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Decizia nr. 244 din 21.02.2019
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, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 10648/10.12.2018, cu privire la emisiunea „România de poveste”, difuzată în data
de 08.12.2018, de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018).

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 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 dispoziţiilor invocate:
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 fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 14.10.2018, în

intervalul orar 22:00:23:00 emisiunea de dezbatere România de Poveste, moderată
de Denisa Pascu și Marius Gârlea.

În prima parte a emisiunii moderatorii au anunțat una din temele de dezbatere:
Moderatoarea: Flori pentru un mare artist. S-a stins din viață o mare voce a

folclorului. Marele cântăreț a murit la 54 de ani. Ministrul Carmen Dan a venit cu
lumânări și flori și îi vedeți pe Veta Biriș și Furdui Iancu lângă sicriu.

Comentariul moderatoarei a fost însoțit de prezentarea titlului: IMEDIAT:
LUMÂNĂRI ȘI FLORI PENTRU UN MARE ARTIST. Acest titlu a fost prezentat de
mai multe ori în timpul emisiunii, aproximativ 10 ori.

La ora 22:30, în cadrul emisiunii, s-a analizat subiectul: decesul marelui artist
Liviu Vasilică.

Titluri: CARMEN DAN, LACRIMI PENTRU LIVIU VASILICĂ; VETA BIRIȘ ȘI
FURDUI IANCU LÂNGĂ SICRIU; MINISTRUL DE INTERNE CU LUMÂNĂRI ȘI CU
FLORI;

Moderatoare: Doctorul în opinci sau ultimul haiduc al Teleormanului așa își
amintesc oamenii de marele artist Liviu Vasilică de la dispariția căruia se împlinesc
14 ani.
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Moderatorul: La monumentul lui din centrul Alexandriei florile nu se ofilesc iar

candelele ard parcă nestinse de dorul lui.
Moderatoare: Rude, prieteni, foști colegi dar și demnitari merg să-i aducă un

ultim omagiu memoriei marelui artist. Ministru de interne Carmen Dan are o relație
specială cu familia interpretului.

Carmen Dan: De acum înainte, așa cum am mai spus-o, îmi doresc tare mult
să fiu un gând , o inimă și un dor și să ne amintim fără să ne mai spună cineva că pe
19 octombrie Liviu Vasilică este eternitate.

Femeie 1: Astăzi v-ați adus aminte de Liviu, vreau să vă aduceți aminte tot
timpul de cântecele lui, să le ascultați cu drag, să le ascultați în momentele de
bucurie, în momentele de tristețe ale vieții dumneavoastră, pentru că viața este
făcută și din bune și din rele.

Femeie 2: Un om deosebit, un medic deosebit, un om de cultură, un om de
care ne vom aminti întotdeauna și ale cărui melodii le ascultăm cu mare plăcere și
acum. Un gând pios și numai gânduri bune pentru familie.

Voce din off: Ultimul haiduc din Teleorman așa cum era alintat cu drag de
prieteni, Liviu Vasilică a fost înainte de toate un medic pediatru prin cabinetul căruia
au trecut câteva generații de pacienți copii. Doctor cu drag de cântec și pasionat de
folclor Liviu Vasilică și-a iubit soția și copiii mai presus de orice. A fost condus pe
ultimul drum de un puhoi de oameni. În ziua înmormântării printre rude și prieteni și
foști pacienți, doi oameni dragi lui Liviu Vasilică și-au făcut loc cu greu în mulțime.
Colegii ui de Cântec Nicolae Furdui Iancu și Veta Biriș. Cu doar câteva luni înainte
Liviu Vasilică a avut o stranie premoniție a morții sale. Era în ianuarie 2004 când
Liviu Vasilică plângea de dorul lui Drăgan Muntean. Câteva luni mai târziu, în toamnă,
el pleca să se întâlnească pentru veșnicie cu prietenul său.

Aceste comentarii au fost însoțite de difuzarea unui material înregistrat care a
conținut imagini cu Liviu Vasilică interpretând melodii populare și secvențe de la
înmormântarea artistului.

Vizionând şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect ediţia emisiunii
„România de poveste”, din al cărei conţinut am exemplificat anterior, membrii
Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea art. 64, alin. (1), lit. b)
din Codul audiovizualului

Astfel, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în titlurile şi
textele afişate pe ecran care au rulat pe o bandă galbenă în timpul emisiunii, atât cei doi
prezentatori cât și croll-urile afișate pe ecran au sugerat că subiectele acesteia
privesc informații/știri de actualitate, însă acestea s-au dovedit a fi înșelătoare,
deoarece subiectul emisiunii, respectiv, decesul artistului Liviu Vasilică mnu poate fi
considerată o știre de actualite, acesta având loc în 2009.

Astfel, titluri de genul Ministrul Carmen Dan a venit cu lumânări și flori și îi
vedeți pe Veta Biriș și Furdui Iancu lângă sicriu, încearcă să arate că ar fi vorba
despre un eveniment în curs, imaginile prezentate ulterior, fără a se preciza că sunt
de arhiva, se referă la un eveniment din anul 2009.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat obligaţia legală stabilită expres în sarcina sa la art. 64 alin (1), lit. b) 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 imparţial şi cu bună-credinţă.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la

art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului S.C RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu somaţie publică de intrare în
legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 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 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 cadrul emisiunii „România de poveste” difuzată în
08.12.2018, a fost prezentat ca știre de actualitate decesul unui interpret popular,
care avusese loc în anul 2009, astfle informația nefiind prezentată cu bună-credință,
fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment trebuie 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.

VICEPREȘEDINTE INTERIMAR
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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