţea. Apropierea s-a făcut prin intermediul
prietenului său, fost consul român la Chicago, Lucian Leuştean. Acesta s-a remarcat în diplomaţie prin
modul în care a făcut România de râs în cazul hoţiei practicate asupra Fundaţiei Gojdu.

Apar imagini cu un bărbat care vorbeşte de la un pupitru în faţa unui grup de oameni. Printre
persoanele care asistă la discursul bărbatului apare şi Mihai Răzvan Ungureanu.

Bărbat: Domnul Mihai Răzvan Ungureanu, fost prim ministru al României, fost ministru de externe al
României, istoric de profesie, dar, din câte ştiu, are şi studii biblice. Îi spunem, bun venit la Arad, bun venit
în Biserica Gloria!

Voce din off: Întrebarea care apare în acest moment este cum îl va influenţa gruparea penticostală
din Ardeal pe Klaus Iohannis şi ce îi cere în schimbul susţinerii.

La finalul materialului, sunt prezentate imagini cu un cor care interpretează o melodie religioasă.
După difuzarea materialului, moderatorul Andreea Creţulescu, afirmă: Extrem de interesantă această

grupare, să îi spunem aşa... secretă, pentru că nu cred că contează foarte mult zona religioasă, iar invitaţii
încep să discute pe baza acestui subiect.

La (rep. 20.22-21.15, sel rtv_128) Niels Schnecker afirmă că în Statele Unite, zona evanghelismului s-a
arătat cel mai mult prin, ceea ce se numeşte, teleevanghelism. Acesta declară că sunt unele biserici care au
făcut miliarde de dolari, profit propriu, ca urmare a bisericilor evangheliste (cu cântat, cu povestit) care nu fac
altceva decât să strice elementul sublim al credinţei. Niels Schnecker prezintă numele unor persoane
evangheliste din America aflate sub investigare FBI ca urmare a faptului că aceste persoane s-au îmbogăţit pe
spatele unor credincioşi care ofereau bani.

Andreea Creţulescu: Bun, şi cum am reuşit noi să intrăm in State, tocmai pe filiera asta? Mi se pare
interesant...

Niels Schnecker: Pentru a putea tocmai să faci bani, presupunerea este să ai cât mai mulţi
credincioşi şi atuncea această...

Andreea Creţulescu: Câţi mai mulţi naivi, aş zice eu.
Niels Schnecker: Acest prozelitism, acest prozelitism a ajuns la un moment dat şi în România. Există

partea, într-adevăr, a bisericii de credinţă, indiferent care este orientarea acelei biserici, şi există partea de
afacere. La noi, partea de afacere s-a transformat, ca şi multe alte, cum ar fi masoneria sau mai ştiu eu
care alte organizaţii, au ajuns să fie transformate în business-uri politice.

Andreea Creţulescu: Interesant!
Niels Schnecker: Păi, nu, nu... eu tocmai d-aia spun că există o parte de realitate, acest business

politic pus sub umbra unei biserici şi, pe de altă parte, există foarte multă poveste, foarte multă legendă pe
care pe urmă, sigur, o amplifici şi faci din asta o gogoaşă.

Codrin Ştefănescu: Domnul Ungureanu apare pe mai multe paliere, dar la asta cu penticostalii...
pentru că apare domnul Falcă. Şi ce spune Niels, spune foarte bine. Aşa cum dincolo ăia s-au îmbogăţit,
la noi au vrut voturi. (neinteligibil) să ne folosim noi de slăbiciunea oamenilor care cred în chestia asta şi
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să le folosim noi voturile, pentru că sunt unii pastori care au ajuns senatori şi deputaţi pe la PDL care
plecau de la slujbă, înainte de a ajunge ei senatori, cu limuzine la care ştergătoarele făceau cât casa unui
amărât care venea la slujbă ca să doneze pentru biserica evanghelică. Cam asta e...

Andreea Creţulescu: Ca să nu mai zic cât costă ştergătoarele din casele noastre de protocol
modernizate acum de RAPPS şi pe vremea lui Băsescu şi pe vremea lui Iohannis.

Codrin Ştefănescu: Până şi ipocriţii spun aşa... domne, să nu furi, să nu minţi, să te ţii de cuvânt...
păi, când văd lista asta de parlamentari PDL-işti care au plecat de aicea, din zona asta de penticostali, şi
când aud chestia asta să nu minţi, să nu furi, să te ţii de cuvânt şi le văd feţele, şi mi-au spus absolut tot
legat de cât cred ei în chestia asta că sunt implicaţi.

Andreea Creţulescu: ... e o chestie de notorietate acolo că e o grupare penticostală foarte
importantă, şi în Timişoara, şi în Suceava...

Andreea Creţulescu: Şi în Cluj... Domnu’ Falcă niciodată nu a negat lucrurile acestea, nici domnu’
Buda... sunt foarte mulţi care au spus-o pe faţă. Dar întrebarea mea este, chiar aici stă cluul, aici stă cluul,
să spunem aşa, în direcţia către marele licurici? Mi se pare cam unu, asta e opinia mea.

Cezar Preda: Aş vrea să vă dau un răspuns chiar, spun eu, corect faţă de toţi cetăţenii României.
Libertatea religioasă este sfântă.

Andreea Creţulescu: Nu, că nu ne legăm de religie, atenţie!
Cezar Preda: Păi, văd că aicea se spune că o religie va...
Andreea Creţulescu: Nu, nu, nu... nu încercaţi să induceţi asta!
Cezar Preda: Nu, nu... lăsaţi-mă să spun... de exemplu, domnul Codrin Ştefănescu...
Andreea Creţulescu: Nu-i corect ceea ce spuneţi! Noi nu am vrut să ne legăm de religia lor!
Codrin Ştefănescu: Nici n-am spus asta!
Andreea Creţulescu: Nu, că sub această aură.
Cezar Preda: Atunci să vă spun eu aşa... dintre tot ceea ce înseamnă, până la urmă, oameni cu

incidenţă penală în ţara asta, cum spunea domnul Codrin Ştefănescu că această religie, deşi învaţă să nu
fure, să nu asta... ei fac asta...

Andreea Creţulescu: Şi pe ortodocşi la fel... nu, nu...
Cezar Preda: Păi, să ştiţi că şi ortodocşii la fel sunt învăţaţi să nu fure şi...
Andreea Creţulescu: Da, cred că n-a fost corect ceea ce a spus domnul Codrin Ştefănescu, din

perspectiva religiei. Staţi puţin că nu contează dacă eşti catolic, penticostal sau...
Codrin Ştefănescu: Ba nu! Staţi aşa puţin! Eu nu cunosc la ortodocşi, eu nu cunosc preot la

orodocşi să vină să ajungă senator sau deputat, dar la penticostali cunosc parlamentari PDL care ţineau
slujbe. Nu furaţi, oameni buni! Nu minţiţi, oameni buni! Dumnezeu ne vede! Şi pe urmă, pac! Ajuns
acolo, a votat şi tăieri de salarii, şi de pensii...

Andreea Creţulescu: Da’ când PSD-iştii dvs. se duc în biserică şi spun aceleaşi lucruri? Nu,
haideţi... să nu ne luăm de religia omului...

Cezar Preda: Eu cred că partea aceasta a apartenenţei unui deputat sau senator la un anumit cult
religios...

Andreea Creţulescu: Nu, eu v-am întrebat cu totul şi cu totul altceva...
Cezar Preda: Nu, da’ vreau să vă dau un răspuns. A fost un vot uninominal, acolo unde sunt oameni

mulţi de religia aia, e normal să-şi aleagă un om reprezentativ. Eu aş vrea să fac nişte corecţii... nu cunosc la
ce cult sunt majoritatea colegilor mei.

Andreea Creţulescu: Întrebarea mea a fost dacă asta este direcţia către SUA.
Cezar Preda: Nu, dar vreau să vă spun... aţi spus nişte nume... de exemplu, domnul Falcă nu e...

domnul Falcă e ortodox.
Andreea Creţulescu: E ortodox, dar nu a spus niciodată faptul că este sprijinit de comunitatea

penticostală din Arad.
Cezar Preda: Da, dar Aradul este poate cea mai bogată comunitate în ceea ce înseamnă apartenenţa

religioasă.
Andreea Creţulescu: Staţi puţin, una e apartenenţa religioasă şi alta este ce a numit, aşa cum

spunea Niels, şi în Statele Unite, nu-i niciun rău să fii penticostal, sau să ai nu ştiu ce religie, dar în
spatele astea se fac nişte business-uri, se fac nişte afaceri, cum spunea Niels, anchetate de FBI... se face un
soi de lobby şi mie mi se pare că, în felul acesta, oamenii, gruparea asta importantă le-au transmis şi lui
Băsescu şi lui Iohannis un soi de dependenţă faţă de marele licurici. Nu ştiu de ce s-a băgat Ungureanu cu
SIE în povestea asta, rămâne de discutat.

Cezar Preda: Doamnă, uite, am să închei, spunându-vă aşa... că nu există o asemenea influenţă la nivelul
partidului naţional liberal, ca să ne lămurim, aşa de cum ziceţi dvs. că (neinteligibil) eu n-o simt... În al doilea
rând, Klaus Iohannis, el însuşi, este evanghelic, ca să ne lămurim despre ce-i vorba şi românii l-au ales...

Ovidiu Zara: Domnu’ Preda, problema este în felul următor... o groază de camarazi de-ai dvs. din
Partidul Democrat Liberal...
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Cezar Preda: I-auzi, domne! Numai din Partidul Democrat Liberal?!
Ovidiu Zara: Şi din alte, dar, în general, din Partidul Democrat Liberal, s-au orientat către anumite

culte ţinând cont de faptul că aceste culte reprezintă...
Ovidiu Zara: Şi ce au zis? Avem nevoie de voturi şi, după principiul ne împărţim ouăle în mai multe

coşuri să nu se spargă, domnul Dănuţ Liga s-a dus undeva pe la adventişti, domnul Buda cu afacerea
Silver Tower de câteva milioane, asociat cu unu’ Chezan din America urmărit de FISC, a făcut afacerea
Silver Tower în Cluj... domnu Buda, da... penticostal... ei au profitat doar de această conjunctură, au dorit
să intre în politică şi au dorit un suport, nu-l aveau din partea ortodocşilor şi atunci s-au dus în aceste
culte. Şi pe principiul... la biserică...

Cezar Preda: Aşa împărţiţi dvs? Lobby-ul ăsta al furatului, e cu sprijinit şi nesprijinit de către religie?
Niels Schnecker: Atenţie! Atenţie, să nu intrăm în greşeala asta. Noi nu vorbim de culte, aicea. Noi

vorbim de...
Andreea Creţulescu: Vorbim, de fapt, că astea sunt nişte paravane, exact...
Niels Schnecker: De nişte persoane...
Ovidiu Zara: Bineînţeles, de persoane...
Niels Schnecker: Care profită de culte, adică de partea religioasă, profită de ea şi fac din ea un business.
Codrin Ştefănescu: Exact asta am spus!
Niels Schnecker: Dar cultele în sine sunt curate, cinstite...
Cezar Preda: Daţi exemple concrete şi business-ul care l-au făcut dacă este sau nu este anchetat de

organele statului. Tre’ să dăm exemple concrete...
Ovidiu Zara: Domnule, Silver Tower, afacerea Silver Tower, domnu’ Buda.
Cezar Preda: Da, asta este. Domnul Daniel Buda este europarlamentar, nu l-a chemat nimeni din

această afacere, domnu’ ziarist.
Andreea Creţulescu: Aceasta să fie şi explicaţia, nu v-aţi gândit?
Cezar Preda: Dacă era să facă ilegalitate, era arestat.
Ovidiu Zara: Domne, nici măcar pe domnul Blaga nu l-a chemat nimeni în afacerea EADS.
Cezar Preda: Da’ nu-i penticostal Blaga. Domnul Blaga e ortodox.
Ovidiu Zara: Da’ s-a vehiculat numele dumnealui.
Cezar Preda: Domne, nu puteţi separa acest scenariu de credinţa oamenilor. Dumneavoastră,

indiferent că-mi spuneţi mie că nu vă legaţi de credinţa oamenilor, ci numai de anumiţi indivizi care se...
Niels Schnecker: Nu de credinţă!
Codrin Ştefănescu: Nu, domnu’ Preda. E vorba de o pălărie.
Cezar Preda: Toţi indivizii din lumea asta se folosesc de orice religie.
Niels Schnecker: Încă o dată, noi nu vorbim de credinţă, vorbim de a folosi o organizaţie. E la fel

cum ar folosi o bancă, sau cum ar folosi un cinematograf.
Niels Schnecker: Sau cum ar folosi o instituţie internaţională.
Cezar Preda: Domnul Schnecker, asta se numeşte... acuma eu nu fac pe neştiitorul... ce spuneţi dvs,

se numeşte mafie. Mafia controlează şi biserica catolică cu banca...
Niels Schnecker: Despre asta vorbim! Exact despre asta vorbim!
Niels Schnecker: Şi eu v-am dat nişte exemple, v-am dat nişte nume a unor personaje din Statele Unite care

au fost deja, care sunt sub incidenţa FBI-ului, unele din ele , deja, având o condamnare tocmai pentru că au
folosit astfel de biserici şi pun ghilimele de rigoare la acest cuvânt, adică încercând să folosească masele şi banii
maselor, masă credincioasă de altminteri, nu este masa de vină, numai că ei foloseau paravanul acestei biserici
pentru a scoate cât mai mulţi bani de la nişte oameni care, în credinţă, credeau că dacă dau bani vor fi salvaţi.
Adică erau convinşi se aceşti oameni, vorbindu-li-se repede. Toţi aceşti escroci...

Niels Schnecker: Dar noi vorbim de legătura lor cu România, aceşti escroci vin în România şi fac legături
cu nişte oameni politici din România cărora le promit, nu bani de data aceasta, pentru că de data aceasta...

Codrin Ştefănescu: Şi voturi... voturi, putere... asta le promit...
Niels Schnecker: Românul nu mai are bani, respectiv politicienii români, ci îi promite legături, îi

promite legături politice...
Andreea Creţulescu: Te contrazic! Stai, stai puţin! Opreşte-te un pic! Am un exemplu al vizitei lui Boc...

ascultă-mă un pic, Niels, dacă mă asculţi în cască... Boc, când s-a dus în America în 2005, o vizită în Chicago, a
primit de le un senior pastor, John Pop, o sponsorizare oficială de 300.000 de dolari la acel moment.

Andreea Creţulescu: Păi, nu a lui personal! Pentru partid. S-a făcut o declaraţie acolo, am găsit-o
din 2005. Adică nimeni n-a contestat lucrul ăsta. Acest John Pop, după Pop probabil că vine din România
sau o fi avut nişte rude prin România...

Andreea Creţulescu: Aaa, eu uite, îmi recunosc necunoaşterea în zona asta... a spus, şi l-am
sponsorizat pe domnul Boc cu 300.000 de dolari... nu a spus omul că-i ilegal, nu că a cerut ceva în
schimb... aşa e pasiunea lui politică...
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Niels Schnecker: Da’ sunt foarte multe astfel de exemple. Au fost cazuri în care, de exemplu, atunci

când un preşedinte sau un prim-ministru a făcut o vizită în Statele Unite, astfel de pastori au oferit sume
foarte mari de bani, în orice fel de formă, pentru a atrage vizita acestor personalităţi în biserica lor. De ce?
Pentru că asta le dădea lor, pastorilor cu ghilimelele de rigoare, un plus de confirmare, de validare... adică,
vezi Doamne, ei sunt apropiaţi cu preşedintele sau cu prim-ministru şi atuncea ei puteau, la rândul lor, să
scoată mai mulţi bani de la credincioşi care, repet, credincioşii erau pe bune.

Andreea Creţulescu: E o chestie extrem de logică.”
În raport de conţinutul emisiunii “România la raport” din 03.08.2015,

exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile articolelor 40 alin. (1), 47 alin. (2) şi 66 alin. (1) lit. a) din Codul
audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul acestei ediţii au fost
aduse acuzaţii unor membri ai cultului penticostal, în sensul că derulează activităţi
menite să acceadă la actul de guvernare, prin mijloace ilicite, acuzaţii în susţinerea
cărora nu au fost prezentate dovezi şi nici punctul de vedere al celor cărora le erau
imputate presupuse fapte de natură penală.

Or, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au
dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt
aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte
principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să
prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

Mai mult, neprezentarea în emisiune a punctelor de vedere ale persoanelor
cărora le erau atribuite presupuse fapte cu incidenţă penală a fost de natură a
prejudicia dreptul publicului de a fi informat obiectiv cu privire la informaţiile ce i-au
fost prezentate.

În acest sens, Codul audiovizualului prevede la art. 66 alin. (1) că informarea
în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală,
trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi echilibrului, prin prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt
în dezbatere publică. În conformitate cu alin. (2) al aceluiaşi articol, prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură în cadrul aceleiaşi
emisiuni şi numai în mod excepţional în emisiunile următoare, iar în cazul în care
persoanele refuză participarea sau să-şi precizeze punctul de vedere, radiodifuzorul
are obligaţia să menţioneze pe post acest fapt; absenţa punctului de vedere al uneia
dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În raport de dispoziţiile legale menţionate şi de modul în care s-a desfăşurat
emisiunea, membrii Consiliului au constatat că aceasta a avut un conţinut care nu a
fost de natură să asigure o informare echilibrată, astfel încât telespectatorii să-şi
poată forma în mod liber o opinie în privinţa subiectelor dezbătute.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu a
manifestat bună-credinţă în demersul său, emisiunea având un conţinut susceptibil
de a decredibiliza imaginea publică a cultului penticostal, cât şi a membrilor săi,
îndeosebi a celor la care s-a făcut referire în cadrul programului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că pe parcursul emisiunii au
fost făcute afirmaţii cu caracter discriminatoriu pe considerente de religie, membrii
cultului penticostal fiind prezentaţi ca o grupare/organizaţie secretă, care ar profita
de partea religioasă şi ar face din ea o afacere nelegală şi că „(...) în spatele
propunerilor Comisiei Prezidenţiale pentru legalizarea prostituţiei şi a consumului de
droguri se ascunde fix această grupare penticostală, aflată în război deschis cu
Biserica Ortodoxă”.
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Chiar dacă, la un moment dat, în emisiune au fost făcute delimitări de zona

religioasă a acestui cult, acest fapt nu exonerează radiodifuzorul de răspundere, în
condiţiile în care, pe parcursul acesteia, au fost făcute în mod repetat afirmaţii care
contravin principiului nondiscriminării şi, mai mult decât atât, au fost asociate
imagini din cadrul unor ceremonii religioase cu cele ale unor persoane aparţinând
respectivului cult şi cărora le erau imputate presupuse fapte ilegale, inducându-se
ideea că ar fi ceva în neregulă cu penticostalii şi fiind făcută clar o legătură între
religie şi mai multe persoane, care ar fi infractori. Or, este interzisă în programele
audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex,
orientare sexuală sau etnie, aşa cum prevede art. 47 alin. (2) din Codul
audiovizualului.

Din perspectiva aspectelor relevate, în raportul de monitorizare s-au
consemnat următoarele concluzii:

“La începutul discuţiilor este difuzat un material care are o durată de aproximativ 5 minute şi care
prezintă o succesiune de imagini, în care, secvenţe care înfăţişează oameni politici în diferite ipostaze (fie
aflaţi în rândul unei mulţimi de oameni, fie ţinând un discurs de la un pupitru) alternează cu secvenţe în care
sunt prezentate mai multe persoane aflate în cadrul unor lăcaşuri de cult, în timpul ceremoniilor religioase (în
rândul oamenilor politici care apar în cadrul materialului, pot fi menţionaţi Klaus Iohannis, Mihai Răzvan
Ungureanu şi Emil Boc). Înainte de difuzarea materialului, moderatorul Andreea Creţulescu, afirmă: (...) vom
face dezvăluiri incendiare despre cum partidul lui Iohannis a preluat de la fostul PDL un grup extrem de
influent de penticostali din zona Ardealului, cu legături strânse în America, şi din care fac parte personaje
controversate care învârt pe degete milioane de euro prin afaceri anchetate la cel mai înalt nivel, inclusiv
şeful SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, este implicat în această caracatiţă cu braţe internaţionale ultrasecrete

Subiectul central pe marginea căruia au dezbătut invitaţii s-a referit la existenţa unui grup de influenţă
din cadrul cultului religios penticostal, din zona Ardealului, care dirijează, din spate, acţiuni guvernamentale
şi prezidenţiale în România. În acest sens, în cadrul materialului difuzat, a fost prezentată o declaraţie, de
către vocea din off, a lui Cozmin Guşă din 2009, care a afirmat că: (...) în spatele propunerilor Comisiei
Prezidenţiale pentru legalizarea prostituţiei şi a consumului de droguri se ascunde fix această grupare
penticostală, aflată în război deschis cu Biserica Ortodoxă.

Au fost menţionate numele mai multor politicieni care ar fi implicaţi în această reţea, alături de
reprezentanţi ai cultului penticostal, pastori cu dublu rol, predicatori, politicieni (Sever Voinescu, Alin Tişă,
Daniel Buda, Mircea Lubanovici, Sebastian Bodu, Alexandru Silvăşan, Virgil Tiran, Ionel Căpâlnaş, Mihai
Răzvan Ungureanu, Emil Boc, Ben-Oni Ardelean etc). S-a specificat şi faptul că paravanul, dar şi puntea de
legătură a grupării din Ardeal cu America a fost Organizaţia PDL de Chicago.

Nu a fost solicitat punctul de vedere al niciunei persoane sau organizaţii implicate în dezbaterea
subiectului. Invitatul Cezar Preda, reprezentant PNL, a răspuns acuzaţiilor care au fost aduse liberalilor.”

În consecinţă, potrivit prevederilor legale incidente, în virtutea dreptului la
propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie
susţinute cu dovezi, cu respectarea principiului audiatur et altera pars, şi este
interzisă orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex,
orientare sexuală sau etnie.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat rapoartele de
monitorizare având ca obiect emisiunile „Breaking News” din 03.11.2015 şi „Ştirile
România TV” din 09 şi 10 noiembrie 2015, constatându-se încălcarea prevederilor
articolelor 32 alin. (2), 41 lit. b) şi 45 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, pe data de 03.11.2015,
de la ora 13:00, emisiunea informativă: Breaking News.

Moderatori: Ioan Korpos şi Cristina Şincai.
Invitaţi: Ioan Haiduc-actor; Anton Hadăr-sindicalist.
Titluri: FEMEIA DE SERVICIU CARE A LĂSAT ÎN URMĂ CINCI COPII,

ÎNMORMÂNTATĂ; PATRIARHUL DANIEL, LA SLUJBA DE ÎNMORMÂNTARE A
MAMEI CU 5 COPII.
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Cu privire la conţinutul acestei emisiuni, redăm din raportul de monitorizare:
„În emisiune s-a discutat despre măsurile luate de autorităţi cu privire la verificările autorizaţiilor de

funcţionare a diverselor localuri publice din Bucureşti şi din ţară, precum şi despre starea de sănătate a
victimelor incendiului din Club Colectiv.

Discuţia din studio a fost întreruptă de moderatorul Ioan Korpos care a anunţat că vor fi difuzate
imagini în direct de la înmormântarea femeii de serviciu care şi-a pierdut viaţa în noaptea izbucnirii
incendiului din Clubul Colectiv.

(rep.11.53-14.39 sel.3-13) Ioan Korpos: Avem acum imagini cu femeia de serviciu care în fatidica noapte
şi-a lăsat în urmă cinci copii, vedem chiar acum, ea este înmormântată, vedem imagini în direct de acolo.

Cristina Şincai: Preoţii sunt prezenţi de această dată după ce mai toată lumea i-a criticat în această
perioadă şi vorbim de lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple. Domnule Haiduc, cum comentăm aceste
imagini, acolo în coşciug este o femeie care a lăsat nişte copii orfani pentru că avea nevoie de nişte bani.

Ioan Haiduc: ...tragică a acestui eveniment, nu că este inutil, nu ai vorbe să spui, din afară e cumplit,
nu vreau să mă gândesc cum e dinăuntrul fiecărei familii că încep să plâng. Preoţii, toată lumea a spus în
media, unde erau, unde erau, acum nu mă pot amesteca, probabil e un...tipic.

Ioan Korpos: Aflăm de la colega noastră, Gabriela Ghitcuţă, ea ne spune ce se întâmplă acolo, Gabi!
A fost dată legătura corespondentului Gabriela Ghitcuţă, aflat la faţa locului: Urmăriţi în acest

moment imagini în direct de la Biserica Delea Veche din Capitală, chiar în urmă cu câteva minute aici a
ajuns cortegiul cu sicriul Mariei Ion, este femeia de serviciu care lucra la Cubul Colectiv în acea noapte şi
care a murit intoxicată cu monoxid de carbon pe holul de lângă baia clubului. A fost ridicat sicriul de acasă,
o stradă de aici din apropierea bisericii, iar în acest moment este purtat de rude în interiorul locaşului Delea
Veche, a venit cortegiul format din patru preoţi de aici, de la Biserica Delea Veche, dintr-un moment în altul
aşteptăm să ajungă şi Patriarhul Daniel, cel care va oficia slujba de înmormântare. Sunt zeci de oameni care
conduc în acest moment cortegiul, rude, vecini, prieteni, toţi cu ochii înlăcrimaţi pentru că această femeie,
Maria Ion, a lăsat în urmă foarte multă durere, cinci copii au rămas orfani şi un tată care este paralizat.
Patriarhul Daniel a anunţat de dimineaţă că va oficia această slujbă de înmormântare, mai apoi Partiarhul
va merge şi la sicriul lui Claudiu Petre, unul dintre cei consideraţi eroii de la Colectiv, tot la fel pentru a
oficia slujba de înmormântare.

Pe ecran au rulat imagini din timpul slujbei ţinute de un sobor de preoţi în faţa Bisericii Delea
Veche. Este surprins momentul în care sicriul victimei este scos din maşina mortuară pentru a fi
transportat în biserică. Următorul cadru surprinde momentul în care sicriul este purtat pe braţe de mai
mulţi bărbaţi, moment în care chipul decedatei este vizibil şi neblurat.

În studio, Ioan Korpos a cerut părerea invitaţilor în legătură cu cele prezentate. Ioan Haiduc a criticat
lipsa de implicare a autorităţilor şi modul deficitar de îndeplinire a atribuţiilor (lipsa verificărilor sau verificări
superficiale ale autorizaţiilor de funcţionare a diverselor localuri publice).

Anton Hadăr a vorbit despre cauza decesului multor victime de la Colectiv, în foarte multe din cazuri
nefiind arsurile provocate de flacără, ci intoxicaţia cu substanţe toxice degajate în timpul arderii.

Pe parcursul comentariilor, pe ecranul splitat au rulat imagini din faţa bisericii unde avea loc
înmormântarea Mariei Ion, victimă a incendiului din Club Colectiv. Sunt prezentate persoane prezente la
înmormântare, maşina mortuară din care sunt scoase mai multe coroane de flori. La ora 13:18 au fost difuzate
imagini din momentul sosirii Patriarhului Daniel la Biserica Delea Veche, pentru oficierea slujbei de
înmormântare.

(rep.39.50-42.00, sel. 3-13) La 13:39, cu titlul: MESAJUL PATRIARHULUI PENTRU FAMILIILE
INDOLIATE, au fost difuzate imagini în direct din timpul discursului Patriarhului Daniel ţinut la slujba de
înmormântare a Mariei Ion în Biserica Delea Veche. În centrul bisericii se află sicriul victimei, înconjurat de
persoanele venite la înmormânare. Este vizibilă crucea cu numele victimei, Maria Ion, dar nu este vizibil
chipul femeii decedate.

(rep.01.40-04.25, sel.3-14) Informaţia despre femeia de serviciu decedată în incendiul izbucnit la Club
Colectiv, care a fost înmormântată în cursul zilei respective, a fost prezentată şi în cadrul ediţiei de Breaking News,
de la ora 14.00. Moderatorii Cristina Şincai şi Ioan Korpos au prezentat din nou informaţia conform căreia, la
slujba de înmormântare ţinută la Biserica Delea Veche a fost prezent şi Patriarhul Daniel, care a promis că îi va
ajuta pe cei cinci copii rămaşi fără mamă, oferindu-le din partea Bisericii sume de bani şi cărţi bisericeşti.

Au fost difuzate imagini de la sosirea Patriarhului la Biserica Delea Veche, precum şi din timpul
discursului ţinut la slujba de înmormântare a Mariei Ion. În centrul bisericii s-a aflat sicriul victimei,
înconjurat de persoanele venite la înmormânare. Nu este vizibil chipul femeii decedate. Nu au mai fost
difuzate imaginile ce prezentau momentul în care femeia decedată este scoasă din maşina mortuară pentru a fi
transportată în biserică, chipul acesteia fiind vizibil.”

În data de 09.11.2015, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, în cadrul
emisiunii „Știrile România TV”, de la ora 23:00, două ştiri referitoare la funeraliile a
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două dintre victimele decedate în urma incendiului din Clubul Colectiv, respectiv
Mavi Serian şi Andra Elena Toader.

Ştirea despe funeraliile victimei Mavi Serian a avut următorul conţinut:
“Titlu ştire: TÂNĂRA DE 25 DE ANI, DESTIN FRÂNT ÎN IADUL DE LA

COLECTIV, LACRIMI PENTRU TÂNĂRA ARSĂ DE VIE ÎN CLUB
“S1- Prezentator: Momente dramatice la Constanţa, acolo unde Mavi Serian, victima incendiului

din Club Colectiv, a fost înmormântată. Toţi prietenii şi rudele şi cei care au cunoscut-o pe tânăra de 25
de ani au condus-o pe ultimul drum. Corpul lui Mavi a cedat la o săptămână după catastrofă.

Voce din off: Împietriţi de durere, părinţii şi prietenii şi-au luat rămas-bun de la Mavi. Fata de 25
de ani era mândria familiei. Lucra într-o companie multinaţională şi avea planuri mari cu viaţa ei.

Iman: La trista despărţire, ca ultim omagiu, să ne rugăm lui Allah, cel milostiv, să-i aşeze
sufletul ei în rândurile celor drepţi.

Bărbat 1: Era o fată foarte cumsecade şi a învăţat atât de mult încât nota nouă, în ziua aia nu
dormea.

Reporter: Era conştiincioasă?
Bărbat 1: Da, ca să aibă zece.
Femeie: Ceva groaznic, ceva care nu se poate explica în cuvinte. Numai ca părinte poţi simţi

să laşi copilul să se ducă la o distracţie şi să ţi-l aducă decedat.
Voce din off: În noaptea catastrofală, tânăra a mers în clubul groazei cu o prietenă. Cealaltă

fată a rămas în urmă ca să lase hainele la garderobă şi a reuşit să se salveze. Mavi, însă, a fost grav
rănită şi a ajuns la spital.

Bărbat 2: Era o fată de treabă, cuminte, îşi vedea de serviciul ei acolo.
Voce din off: A fost supusă unor operaţii dar corpul ei a cedat la o săptămână după catastrofă.

Tânăra îşi împărţea timpul între job şi şcoală. Era absolventă a Facultăţii de Limbi Străine iar
acum urma un master de studii culturale britanice.

Aceste comentarii au fost însoţite de: poza victimei Mavi Serian, secvenţe cu echipele de
salvare care au resuscitat în stradă victimele incendiului, scurte secvenţe de la slujba înmormântare
de rit musulman, declaraţii ale persoanelor apropiate, imagini cu sicriul acoperit, secvenţă filmată la
ceremonia funerară, în plan principal fiind prezentat chipul neblurat al unei femei vizibil afectată.

De asemenea, această ştirea a fost prezentată şi în ediţia informativă Știrile România Tv, ora
18:00, la ora 18:22, în cadrul aceleiaşi zile.”

Ştirea despre funeraliile victimei Andra Elena Toader a avut următorul conţinut:
“Titlu ştire: ÎNCĂ O VICTIMĂ DIN CLUBUL COLECTIV A FOST ADUSĂ ACASĂ ÎN SICRIU
S2- Prezentator: Momente dificile pentru familia tinerei de 30 de ani care a murit în urma

incendiului din Club Colectiv. Andra Elena Toader a încetat din viaţă la o săptămână de la tragedie,
într-un spital din Capitală. Trupul neînsufleţit a fost adus la capela unei biserici din Bacău, acolo
unde s-au adunat zeci de oameni pentru a-şi lua rămas bun.

Voce din off: Andra Elena Toader a murit la Spitalul Floreasca din Capitală. În noaptea în
care s-a produs nenorocirea, ea se afla în club împreună cu sora sa şi prietenul acesteia. Toţi au
suferit arsuri dar Andra a fost cea mai afectată. În urmă cu două zile inima ei a cedat. Acum a fost
adusă acasă în sicriu, iar zeci de rude, prieteni şi oameni impresionaţi de drama lor au venit să-i
aprindă lumânări. Pagina de socializare a tinerei este plină de mesaje de condoleanţe.

Voce din off dând citire unui mesaj postat pe pagina de Facebook a victimei decedate: M-am
trezit cu speranţa că am visat urât şi că Andra nu era în acel club blestemat şi că e ok acasă. M-aş
duce la Dumnezeu să-l întreb de ce nu a lăsat-o să plece când a vrut şi s-a întors în club după
aparatul foto exact când a început totul, a scris o prietenă pe pagina de socializare. Andra lucra ca
un fotograf la un studio de evenimente. Acum sora şi iubitul acesteia se află, în continuare în spital,
sub supravegherea medicilor.

Aceste comentarii au fost însoţite de: poza victimei Andra Elena Toader, secvenţe cu echipele
de salvare care au resuscitat în stradă victimele incendiului, scurte secvenţe de la slujba
înmormântare de rit creştin-ortodox- imagini filmate în biserică (în plan principal se observă crucea,
iar în spatele acesteia sicriul).
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Această ştire a fost prezentată şi ziua următoare, în cadrul ediţiilor informative, la orele

07:16 şi 10:25.”.
Analizând conţinutul ştirilor anterior exemplificate, difuzate în cadrul emisiunilor

„Breaking News” din 03.11.2015 şi „Ştirile România TV” din 09 şi 10 noiembrie 2015,
membrii Consiliului că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 41 lit. b),
45 alin. (1) şi 32 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ştirilor au fost transmise materiale
referitoare la funeraliile unor victime decedate în urma incediului din clubul Colectiv,
fără ca radiodifuzorul să aibă acordul familiei pentru difuzarea unor astfel de imagini
şi fără a asigura respectarea intimităţii persoanei aflate într-un moment dificil, aşa
cum prevăd dispoziţiile invocate.

Astfel, de exemplu, în cazul relatărilor despre ceremonia de înmormântare a
uneia dintre vicitmele decedate la clubul Colectiv, mamă a cinci copii, în timpul ştirii
difuzate pe parcursul zilei de 03 noiembrie 2015, pe ecran au rulat imagini din timpul
slujbei ţinute de un sobor de preoţi în faţa Bisericii Delea Veche. Este surprins
momentul în care sicriul victimei este scos din maşina mortuară pentru a fi
transportat în biserică. Următorul cadru surprinde momentul în care sicriul este
purtat pe braţe de mai mulţi bărbaţi, moment în care chipul decedatei este vizibil
şi neblurat.

Şi în cazul ştirii despe funeraliile victimei Mavi Serian, prezentate în zilele de
9 şi 10 noiembrie 2015, comentariile au fost însoţite de poza acesteia, de secvenţe
cu echipele de salvare care au resuscitat în stradă victimele incendiului, de scurte
secvenţe de la slujba înmormântare de rit musulman, de declaraţii ale persoanelor
apropiate, de imagini cu sicriul acoperit, secvenţă filmată la ceremonia funerară, în
plan principal fiind prezentat chipul neblurat al unei femei vizibil afectată.

De asemenea, şi în cazul ştirii despre funeraliile victimei Andra Elena Toader,
comentariile au fost însoţite de prezentarea pozei acesteia, de secvenţe cu echipele
de salvare care au resuscitat în stradă victimele incendiului, de scurte secvenţe de
la slujba înmormântare de rit creştin-ortodox - imagini filmate în biserică (în plan
principal se observă crucea, iar în spatele acesteia sicriul).

În raport de conţinutul redat anterior, membrii Consiliului consideră că orice
persoană are dreptul la respectarea intimităţii şi a vieţii private, drept care prevalează
faţă de cel al informării publicului, sens în care Codul audiovizualului la art. 32 alin. (2)
prevede că nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a
dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi atribuţiilor stabilite
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia să
respecte drepturile fundamentale ale omului în cadrul serviciilor de programe, drepturi
ocrotite de legislaţia audiovizuală şi garantate de Constituţia României.

Pentru toate 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 amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare 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:
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Art. 1. Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa

audiovizuală nr. S-TV 281.4/09.06.2011 eliberată la 10.11.2015, decizia de
autorizare 1779.1-3/01.11.2011 eliberată la 10.11.2015, pentru postul de televiziune
ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru
încălcarea prevederilor articolelor 32 alin. (2), 40 alin. (1), 41 lit. b), 45 alin. (1), 47
alin. (2) şi 66 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
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 amendă de 10.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „România la
raport” din 3 august 2015, au fost aduse acuzaţii nedovedite unor membri ai unui
cult religios şi au fost făcute afirmaţii cu caracter discriminatoriu pe considerente de
religie, fapte ce contravin prevederilor articolelor 40 şi 47 din Codul audiovizualului.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că, în cadrul emisiunilor
„Breaking News” şi „Ştirile România TV” din 03 noiembrie, respectiv 9 şi 10
noiembrie 2015, au fost transmise materiale referitoare la funeraliile unor victime
decedate în urma incediului din clubul Colectiv, fără ca radiodifuzorul să aibă
acordul familiei pentru difuzarea unor astfel de imagini şi fără a asigura respectarea
intimităţii persoanei aflate într-un moment dificil, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 41
şi 45 din acelaşi act normativ.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


