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Decizia nr. 710 din 18.07.2019
privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,
Construcţia C1, parter, jud. Prahova
CUI: 14954665
Fax: 0378.603.160
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18.07.2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în
baza sesizării nr. 6752/21.06.2019 cu privire la emisiunea Știrile România Tv de la
ora 14:00 difuzată de postul ROMÂNIA TV în ziua de 20.06.2019.
Postul
de
televiziune
ROMÂNIA
TV
aparţine
radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011
şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 64
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora:
- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă,
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Potrivit raportului de monitorizare:
„Postul de televiziune Romania TV a difuzat, în data de 20.06.2019, în cadrul
edițiilor informatice Știrile România Tv de la ora 14:00, în regim de breaking news, o
știre care informează despre activitatea ministrului Răzvan Cuc.
Titluri: RĂZVAN CUC, PRIMUL PE LISTA DE REMANIERE, MINISTRUL "ZERO
AUTOSTRĂZI", AFACERI CU ȘMECHERII ASFALTULUI ; CUC, SUSPECTAT DE
CORUPȚIE ÎN AFACEREA AKTOR-ALSTOM, ROMÂNII UMILIȚI DE RUSALII DE
MINISTRUL "ZERO AUTOSTRĂZI".
S1 (rep.23:18-26:12, sel.20-14) Prezentatorul: O altă informație de Breaking
News de această dată, vorbim despre ministrul transporturilor Răzvan Cuc. El ar fi
primul pe lista remaniabililor din guvern. Sunt acuzații grave la adresa lui și
discutăm sigur și de lipsa de implicare în problema autostrăzilor care este vizibilă.
Are mai multe informații Larisa Bernaschi și discutăm cu domnul Roșca Stănescu
în câteva clipe. Te ascultăm Larisa.
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Larisa Bernaschi, reporter România TV: Bun Găsit tuturor! Partidul Social
Democrat se pregătește de o remaniere guvernamentală. Ministrul transporturilor
Răzvan Cuc deschide această listă, asta după dezastrul care a avut loc pe șosele în
ultimul weekend, de Rusalii atunci când 17 persoane și-au pierdut viața pe șoselele
din România și peste 30 au fost rănite. Au fost probleme extrem de mari și pe
Autostrada Soarelui acolo unde știm foarte bine au fost și lucrări. Oamenii au stat
blocați pe autostradă. În plus de asta, surse din Partidul Social Democrat susțin
faptul Răzvan Cuc este suspect de fapte de corupție în afacerea Aktor-Alstom.
Așadar se pregătesc cei din partidul Social Democrat de o remaniere și i-au adus
acuzații lui Răzvan Cuc că a creat un întreg scandal pe acea ordonanță de urgență
privind ridesharing înainte de alegerile europarlamentare. Și trebuie să menționăm
faptul că Răzvan Cuc a revenit la șefia Ministerului Transporturilor impus de către
Liviu Dragnea chiar dacă nu avea susținerea organizației și a tuturor liderilor din
partid. Așadar, iată, acum putem spune că premierul Viorica Dăncilă a început
cumva curățenia inclusiv în executiv. Răzvan Cuc ar putea sa fie remaniat în
perioada următoare.”

Membrii Consiliului au constatat că emisiunea “Știrile România Tv de la ora
14:00” din 20.06.2019 a fost difuzată de radiodifuzor cu încălcarea prevederilor din
domeniul audiovizual referitoare la informarea corectă a publicului
Astfel, pe de o parte, în opoziţie cu afirmaţiile cu caracter acuzator
prezentate de postul de televiziune, prin titlurile afişate ori comentarii, se impunea
difuzarea punctului de vedere al persoanei la adresa căreia au fost formulate
respectivele acuzaţii, respectiv dl. Ministru Răzvan Cuc, astfel încât să se ofere
publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut,
asigurându-se prin aceasta şi respectarea drepturilor fundamentale şi interesele
persoanei la adresa căreia au fost formulate respectivele acuzaţii. Exemplificăm:
„CUC, SUSPECTAT DE CORUPȚIE ÎN AFACEREA AKTOR-ALSTOM”
În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, postul ROMÂNIA
TV avea obligaţia de a face o prezentare imparţială, cu bună credinţă, utilizând
informaţii corecte şi verificate, astfel cum obligă dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din
Codul audiovizualului.
Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că informaţiile oferite
publicului, prin titlurile afişate, precum şi prin comentariile făcute în timpul emisiunii,
nu au ţinut cont de reglementările legale invocate, întrucât nu a fost prezentată
nicio dovadă care să ateste veridicitatea afirmaţiilor referitoare la remanierea d-lui
Răzvan Cuc, pe de o parte, şi nici acuzaţia potrivit căreia ministrul ar fi suspectat
de acte de corupţie în afacerea Aktor-Alstrom, pe de altă parte.
Radiodifuzorul a încălcat obligaţia privind respectarea principiilor imparţialităţii
şi echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public,
astfel încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie.
Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de
comunicare media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social,
trebuie să constituie un spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi
libertăţi fundamentale ale omului, garantate de legislaţia comunitară, de legea
fundamentală, cât şi de legislaţia audiovizuală.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
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Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi
lege, sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
În temeiul prevederilor 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. (licenţa
audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.15/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu
somaţie publică pentru încălcarea art. 64 alin. (1) lit. b) 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 pe postul ROMÂNIA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare,
sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în emisiunea “Știrile România Tv de la ora 14:00” din
20.06.2019, a fost încălcat drepul la informare a publicului, întrucât informaţiile
prezentate la adresa unei persoane nu au fost verificate şi nici formulate în mod
imparţial şi echilibrat, publicul neavând posibilitatea de a-şi forma în mod liber
opinia, ceea ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.
Potrivit normei invocate, informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu
bună-credinţă.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT
Întocmit,
Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu

