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Decizia nr. 406/14.05.2019
privind sancţionarea cu somaţie a SOCIETĂȚII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1
CUI 8468440

Fax: 021/319.92.15

- pentru postul TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 3083/26.03.2019 cu
privire la respectarea de către posturile cu acoperire națională a prevederilor legale referitoare la
prezentarea unor subiecte referitoare la acte de violență din instituțiile de învățământ.

Postul TVR 1 aparţine SOCIETĂȚII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de autorizare
nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018).

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

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 71 alin. (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.

Conform raportului analizat, în urma monitorizării emisiunilor informative difuzate de
postul TVR 1, în perioada 22 - 25.03.2019, s-a constatat faptul că au fost difuzate știri
referitoare la faptul că un copil din Botoșani a fost bătut de profesorul de religie. Potrivit
raportului de monitorizare, știrea difuzată în data de 24 martie 2019, în cadrul emisiunii
informative „TELEJURNAL” de la ora 14.00, a avut următorul conținut:

„Sel 1 ( rep 59.41, sel 24-13 – rep 01.15, sel 24-14) Titlul știrii:
Conținutul știrii: Copil bătut de un preot la școală
Subtitlu: Profesorul de religie e vizat acum de mai multe anchete
Prezentatoare: Acuzaţii grave pentru un preot, profesor de religie la o școală din județul

Botoșani. Acesta l-ar fi bătut crunt pe un elev de 11 ani, care a refuzat, la oră, să-şi facă semnul
crucii. Copilul a ajuns cu răni grave la spital, iar acum sunt în plină desfăşurare mai multe
anchete. (…) Ce spun copiii de la acea școală și părinții lor?

În legătură video directă, Steliana Orășanu – corespondent TVR a relatat: (…) După
acest incident, ceilalți elevi nu mai vor să participe la orele profesorului de religie. Ei sunt șocați
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de scenele la care au fost martori. Au povestit părinților că bărbatul și-a pierdut cumpătul,
motivul a fost acela că băiatul de 11 ani nu a vrut să se închine și asta pentru că ar fi penticostal.
Atunci preotul l-ar fi lovit. Când a ieșit de la ore, tânărul a leșinat în fața școlii. Cu chiu, cu vai a
ajuns acasă, plin de sânge. Speriați, părinții au chemat o ambulanță, iar băiatul a fost
transportat la spitalul din Botoșani. După incident, profesorul nu a fost de găsit. Dacă se va
dovedi că acuzațiile aduse sunt adevărate, el riscă să rămână fără catedră. Localnicii spun că
preotul predă la școala din Cristinești de aproximativ un an și că până acum nimeni nu s-a plâns
de acesta. În momentul de față, cazul este cercetat de poliție, inspectoratul școlar și biserică.”

Potrivit raportului, știrea a fost ilustrată, pe ecran splitat sau întreg, cu imagini în care
un copil bandajat la cap este ajutat de un cadru medical să urce sau să coboare din
Ambulanță, imagini cu mama și cadrul medical care împinge un scaun cu rotile în care stă
copilul intrând în unitatea medicală, alte imagini din unități de învățămțânt. Chipurile copilului
și mamei acestuia au fost blurate.

În urma vizionării înregistrării și a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că informațiile prezentate de radiodifuzor în cadrul știrii nu au
respectat și obligațiile impuse în sarcina acestuia de prevederile art. 71 alin. (1) din Decizia
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și
completările ulterioare.

Astfel, Consiliul a constatat că, deși știrea privea un act de violență în cadrul unei
instituții de învățământ, conform titlurilor afișate de radiodifuzor: Copil bătut de un preot la
școală; Profesorul de religie e vizat acum de mai multe anchete, agresarea unui elev în
timpul orelor de clasă de către un profesor, radiodifuzorul nu a prezentat în cadrul știrii și
punctul de vedere al conducerii școlii cu privire la incidentul adus în atenția publicului.

Or, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1), știrile 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.

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat
propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și alin. (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 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de autorizare
nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul TVR 1) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.
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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
TVR 1, 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 TVR 1 cu somaţie publică,
deoarece o știre privind agresarea unui elev de către profesorul de religie în timpul orelor de
curs, prezentată în cadrul emisiunii informative „TELEJURNAL” de la ora 14.00, din data de
24 martie 2019, nu a cuprins și punctul de vedere al conducerii școlii, așa cum obligă
dispozițiile art. 71 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

Potrivit prevederilor legale, știrile 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. ”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


