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DECIZIA nr. 562 din 22.09.2016
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 22 septembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza
reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. R5583, 5584/06.06.2016, cu privire la
conţinutul unor ediţii informative şi de dezbateri difuzate în data de 05.06.2016,
de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
281.5/09.06.2011, decizia de autorizare 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare
nr. 1779.1-4/01.11.2011).

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

Potrivit prevederilor invocate, 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 data de 05 iunie 2016, postul de televiziune România TV a difuzat,
în intervalul orar 19:00-20:00, emisiunea Alege pentru România, moderată de
Lili Ruse şi Ciutacu Victor.

Moderatorii, împreună cu invitaţii emisiunii, Dumitru Dragomir - om de
afaceri, Cristian Troncotă – profesor, Valeriu Turcan - analist politic,
Lucian Bolcaş - avocat şi Bogdan Ficeac – jurnalist, au discutat despre
necesitatea restructurării clasei politice.

În timpul emisiunii, pe ecran a rulat, pe o bandă galbenă, următorul text
titrat cu majuscule: URMEAZĂ: CEA MAI RUŞINOASĂ ÎNFRÂNGERE;
URMEAZĂ: REZULTATE-ŞOC PENTRU IOHANNIS; URMEAZĂ: REZULTATE
EXIT-POLL, SURPRIZE URIAŞE; URMEAZĂ: CÂŞTIGĂTORII DIN CAPITALĂ
ŞI DIN ŢARĂ; URMEAZĂ: CLASAMENTUL PARTIDELOR; URMEAZĂ:
DRAGNEA, PONTA, TĂRICEANU; URMEAZĂ: TRAIAN BĂSESCU ÎN STUDIO,
CU DEZVĂLUIRI BOMBĂ.



2
Începând cu ora 20:00, emisiunea a continuat să fie moderată de Ionela

Năstase.
Invitaţi în studio au fost: Bogdan Chireac - analist politic,

Răzvan Theodorescu – academician, Pavel Abraham – avocat, Sorin Roşca
Stănescu – jurnalist şi Cristian Troncotă - istoric.

În timpul emisiunii, pe ecran a rulat, pe o bandă galbenă, următorul text
titrat cu majuscule: URMEAZĂ: REZULTATE EXIT-POLL, SURPRIZE URIAŞE;
URMEAZĂ: CÂŞTIGĂTORII DIN CAPITALĂ ŞI DIN ŢARĂ; URMEAZĂ:
CLASAMENTUL PARTIDELOR; URMEAZĂ: CEA MAI RUŞINOASĂ
ÎNFRÂNGERE; URMEAZĂ: REZULTATE-ŞOC PENTRU IOHANNIS;
URMEAZĂ: DRAGNEA, PONTA, TĂRICEANU; URMEAZĂ: TRAIAN BĂSESCU
ÎN STUDIO, CU DEZVĂLUIRI BOMBĂ; ORA 21: REZULTATELE EXIT-POLL;
ORA 21: SURPRIZA POLITICĂ A ANULUI.

La ora 20:40, moderatoarea Ionela Năstase a precizat că, în urma
sondajului realizat de Curs-Avangarde, România TV se află în posesia
rezultatelor alegerilor locale din Bucureşti.

Cităm din raportul de monitorizare:
“Ionela Năstase: Ştim deja câte procente are Gabi Firea, jurnalistul devenit

politician. Câţi bucureşteni l-au votat pe Cătălin Predoiu, a patra alegere a
liberalilor pentru acest scrutin, ştim dacă Emil Boc rămâne primar la Cluj sau
dacă omul lui Traian Băsescu, a ridicat sau a făcut de râs partidul fostului
preşedinte al României. Mai mult, abia aştept să dau în vileag voturile
obţinute de Nicuşor Dan, este o surpriză aici, una majoră.

Chireac Bogdan: Rezultatul este acesta, monstruos. Un distins lider PNL,
domnul Calimente, trebuie să plătească pariu cu mine, pe care l-am pus aici, la
România TV.

Ionela Năstase: O surpriză este şi din partea străzii, dacă vreţi, pentru
că întrebaţi un pic mai devreme dacă au ieşit la vot tinerii care au protestat
cândva în stradă, faţă de guvernarea Ponta. O surpriză este şi partidul lui
Traian Băsescu. Şi da, vorbeam un pic mai devreme dacă avem sau nu un partid
jucător, îl avem. Avem şi la capitală surprize, sunt surprize majore şi repet,
cuvântul acesta surprinzător nu ajunge să descriu ce eu văd aici.

Moderatoarea s-a îndreptat către invitaţi pentru pentru a le arăta
rezultatele.

Răzvan Teodorescu: Eu care iubesc istoria, văd aici un partid pentru
care mi se rupe inima.

Ionela Năstase: Un partid pentru care vi se rupe inima, un partid mare,
care a decăzut.

Bogdan Chireac: Cel mai vechi partid din Europa.”

Analizând conţinutul emisiunii Alege pentru România din 05 iunie 2016,
membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în titlurile şi textele afişate
pe ecran care au rulat pe o bandă galbenă în timpul emisiunii moderate de Lili Ruse
şi Ciutacu Victor nu au reflectat esenţa faptelor şi datelor prezentate în cadrul
subiectului discutat în intervalul orar 19.00-20.00, ce s-a referit la necesitatea
restructurării clasei politice.

De exemplu, titlurile şi textele afişate pe ecran ce cuprindeau informaţii
despre alegerile locale, precum: URMEAZĂ: CEA MAI RUŞINOASĂ
ÎNFRÂNGERE; URMEAZĂ: REZULTATE-ŞOC PENTRU IOHANNIS;
URMEAZĂ: REZULTATE EXIT-POLL, SURPRIZE URIAŞE; URMEAZĂ:
CÂŞTIGĂTORII DIN CAPITALĂ ŞI DIN ŢARĂ; URMEAZĂ: CLASAMENTUL
PARTIDELOR; URMEAZĂ: DRAGNEA, PONTA, TĂRICEANU; URMEAZĂ:
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TRAIAN BĂSESCU ÎN STUDIO, CU DEZVĂLUIRI BOMBĂ, nu reflectă esenţa
temei abordate ce a vizat necesitatea restructurării clasei politice.

De asemenea, informaţiile din textele afişate pe ecran în timpul emisiunii
moderate de Ionela Năstase, de la ora 20.00, precum: “Cea mai ruşinoasă
înfrângere”, “Rezultate-şoc pentru Iohannis”, “Dragnea, Ponta, Tăriceanu”,
“Traian Băsescu în studio, cu dezvăluiri bombă”, nu au reflectat esenţa faptelor şi
datelor prezentate în cadrul subiectului tratat care a oferit informaţii despre “…
câte procente are Gabi Firea, jurnalistul devenit politician”, “… câţi bucureşteni
l-au votat pe Cătălin Predoiu”, “… dacă Emil Boc rămâne primar la Cluj …”,
“…voturile obţinute de Nicuşor Dan…”

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
nu a respectat obligaţia legală stabilită expres în sarcina sa la art. 65 lit. c) din
Codul audiovizualului, potrivit căreia titlurile şi textele afişate pe ecran în timpul
difuzării emisiunilor informative şi de dezbateri, trebuie să reflecte cât mai fidel
esenţa faptelor şi datelor prezentate, pentru o corectă informare a publicului
telespectator.

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 aceste considerente, 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.

În temeiul dispoziţiilor 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 281.5/09.06.2011, al deciziei de autorizare
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011, pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 65 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul

ROMÂNIA TV, deoarece informaţiile din textele afişate pe ecran în timpul emisiunii
„Alege pentru România” din 5 iunie 2016 nu au reflectat esenţa faptelor şi datelor
prezentate în cadrul subiectelor discutate, ceea ce contravine prevederilor art. 65
lit. c) din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


