
DECIZIA nr. 129 din 14.03.2017
privind somarea publică a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.

cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,
Construcţia C1, parter, jud. PRAHOVA

CUI: 14954665
Tel.: 0318.609.499 Fax: 0378.603.160

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1 Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 martie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiilor nr. 8306/19.09.2016 și
8306/06.10.2016 cu privire la conţinutul ediţiilor emisiunii “Ştirile România TV” difuzate în
24.09.2016, 25.09.2016 și 02.10.2016 de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV281.5/09.06.2011, decizia de .autorizare
1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a
încălcat prevederile art. 751 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului, radiodifuzorii se vor asigura
ca în relatările despre accidente să nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la
identificarea victimelor, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei
sau când prevalează un interes public justificat.

Analizând raportul de monitorizare întocmit cu privire la ediţiile emisiunii „Ştirile România
TV” în data de 24 şi 25 septembrie 2016 și 02 octombrie 2016, membrii Consiliului au constatat
următoarele:

“Ediţia din 24.09.2016 Știrile România TV – ora 17.59
18.04, S1 (rep. 04.14-05.15, 24-18) Titluri: ACCIDENT TERIFIANT ÎN URMĂ CU PUȚIN
TIMP; TRAGEDIE ÎN CENTRUL ORAȘULUI, UN OM A MURIT
Coperț i cu breaking news. […]

Subiect: Accident în Galaț i. Un șofer de 19 ani nu a acordat prioritate în intersecț ie și
s-a izbit de un alt autoturism. În urma impactului a decedat pe loc.

Au fost difuzate imagini cu mașinile accidentate și cu numărul de înmatriculare
GL 26 CLA al uneia dintre ele. Exemple: S1-1 (rep. 00.30-00.33, 00.36-00.40, 00.46-00.48,
00.50-00.52, 24-18) – 11 secunde.

18.14, S2 (rep. 14.38-15.50, 24-18) Titluri: ANCHETĂ DE PROPORȚII DUPĂ MOARTEA
LUI DAN CONDREA; SCANDAL PE AVERE, CE FAC ANCHETATORII ACASĂ LA
CONDREA

Subiect: Ancheta inspectorilor de la Asistenț a Socială la Uliana Ochinciuc pentru a
vedea condiț iile în care ar putea-o crește pe fata lui Dan Condrea.

Pe ecran partajat au fost difuzate imagini cu mașina în care a plecat Uliana
Ochinciuc; a fost vizibil numărul de înmatriculare al mașinii B 02 HXI. Exemple: (rep.
00.42-00.51, S2) – 9 secunde.

Ediţia din 25.09.2016 Știrile România TV – ora 14.00
14.07, S3 (rep. 07.13-09.36, 25-14) Titluri: VAL DE ACCIDENTE ÎN CAPITALĂ: UN MORT
ȘI 4 RĂNIȚI; CUTREMURĂTOR: BĂRBAT PRINS SUB ROȚILE TRAMVAIULUI; FETIȚĂ
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DE 6 ANI ȘI MAMA EI, RĂNITE DE UN ȘOFER BEAT; MAȘINI DE LUX PE LINIA DE
TRAMVAI, IMPACT VIOLENT.

Subiecte: Trei accidente în București:
[…]- S3-1 (rep. 01.17-01.57, S3) Pe bd. 1 Decembrie, unde două mașini s-au ciocnit

din cauza unuia dintre șoferi care, sub influenț a alcoolului, a încercat să-i mintă pe poliț iști
spunând că la volan a fost iubita lui care nu băuse. O fetiț ă și mama ei au ajuns la spital.
Au fost difuzate imagini de la faț a locului cu două mașini distruse, autorităț ile, cei doi
șoferi, soț ia celui vinovat și o mașină cu numărul de înmatriculare (…) F 77 JOX (rep.
01.51-01.52, S3) – 1 secundă;

Ediţia din 02.10.2016 Știrile România TV – ora 11.00
11.03, S4 (rep. 54.14-55.27, rtv_383) Titluri: NUNTAȘ ÎN STARE GRAVĂ, ACCIDENT
CUMPLIT DUPĂ PETRECERE

Subiect: Accident în jud. Constanț a, pe Autostrada A4, unde un bărbat care se
întorcea de la o nuntă s-a izbit de un parapet. Bărbatul care consumase băuturi alcoolice, a
rămas încarcerat dar a fost scos de ceilalț i participanț i la trafic înainte de a sosi echipa de
descarcerare.

Au fost difuzate imagini (sursa www.ziuaconstanta.ro) de la faț a locului cu
ambulanț ele, autorităț ile la faț a locului, cu mașina distrusă (cu numărul de
înmatriculare IL 09 LEO - rep. 00.25 – 1 secundă, 00.43 – 1 secundă) și cu victima
acoperită pe targă.
11.04, S5 (rep. 55.27-56.42, rtv_383) Titluri: ULTIMA ORĂ: FENOMEN PERICULOS PE
ȘOSEA, BĂTRÂN SPERIAT

Subiect: Tragedia dintr-o localitate din Bacău, unde un bărbat de 81 ani a fost lovit pe
șosea din cauza ceț ii de un șofer de 24 de ani. Bătrânul în viaț ă dar inert a fost dus la
spital.

Au fost difuzate imagini cu autorităț ile la faț a locului, ambulanț ele, cu
autovehiculul cu numărul de înmatriculare BC 07 CN… (rep. 00.18 – 1 secundă) și cu
autovehiculul avariat cu numărul de înatriculare VN 63 ANT (rep. 00.39 – 2 secunde).

Știrile România TV – ora 17.59
18.26, S6 (rep. 17.14-17.52, rtv_391) Titluri: NUNTAȘ ÎN STARE GRAVĂ, ACCIDENT
CUMPLIT DUPĂ PETRECERE

Subiect: Accidentul din jud. Constanț a, de pe Autostrada A4, unde un bărbat care se
întorcea de la o nuntă s-a izbit cu mașina de un parapet. Bărbatul a rămas încarcerat și era
risc de producere a incendiului. Pompierii au intervenit la timp iar bărbatul a fost dus la
spital. Poliț iștii au deschis o anchetă.

Au fost difuzate imagini (sursa www.ziuaconstanta.ro) de la faț a locului cu
ambulanț ele, cu autorităț ile, cu mașina (cu numărul de înmatriculare IL 09 LEO - rep.
00.33 – 1 secundă).”

În sedinţa publică din 14.03.2017, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
difuzat în cadrul ediţiilor emisiunii de Ştiri Romania TV, o serie de înregistrări de la locul unor
diferite accidente de circulaţie prin care s-au evidenţiat numerele de înmatriculare a maşinilor
victimelor, fără acordul acestora sau al familiilor acestora şi fără să justifice un interes public,
după cum reiese din raportul de monitorizare:

„La postul de televiziune România TV au fost monitorizate ediț iile de știri menț ionate
de petent. Au fost găsite 6 știri, în care erau vizibile numerele de înmatriculare ale unor
autovehicule:

- GL 26 CLA– 11 secunde;
- B 02 HXI – 9 secunde;
- (…) F 77 JOX – 1 secundă;
- IL 09 LEO – 2 secunde;
- BC 07 CN… – 1 secundă, VN 63 ANT – 2 secunde;
- IL 09 LEO – 1 secundă.”

http://www.ziuaconstanta.ro
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Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a

respectat dispoziţiile art. 751 alin. (1) din Codul audiovizualului, întrucât acesta a difuzat, în
cadrul ediţiilor emisiunii de Ştiri România TV, reportaje despre accidente rutiere oferind indicii
care ar putea duce la identificarea victimelor, fără să existe acordul acestora sau al familiei
şi fără să existe un interes public justificat.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere toate aspectele constatate, care
au rezultat din conţinutul raportului de monitorizare analizat, ţinând cont de criteriile legale
de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate
pentru încălcarea prevederilor 751 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul 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., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 281.5/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi
reautorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011, pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV, se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate art. 751 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 somaţie publică postul ROMÂNIA
TV deoarece, în cadrul ediţiilor emisiunii “Ştirile România TV” din 24-25.09.2016 și
02.10.2016, au fost difuzate reportaje de la locul unor accidentelor rutiere în care au fost
vizibile numerele de înmatriculare ale autovehicolelor victimelor, fără acordul acestora şi al
familiilor acestora, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 751 din Codul Audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu
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