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Decizia nr. 292 din 08.05.2018
privind amendarea cu 10.000 lei a 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
e-mail: office@rtv.net
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 mai 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza
sesizării nr. 9910/20.11.2017 cu privire la un reportaj difuzat de postul ROMÂNIA TV în
data de 16 noiembrie 2017.
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. 1779.1-5/01.11.2011).
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. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe cele ale 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 art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, 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.
Conform prevederilor din Codul audiovizualului:
- 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.
În fapt, în data de 16.11.2017, în cadrul ştirilor de la ora 11.00, postul de
televiziune România TV a difuzat o ştire-reportaj despre presupuse radiaţii provocate de
substanţele explozive folosite de militarii americani la exerciţii militare în judeţul Călăraşi.
Reportajul a conţinut şi imagini cu camera ascunsă (semn de avertizare afişat pe ecran)
în care un reporter a pus câteva întrebări oamenilor din zona respectivă.
Conform raportului de monitorizare, materialul audiovizual a avut următorul
conţinut:
„Titlu: EXPERIMENT CU SUBSTANŢE PERICULOASE.
Prezentatoare: Acuzaţii grave în cazul exerciţiilor militare din Călăraşi. Un
ofiţer de armată martor la manevre spune că rachetele detonate la Jigălia, ar
conţine uraniu scăzut, un element radioactiv. De altfel, localnicii se plâng că
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recoltele sunt afectate de poluarea excesivă, ba chiar au apărut şi animale mutant.
Până la acest moment biroul de presă al ministrului apărării nu a oferit detalii
despre acest caz. Urmăriţi un material filmat cu camera ascunsă.
Reper 33.50 În imagini apare un câmp, auzindu-se o voce: Doi, unu, foc! În plan
îndepărtat s-a văzut o explozie şi s-au auzit nişte voci din apropiere: Aoleu, băgami-aş!
Voce din off: Ofiţerul care a trimis imaginile echipei de jurnalişti spune că
rachetele detonate la Jegălia conţin uraniu scăzut, un element radioactiv care
afectează mediul pe termen lung.
Reper 34.10 Pe ecran apare declaraţia unei persoane, citită de vocea din off: Au
fost mai multe unităţi militare, iar americanii au sosit de la baza Kogălniceanu din
Constanţa. Ei au adus rachetele ce trebuiau detonate. Problema se pune că astfel
de detonări au loc pe întreg teritoriul ţării, iar rachetele cu uraniu scăzut sunt
extrem de periculoase mediului. Au fost mulţi soldaţi acolo, nu se mai ştie cine a
filmat. Vă daţi seama că va fi scandal mare în MAPN, CSAT…nu vreau să-mi pierd
slujba şi pensia. Sper prin aceasta să se tragă un semnal de alarmă şi să nu se mai
întâmple astfel de lucruri.
Reper 34.40 Este filmată o şosea şi oile care pasc de-o parte şi de alta a
carosabilului.
Voce din off: Localnicii din Jegălia vorbesc de tot felul de ciudăţenii apărute
în urma detonărilor.
Reportaj cu camera ascunsă, pe ecran fiind titrat Discuţie reporter-cioban.
Voce cioban cu faţa blurată (întrebarea premergătoare a reporterului neapărând în
înregistrare): De toate. Vine noaptea, trage pe sus…
Reporter: Ţipă lumea că le-a stricat culturile, că nu se mai face nimic?
Cioban: S-a stricat multe culturi, s-a stricat din cauza la poluare, din cauza la
timpul climatic, este multe şi făcute.
Reporter: Lumea nu comentează că vin americanii să strice cu uraniul lor?
Cioban: A venit, da au comentat de toate. A tăcut toţi, nici primarul, nici
nimeni nimeni.
Reporter: Şi din cauza uraniului cum se nasc mieii tăi? Anu ăsta cum s-au
născut?
Cioban: Rău. Fătăciune, dă nu poa` să urineze…cu trei picioare, da e cu două
capete, eu n-am văzut de când…
Reporter: Da nu v-aţi gândit că mai bine le-ar detona în altă parte?
Cioban: Să ducă unde-or vrea.
Menţionăm faptul că pe ecran au fost afişate corect din punct de vedere gramatical,
răspunsurile date de intervievat.
Reper 35.33 Voce din off: Toţi localnicii au auzit exploziile, nu au însă curaj să
vorbească despre asta.
Reportaj cu camera ascunsă într-o încăpere, faţa intervievatului fiind blurată.
Reporter:…Păi de ce vă e frică de cineva?
Cetăţean: Nuuu, n-am eu treabă să vorbesc eu…A fost o bubuitură într-adevăr,
ne-am speriat, păi cine a tras la Gâldău, acolo, au venit extratereştrii, cine…(bip) a tras?
Voce din off: Nici comisarii de la garda de mediu Călăraşi nu vor să comenteze
incidentul. Nu-i interesează şi oricum n-au cu ce să măsoare nivelul radiaţiilor.
Reper 35.56 Reportaj cu camera ascunsă într-o încăpere, intervievata fiind o
femeie, fără a i se distinge faţa.
Voce femeie: Asta este pă militar, pă apărare naţională, e la nivel de sus.
Reporter: Cât de sus? Voce femeie: Nu cunosc.
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Reporter: Acolo e o bombă de mediu. Nu mai creşte nimic, sunt culturi care
nu se mai fac…Dumneavoastră mergeţi din când în când să faceţi măsurători, eu
ştiu, prin judeţ?
Voce femeie: În primul rând că noi nu avem aparatura pentru a face
măsurători…dar, trebuie să faceţi în scris.
Reper 36.15 Voce din off: Echipa România TV a cerut un punct de vedere şi de la
Ministerul Apărării, dar deocamdată nu a primit nici un răspuns.
În imagini a apărut din nou un câmp unde se aude o bubuitură, în plan îndepărtat
distingându-se praful şi fumul degajat în urma unei explozii. Pe fondul acestor imagini se
aude o voce: Aţi privit-o, râsete: hahaha…
Menţionăm faptul că pe parcursul reportajului, au fost intercalate permanent, în
afară de perioadele când a apărut faţa blurată a celor intervievaţi, imagini cu o explozie
în plan îndepărtat.”

Potrivit aceluiaşi raport de monitorizare, în data de 18.11.2017, la ora 18.25, în
cadrul emisiunii de ştiri postul de televiziune România TV a difuzat un comunicat al
MAPN cu privire la reportajul prezentat în data de 16 noiembrie 2017, cu următorul
conţinut:
„Prezentator: Referitor la ştirea care conţinea informaţii despre detonarea unor
rachete de uraniu în judeţul Călăraşi, Ministerul Apărării face următoarele precizări (Pe
ecran este afişat comunicatul MAPN, citit în acelaşi timp de vocea din off):
„Armata României nu a distrus în poligoanele proprii rachete care să conţină
uraniu. În consecinţă, o astfel de activitate de distrugere nu a fost executată în
decursul anului 2017 şi nici în trecut. Imaginile apărute în mass-media sunt din
timpul unei activităţi de distrugere a muniţiilor din dotarea Ministerului Apărării
Naţionale, executată în anul 2011, în comun cu specialişti ai Armatei SUA. Muniţiile
care se distrug în poligoanele aflate în administrarea armatei sunt convenţionale şi
nu conţin elemente sau substanţe radioactive. În urma activităţilor de distrugere a
muniţiilor nu sunt afectate populaţia, flora şi fauna din zona poligoanelor şi a
împrejurimilor acestora.”
În urma analizării conţinutului ştirii şi a modului de prezentare a acestuia, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile legale ce obligă la
asigurarea unei informări corecte şi obiective a publicului cu privire la fapte sau
evenimente.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi prin conţinutul ştirii telespectatorii
erau informaţi cu privire la un eveniment grav, de natură să creeze îngrijorare în rândul
acestora, respectiv, afectarea mediului prin iradierea cu substanţe periculoase urmare a
detonării unor muniţii, realitatea informaţiilor prezentate în cadrul ştirii nu a fost
confirmată sau însoţită de vreun punct de vedere al autorităţilor publice abilitate.
Raportat la acest aspect Consiliul a constat că dreptul fundamental al cetăţeanului
de a primi informaţii corecte a fost afectat, în condiţiile în care, situaţia prezentată nu
fusese verificată înainte de aducerea ei la cunoştinţa publicului şi prezentată cu bunăcredinţă acestuia, cum impun prevederile legale în vigoare, iar aşa cum s-a dovedit
ulterior, prin comunicatul MAPN, ştirea nu era bazată pe adevăr, pe o situaţie conformă
realităţii, situaţie a cărei existenţă să poată fi dovedită la data prezentării către public.
În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că materialul audiovizual difuzat
a conţinut informaţii nereale, neverificate, a căror prezentare nu a fost făcută cu bunacredinţă impusă de principiile informării corecte, difuzarea lui fiind făcută cu încălcarea
prevederilor legale.
Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea
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corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor, iar unele
dintre mecanismele prin care se asigură o astfel de informare, mecanisme prevăzute de
art. 64 din Codul audiovizualului, constau în verificarea şi prezentarea în mod imparţial şi
cu bună-credinţă a informaţiilor.
Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor legale anterior
menţionate, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin.
(4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 10.000
lei.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi alin.
(3) 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. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale 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 amendă de 10.000 lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în data de 16 noiembrie 2017 a difuzat o ştire neconformă cu
realitatea, privind detonarea de muniţie radioactivă la Jegălia, judeţul Călăraşi, fapt de
natură să contravină prevederilor legale privind obligaţia asigurării unei informări corecte
şi obiective a publicului.
Potrivit dispoziţiilor din domeniul 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, cu
respectarea principiilor privind verificarea, imparţialitatea şi bună-credinţă a informării.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

