
Decizia nr. 95/02.02.2016
privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440
Tel: 021/319.92.45
Fax: 021/319.92.15

- pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 februarie 2016, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 10552/17.11.2015 cu privire la
emisiunea Starea naţiei, ediţia din 16 noiembrie 2015, difuzată de postul
TVR 1.

Postul de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.1/30.01.2001 şi decizia de
autorizare nr. 1267.0-1/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe
din emisiune, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora: „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

Postul de televiziune TVR1 a difuzat în data de 16.11.2015, cu începere
de la ora 23:00, emisiunea Starea nației, prezentată de dl. Dragoș Pătraru.

Redăm din raportul de monitorizare:
“Unul dintre titlurile emisiunii a fost Când religia ucide! În cadrul acestei

părți, Dragoș Pătraru a comentat o știre referitoare la faptul că o tânără
accidentată a murit la spital în condițiile în care părinții ei ar fi refuzat
transfuzia de sânge necesară intervenției medicale, din motive religioase.
Dragoș Pătraru comentează că dacă un cult religios interzice medicilor să
salveze de la moarte un pacient, atunci acel cult este criminal. Astfel, statul
finanțează criminali.

Dragoș Pătraru: Nu știu cum se face, dar am ajuns să mă întreb din ce
în ce mai des dacă noi chiar trăim în secolul XXI sau am rămas cumva în
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urmă cu niște sute de ani. De ce? Pentru că în 2015, deci teoretic în secolul
XXI, încă ne lovim mult prea des de mentalități care țin de Evul Mediu.

Se difuzează un fragment dintr-o știre difuzată de ProTV. Prezentatoare:
Situație gravă și la Suceava unde avocatul poporului s-a autosesizat în cazul
unei tinere de 20 de ani care a ajuns în stare critică la spital în urma unui grav
accident rutier. Ai ei ar fi refuzat transfuzia de sânge din motive religioase,
deși medicii au recomandat o operație de urgență. Din păcate, în urmă cu
puțin timp, fata a și murit.

Dragoș Pătraru: Poftim, o fată de 20 de ani moare în spital pentru că
părinții s-au opus transfuziei de sânge. Nu-i lăsa religia. Nu-i lăsa religia să
accepte o transfuzie. De data asta nu mai e vorba despre ortodocși sau
catolici ci e vorba despre o confesiune mai mică, numită Martorii lui Iehova.
Dar tot religie este, ba mai mult, este un cult recunoscut de statul român
și finanțat ca atare. Nu-i ca (?) statul acesta care plătește de la buget
culte ucigașe? Pentru că dacă un cult religios le interzice medicilor în
anul 2015 să salveze de la moarte un pacient, acel cult religios este
criminal. Așadar, de ce finanțează statul criminali? Adică altfel decât
plătindu-le timpul petrecut în pușcărie. Aaa, domnul stat român, ia vedeți,
poate vor și ăia din statul islamic niște bani, pentru că și ei tot pe bază de
religie pretind că acționează!”

Membrii Consiliului au constatat că, sub titlul “Când religia ucide!”,
dl. Dragoș Pătraru a comentat o știre referitoare la faptul că o tânără
accidentată a murit la spital în condițiile în care părinții ei ar fi refuzat
transfuzia de sânge necesară intervenției medicale, din motive religioase,
aceştia aparţinând Organizaţiei Religioase Martorii lui Iehova.

Dragoș Pătraru a concluzionat că, dacă un cult religios interzice
medicilor să salveze de la moarte un pacient, atunci acel cult este criminal.
Astfel, statul, care a recunoscut și finanțează acest cult religios, finanțează
criminali.

Conform adresei nr. 10552/17.11.2015, prin care CNA a fost sesizat în
legătură cu emisiunea menţionată, se precizează că afirmaţia potrivit căreia
statul ar finanţa Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova nu este adevărată,
fiind de natură să contrazică Statutului Organizaţiei şi să prejudicieze
reputaţia membrilor acesteia.

Potrivit documentului menţionat, publicat în Monitorul Oficial
nr. 470/25.06.2008, se prevede la art. 71 din Cap. VI – Patrimoniul, că:
“Organizaţia îşi realizeazã scopul şi activitãţile prin servicii benevole gratuite
şi donaţii.”

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor, republicată, prevede la art. 10 alin. (4): “Statul sprijină, la cerere, prin
contribuţii, în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile
reale de subzistenţă şi activitate, salarizarea personalului clerical şi neclerical
aparţinând cultelor recunoscute. (…)”

Coroborând cele două prevederi reiese că, în lipsa unei dovezi din care
să reiasă că această Organizaţie Religioasă ar fi solicitat statului contribuţii de
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natură financiară, cerere care, aşa cum s-a menţionat în sesizare, ar fi în
contradicţie cu însuşi Statutul Organizaţiei, afirmaţia d-lui Pătraru potrivit
căreia statul ar finanţa acest cult religios nu constituie o informare obiectivă a
publicului telespectator

Or, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului
prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera
formare a opiniilor

Din această perspectivă, concluzia d-lui Pătraru potrivit căreia statul
român ar finanţa „criminali” (în speţă un „cult religios criminal”) este una
defăimătoare şi fără nicio susţinere în realitate, până în acest moment, astfel
de afirmaţii afectând dreptul publicului la informare corectă.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a
decis sancţionarea radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 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 prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, 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 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
((licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.1/30.01.2001 şi decizia de autorizare
nr. 1267.0-1/15.03.2007 pentru postul de televiziune TVR 1) se sancţionează cu
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, 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
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, pe postul de
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televiziune TVR 1, 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
TVR 1 cu somaţie publică, întrucât, în ediţia din 16 noiembrie 2015 a emisiunii
„Starea naţiei”, a fost prezentată o informaţie lipsită de obiectivitate referitoare
la finanţarea de către statul român a unui cult religios, ceea ce contravine
art. 3 din Legea audiovizualului.

Potrivit normei invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă
a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


