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Decizia nr. 766 din 20.08.2019
privind sancționarea cu somație 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 20 august 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamației
înregistrate sub nr.7738/19.07.2019 cu privire la edițiile emisiunii “Punctul Culminant” din 17
și 18 iulie 2019, difuzate de postul de televiziune România TV.
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 rapoartelor de monitorizare şi a
vizionării unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului).
Conform dispozițiilor Codului audiovizualului:
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări
repetate, trebuie precizat acest fapt.
În fapt, postul România TV a difuzat în zilele de 17 și 18.07.2019 ediții ale emisiunii
de dezbatere Punctul Culminant, moderate de Victor Ciutacu.
Potrivit raportului de monitorizare:
“● Punctul Culminant, ora 21:00, din data de 17.07.2019
Invitați: Mariana și Vasile Șărămăt părinții biologici ai Sorinei, Ecaterina
Andronescu-ministrul Educației, Pavel Abraham-avocat, Bogdan Ficeac-sociolog, Ioana
Constantin, noua avocată a familiei Șărămăt, Ingrid Mocanu- avocat (prin telefon).
În ultima parte a ediției de dezbatere a intervenit în direct avocata Ingrid Mocanu
pentru a aduce precizări despre grațierea a două persoane condamnate penal.
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Titluri: INTERVENȚII LA PREȘEDINTE PENTRU GRAȚIEREA MAGISTRAȚILOR,
PENTRU GRAȚIEREA CUI A TRAS SFORILE DĂNILEȚ, JUDECĂTORUL #REZIST
DESFIINȚAT DE O CELEBRĂ AVOCATĂ .
S1 (rep.34.42-40.38, sel.17-22) Victor Ciutacu: Avocata Ingrid Mocanu lansează
un atac fără precedent la adresa judecătorului Cristi Dănileț, o veche simpatie a
noastră, după ce acesta a spus că nu există nicio garanție că Secția pentru
investigarea infracțiunilor în justiție nu va comite aceleași fapte ca acelea incriminate
în scrisoarea Roxanei Popescu, judecătoarea de la Sinaia, precizând că o astfel de
structură nu ar trebui să existe. Și citez un pic din doamna Mocanu: Mă, Dănilețe,
dacă vorbeam numai eu despre ce știu eu despre tine, luai vreo 9 ani direct, cu probe
multe. Mai știi tu cum urlai să-ți grațieze Băse’ niște tovarăși și cum să dăm noi aviz
favorabil pentru tovarășii tăi? I-a grațiat Băse’, ai văzut? Nu mă enerva, că aduc hârtii.
Bună seara, doamna Ingrid Mocanu, aveți hârtiile la dvs.?
Ingrid Mocanu: Bună seara! Și doamna Birchall le are.
Victor Ciutacu: Și doamna Birchall le are?
Ingrid Mocanu: Da. Că sunt la Ministerul Justiției.
Pavel Abraham: Da, dar doamna Birchall nu poate să le prezinte, mai bine le dați
dvs.
Victor Ciutacu: Dar pe cine voia domnul Dănileț să grațieze domnul Băsescu?
Ingrid Mocanu: Să-i grațieze pe ei pe care deja i-a grațiat. Se numesc Popa
Cristian Claudiu și Mezea Radu Cristian. Aveau câte 11 ani, respectiv 10 ani
condamnare pentru trafic de droguri de mare risc.
Victor Ciutacu: Și domnul Dănileț făcea lobby pentru domnii ăștia doi?
Ingrid Mocanu: Nu. Făcea ceea ce numește DNA-ul astăzi, chiar trafic de
influență și chiar personal la mine, pentru că eu aveam lucrările celor doi. Asta ca să
înțelegeți. Am prezentat (neinteligibil) statului de drept.
Victor Ciutacu: Doamna Mocanu, este absolut terifiant ce spuneți. Și domnul
președinte Băsescu, eu știam că domnul președinte Băsescu n-a grațiat niciunul
pentru corupție, dacă nu mă înșel.
Ingrid Mocanu: Nu, dar pentru trafic de droguri, unul cu 10 ani și 11 ani, da.
Victor Ciutacu: I-a grațiat pe domnii ăștia doi? Există decrete de grațiere în
Monitorul Oficial?
Ingrid Mocanu: Da, bine-nțeles!
Victor Ciutacu: Și domnul Dănileț a venit la dvs. să tragă sforile, să dați aviz
pentru grațierea lor?
Ingrid Mocanu: Da, da. A scris și personal motivele pentru care trebuia să fie
grațiați.
Victor Ciutacu: Domnul Dănileț a scris personal motivele?
Ingrid Mocanu: S-a pronunțat chiar în Comisia de legalitate pe care
președintele a avut-o în vedere la data la care a făcut grațierea. Da, într-adevăr, să
știți că nu numai domnul Dănileț este în această situație, sunt mai mulți magistrați.
Pentru că cei care cer desființarea acestei secții sunt cei care au foarte multe în
spate de ascuns. Le e frică pentru ca, la un moment dat, să răspundă. Pentru că
aceste lucruri se cunosc de către organele de cercetare. Nu este prima dată când se
afirmă public așa ceva. Dar pot fi șantajați cu acest dosare, dosare care sunt ținute
tocmai pentru ca ei să facă acestea, pentru că ceea ce spune Dănileț acum este o
instigare la abuz în serviciu și din nou un trafic de influență. Adică intervine pe lângă
magistrați, îi determină să dezbată acțiuni ilegale pentru a scăpa pielea lui, a lui
Mateescu și a altora ca ei. A grupului de la Oradea, e infracționalitate organizată care
ascund lucruri la fel de grave ca cei de la Ploiești.
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Victor Ciutacu: Doamna avocat, mai am două întrebări extrem de punctuale. 1.
În ce calitate legală făcea domnul Dănileț opinii juridice pentru, în favoarea eliberării?
Ingrid Mocanu: Era consilierul doamnei Macovei, după cum știți, a fost un
scandal foarte mare la acea dată. Doamna Macovei și-a asumat un punct de vedere
prin care erau criticate hotărâri definitive ale instanțelor de judecată și acelea erau
motivele de grațiere. Deci, nu pentru corupție, pentru trafic de droguri se putea
dispune grațiere de către doamna Macovei.
Victor Ciutacu: Și domnul Dănileț a scris cu mânușițele lui motivele?
Ingrid Mocanu: Și cu mânușițele lui, sigur, ajutându-i pe acei care aveau de
făcut aceste puncte de vedere și fără a avea atribuții legale.
Victor Ciutacu: Doamnă, ați dat avizul de legalitate?
Ingrid Mocanu: Avizul nu era de legalitate, era dacă se impune sau nu grațierea.
Știți că s-a tratat la un moment dat în presă: pentru motive de nelegalitate a
hotărârilor judecătorești s-a propus grațierea de către doamna Monica Macovei.
Victor Ciutacu: Și, dvs., directul Ingrid Mocanu, ați semnat sau nu?
Ingrid Mocanu: Eu nu eram direct, eram consilier la acea dată. Eu nu.
Victor Ciutacu: Deci, dvs. nu ați semnat, da? Dar înțeleg că au semnat unii
decisivi dacă s-au aplicat…
Ingrid Mocanu: Da, unii da.
Pavel Abraham: Au fost cercetați vreodată?
Ingrid Mocanu: Păi, cine să-i cerceteze, prietenii lor de la DNA? Chiar credeți
că DNA îl cercetează Dănileț? Au ținut acele dosare, acele informații, pentru a-l
șantaja, pentru ca domnul Dănileț să facă ceea ce a făcut și ceea ce face în
continuare, pentru că asta este dorința lor. Trebuie să execute ordinele sistemului
pentru a fi protejat. Motivul pentru care ei susțin să se desființeze …
Pavel Abraham: Da, mă gândeam că probabil l-a cercetat pe domnul Dănileț,
doamna Lăcrănjan, că e acolo, sau … .
Victor Ciutacu: Dar pare că nu l-a cercetat sau nu ne-a spus nouă că l-a
cercetat.
Ingrid Mocanu: Nu îl cercetează nimeni, nici măcar dacă vor ieși pe străzi și ne
vor împușca, nimeni niciodată nu-i va cerceta, asta este problema.
Victor Ciutacu: Există vreo plângere împotriva domnului Dănileț, care zace
nesoluționată, în această speță, doamna?
Ingrid Mocanu: Există informații, sigur, da.
Victor Ciutacu: Doar informații sau și-o plângere? Nu știu, un denunț, culm le
zicea pe vremuri.
Ingrid Mocanu: Eu plângere nu pot să fac, că nu eram persoană vătămată.
Pavel Abraham: Dra denunțul nu era o problemă.
Ingrid Mocanu: Eu nu denunț pentru că nu sunt denunțătoare de profesie. Eu am
spus lucrurile astea acolo…
Pavel Abraham: Trebuia să o dați la PNL la domnul Orban și dânsul se conforma
imediat.
Victor Ciutacu: O denunța domnul Orban imediat. Doamna Mocanu, eu vă
mulțumesc foarte mult și în măsura în care această poveste se dezvoltă foarte mult vreau
să mai vorbim. Poate are și domnul Dănileț un punct de vedere și poate ne spune și
domnul Băsescu, pe numele lui de turnător, Petrov, de ce a semnat grațierea unor traficanți
de droguri.
Ingrid Mocanu: Păi, ne-a spus: pentru că i-a dat doamna Macovei acest punct de
vedere de la acea dată.
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Victor Ciutacu: Perfect, doamna Mocanu. E bine dacă a vrut doamna Macovei
traficanții să iasă. Cu corupția să nu iasă, traficanții să iasă.
A urmat difuzarea unui calup de publicate comercială.
În timpul emisiunii nu s-a încercat contactarea domnului Cristian Dănileț pentru a-și
exprima punctul de vedere cu privire la afirmațiile la adresa sa din cadrul emisiunii.

● Punctul Culminant, ora 21:00, din data de 18.07.2019
Moderator: Victor Ciutacu
Invitați: Ioana Constantin-avocat, Liliana Ruse-jurnalist România TV, Daniel Băluțăprimar Sector 4, Alex Coita-analist, Marius Pieleanu-sociolog.
Titluri: JUDECĂTORUL #REZIST, MILOS CU TRAFICANȚII, PE CINE A VRUT
DĂNILEȚ GRAȚIAT CU ORICE PREȚ, IDEOLOGUL PROTESTELOR DIN JUSTIȚIE,
INTERVENȚII LA PREȘEDINTE.
Discutând despre intervenția telefonică a avocatei Ingrid Mocanu făcută în ediția
emisiunii Punctul Culminat din 17 iulie, moderatorul Victor Ciutacu a afirmat:
S2 (rep.26.49-35.02, sel.18-22) Victor Ciutacu: Vă anunț doamnelor și domnilor
că este un scandal absolut senzațional în justiție unde se tace absolut înfiorător,
mereu despre aceleași lucruri. Doamna avocat Ingrid Mocanu, o cunoașteți, doamna
aia bătăioasă, tocmai a ieșit aseară și ne-a lămurit în direct că domnul Vasilică
Dănileț, liderul spiritual al intelectualilor a făcut trafic de influență să-i libereze
Băsescu din pușcărie pe doi traficanți de droguri și că au și ieșit. Hai să ne aducem
aminte ce a spus doamna Mocanu, să vă prezentăm și personajele care într-adevăr
au apărut în Monitorul Oficial sub augusta semnătură a domnului Băsescu, cel care
nu grația pe nimeni.
Ingrid Mocanu (redifuzare fragment intervenție din emisiunea anterioară): Să-i
grațieze pe ei pe care deja i-a grațiat. Se numesc Popa Cristian Claudiu și Mezea Radu
Cristian. Aveau câte 11 ani, respectiv 10 ani condamnare pentru trafic de droguri de mare
risc. Nu. Făcea ceea ce numește DNA- ul astăzi chiar trafic de influență și chiar personal la
mine, pentru că eu aveam lucrările celor doi. Eu nu eram director, eram consilier la acea
dată. Eu nu, am scris și chiar personal motivele pentru care trebuiau să fie grațiați. Și cu
mânușițele dumnealui, sigur, ajutându-i pe cai care aveau de făcut aceste punte de vedere
și fără a avea atribuții legale.
Victor Ciutacu: Documentul doamnelor și domnilor pe site-ul Palatului Cotroceni.
Președintele Traian Băsescu a semnat decretul de acordare a grațierii pentru perioada
rămasă bla, bla, 06.11.2006 și hai să mergem mai jos ca să vedem numele, că sunt exact
despre cele care făcea vorbire doamna Ingrid Mocanu. Doi oameni, domnul Popa Claudiu
Cristian și celălalt numai știu cum îi cheamă. Pe unul dintre ei l-am găsit și într-o poză
inclusiv din pușcărie, doamnelor și domnilor. O să rog pe colegii mei să ne ofere și… Popa
acesta, uite-l pe Popa cum arată.
Este prezentată, pe tot ecranul, poza unui bărbat, însoțită de numele sursei titrat pe
ecran, agerpres.ro.
Victor Ciutacu: Din interiorul penitenciarului de unde a fost liberat prin grația
domnului președinte Băsescu. Mai avem imagini, că parcă erau mai multe imagini. E asta
este cu domnul Popa de la pușcărie, condamnat pentru grațiere individuală, condamnat
pentru trafic de droguri și el și partenerul domniei sale, domnule Coita. Și grațiat de domnul
președinte Băsescu. Spune doamna Mocanu că domnul Dănileț, care mai bine de 24
de ore de când tace. Pe un referat întocmit de Cristian Vasilică Dănileț în calitate de
consilier al ministrului Monica Macovei, semnat și aprobat de Monica Macovei și
înaintat Palatului Cotroceni în vederea soluționării care după cum se vede a fost
pozitivă. Că oamenii sunt liberi.
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Alex Coita: Deci, domnul din imagini.
Victor Ciutacu: Da, domnul din imagini.
Alex Coita: Și acum acesta este în libertate, bănuiesc?
Victor Ciutacu: Da. Este în liberate. A făcut o perioadă de, a fost condamnat.
Alex Coita: Domnul este vinovat de o infracțiune minoră în ghilimele.
Victor Ciutacu: De trafic de droguri. Bun și aici este de discutat pentru că în primă
instanță a fost condamnat la un an pentru consum și în recurs onorata instanță a decis că
este și traficant și i-a mai pus zece în cârcă. Și domnul Dănileț, milos din fire, a zis că
asta este viața.
Alex Coita: Ce să zic așa a fost să fie.
Victor Ciutacu: Iar doamna Mocanu era colegă cu domnul Dănileț la Ministerul
Justiției. Domnia sa este singura care nu a semnat documentul respectiv și că
domnul Dănileț a făcut presiuni asupra domniei sale…
Alex Coita: A făcut presiuni?
Victor Ciutacu: Da, trafic de influență. Așa zice DNA-ul acum. Citez, din doamna
Mocanu, din Dalai-Lama. Era să zic că din Ciolacu, dar nici chiar așa.
Alex Coita: Cred că se impune ca domnul Dănileț să ofere explicații că eu acum
nu pot să mă pronunț. Am încredere evidentă în spusele doamnei.
Victor Ciutacu: Iar doamna Mocanu mi-a spus aseară în direct că instituțiile
abilitate ale statului sunt toate în posesia documentelor doveditoare ale afirmațiilor
domniei sale. Acum înțelegeți dumneavoastră ce o fi de înțeles din treaba asta. Și
totuși Ingrid Mocanu are proprietatea termenilor. O avea ea alte zvâcneli dar știe ce
vorbește și despre ce vorbește în domeniul acesta.
Alex Coita: Bun, eu m-am săturat de această abordare superficială-agresivpopulistă a celor care au inițiat. Îmi pare rău să-l includ în această categorie, de fapt s-a
inclus singur în această categorie domnul președinte Iohannis care a inițiat acel
referendum inutil privind amnistia și grațierea. Scuze, nu vreau să sar aici, să mușc din
cașcaval cum se spune…
Victor Ciutacu: Aveți ocazia să mușcați imediat din el.
Alex Coita: Adică la nivel teoretic.
Victor Ciutacu: Vă rog, domnul Pieleanu.
Marius Pieleanu: Mă bag și eu… Domnule, grațierile astea se dau pe niște motive
foarte serioase, nu știu care-i motivul.
Alex Coita: Umanitare.
Marius Pieleanu: Mă gândesc că ar trebui totuși să știm.
Victor Ciutacu: O să-i rog pe colegii mei, dacă pot să-mi dea… Administrația
Prezidențială a dat și niște…
Marius Pieleanu: Este HIV în ultimă fază.
Victor Ciutacu: Nu, nu este HIV. Deci nu despre asta este vorba.
Marius Pieleanu: Deci nu știu.
Victor Ciutacu: Dacă mai avem documentul acela …
Marius Pieleanu: Trebuie să existe niște motive. Grațiem pentru că…
Victor Ciutacu: Unul dintre motive era că tânărul era student la momentul în care l-a
luat miliția și că-i stricau viitorul.
Marius Pieleanu: Nu. Nu, nici măcar Băsescu nu putea să-i …
Alex Coita: Trebuia să se gândească la asta, înainte să facă trafic de droguri.
Marius Pieleanu: Nu cred. Cred că ar trebui să ne uităm la motive.
Victor Ciutacu: Nu sunt motive medicale, domnule Pieleanu, credeți-mă.
Alex Coita: Păi de asta și spun că trebuie să se clarifice. Poate erau alte motive.
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Victor Ciutacu: Sunt motivele acolo, dar nu bat până acolo. Sunt chior ca o curcă.
Sunt motivele în comunicat. Este un comunicat amplu, domnu’ Pieleanu. A grațiat trei
oameni la vremea respectivă. Unul pentru furt, Sadoveac ala, doi ani de închisoare. Și
ăialalți doi aveau fiecare câte zece, respectiv unsprezece. Având în vedere avizul
Ministerului Justiției și faptul că ..
Liliana Ruse: Din ce am reușit să citesc, nu era o chestie legată de sănătate.
Victor Ciutacu: Nu e nicio chestie legată de sănătate.
Marius Pieleanu: Să-și continue studiile.
Liliana Ruse: Da, să-și continue studiile. Bun acum, ce să mai, să iasă domnul
Dănileț să ne explice domne ce ai făcut acolo. De ce ai făcut asta.
Victor Ciutacu: De ce ai făcut-o, vorba lui Marius, dacă erau rațiuni umanitare, OK,
Ministerul Justiției a aflat că doi oameni sunt pe patul de moarte, deși ai văzut, mai nou, că
se moare în pușcărie. Nu se mai eliberează pe caz medical.
Voce din studio: Ca medic nu pot să fiu de acord să nu acordăm clemență oamenilor
care sunt bolnavi. Mai ales în faze terminale ale…
Marius Pieleanu: Păi e grav, fii atent ce zice. Da, e grav în favoarea ta. Zice că
având în vedere faptul că prima instanță l-a condamnat la doar un an și a doua instanța i-a
dat încă zece ani i se pare un abuz ceva și de asta se grațiază.
Victor Ciutacu: A decis domnul președinte Băsescu cu avizul Ministerului Justiției că
instanța a buzat.
Marius Pieleanu: Având în vedere avizul Ministerului Justiției și faptul că deși
instanța de fond și instanța de apel l-au condamnat pe Popa Cristian Claudiu la un an cu
suspendare condiționată, dacă vad bine, instanța nu știu ce a dat… dar nu mai văd. E clar,
este aberant ce spune acolo. Adică ei contestă decizia instanței.
Victor Ciutacu: Iar motivele care au fost covârșitoare în favoarea lui erau că tânărul
Popa, condamnat pentru trafic de droguri, preda limba engleză în închisoare. A prins la
studenți și să-și continue studiile l-a luat miliția de pe stradă.
Marius Pieleanu: La rejudecare, a decis aplicarea unei pedepse de 11 ani.
(...).”

Analizând raportul de monitorizare în raport de aspectele sesizate de petent,
membrii Consiliului au constatat că difuzarea edițiilor din 17 și 18 iulie 2019 ale emisiunii
“Punctul culminant” s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale ale art. 40 alin. (1) care
impun radiodifuzorului respectarea dreptului la propria imagine a persoanei și obligațiile
acestuia în asigurarea protecției respectivului drept.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul edițiilor analizate, radiodifuzorul
a adus în discuție și a prezentat acuzații privind posibile fapte sau comportamente ilegale
(presiuni, trafic de influență) la adresa unei persoane, acuzații care nu au fost susținute cu
dovezi.
Din conținutul și modul de desfășurare al celor două emisiuni nu rezultă că
radiodifuzorul a încercat să contacteze persoana la adresa căreia erau formulate acuzațiile
respective și să-i solicite să intervină pentru a prezenta un punct de vedere referitor la
acestea, ori că a făcut precizarea că persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate.
Potrivit dispozițiilor art. 40 (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria
imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind
fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de
vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a
putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
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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 somație publică.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (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 STV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (1) 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 somație publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, edițiile din 17 și 18 iulie 2019 ale emisiunii “Punctul culminant” au
fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.
Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care
în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT
Întocmit,
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Șef serviciu Dumitru Ciobanu
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