
Decizia nr. 651 din 16.11.2017
privind somarea publică 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

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16.11.2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare care a avut ca obiect emisiunea „Știrile
România Tv”, difuzată în data de 24.05.2017 de postul ROMÂNIA TV, emisiuni cu privire la care
a fost primită reclamaţia nr. 4787/24.05.2017..

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.5/09.06.2011 elib. la 10.05.2016 şi
decizia de autorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011 elib. la 10.05.2016).

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. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul audiovizualului).

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 fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
În fapt, în data de 24.05.2017, în cadrul ediț iilor informative de la orele 14:00, 16:00,

18:00 și 23:00, postul de televiziune România TV a difuzat o știre prin care a informat
despre faptul că un deputat ar fi fost surprins în timp ce dormea în cadrul ședinț elor din
Parlament, cu titlul: DEPUTATUL LUI IOHANNIS DOARME A 4-A OARĂ ÎN PARLAMENT.

Cu privire la conţinutul ştirii, şi a discuţiilor purtate în studiou în legătură cu acest
subiect, redăm aspectele reţinute în raportul de monitorizare:

„În cadrul știrii difuzată la orele 14:00, 16:00, 18:00 și 23:00 a fost prezentat un
material înregistrat care a conț inut mai multe imagini filmate într-o sală de ședinț e, în care
mai multe persoane, printre care și deputatul USR, Mihai Goț iu, stau pe scaune. Unele
dintre aceste persoane privesc către un monitor aflat pe pupitru, altele au privirea aț intită în
jos.

Mihai Goț iu a fost surprins în imagini astfel:
● în plan apropiat, stând pe scaun și cu capul aplecat spre torace,
● în plan îndepărtat, având capul ușor lăsat pe spate, rezemat de spătarul scaunului
Imaginile au fost însoț ite de un fragment din Twinkle Twinkle Little Star.

Știrea difuzată în cadrul jurnalului de la ora 14:00 a conț inut intervenț ia medicului
Nicolae Bacalbașa care a afirmat: Pe un somn bine plătit Francesco de Goya, marele pictor
spaniol și gravor, are un ciclu de gravuri „Somnul raț iunii creează monștri”. Fiind vorba de
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un parlamentar, nu este somnul raț iunii, este somnul naț iunii. Dat fiind modul cum colegii
de la Salvaț i România USR, Uniunea Salvaț i România, ne reprezintă, cred că somnul
naț iunii din partea acestei aripi salvează România realmente. În ceea ce privește partea
medicală, colegul este corpolent, există așa numitul sindrom Pickwick, după romanul lui
Dickens, „Însemnările clubului Pickwick”, unde obezitatea extremă produce somnolenț ă
diurnă. Adormi în picioare. Colegul este corpolent, nu este însă monstruos de gras, ceea ce
sigur nu sunt eu în măsură să critic, și eu sunt un tip gras, și, de regulă, netuns. Ceea ce
arată o anumită caracteristică personală nemetabolică. Ce pot spune? Sigur că salvarea
României se poate face pe multe căi. Iată că se face prin somnoterapie.

Știrea difuzată în cadrul jurnalelor de la orele 16:00, 18:00 și 23:00 au conț inut un
dialog, înregistrat, între un reporter și parlamentarul Mihai Goț iu, coborând grăbit treptele
unei clădiri. Acesta a afirmat:

Reporter: Văd iar cu dumneavoastră un filmuleț în care aț i aț ipit din nou. Ce se
întâmplă?

Mihai Goț iu: La revedere!
Reporter România TV: Păi de ce nu-l comentaț i?
Mihai Goț iu: Pentru că trebuie să fiu la două în altă parte
De asemenea, în cadrul știrii a fost prezentat un fragment înregistrat dintr-o

conferinț ă de presă, în care un reprezentat USR a prezentat posibile cauze medicale care
ar putea determina somnolenț a diurnă a parlamentarului Mihai Goț iu.”

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând secvenţele emisiunii „Ştirile România
TV”, membrii Consiliului au putut constata că, prin prisma melodiei puse pe fundat, Twinkle-
Twinkle Little Star, şi prin comentariile făcute de către invitatul emisiunii, dl. Bacalbaşa –
medic de profesie, situaţia de fapt cu privire la deputatul care doarme în Parlament a fost
prezentată într-un mod zeflemisitor la adresa d-lui Preşedinte Klaus Iohannis, în contextul
în care, pe parcursul ştirii, postul ROMÂNIA TV a afişat pe ecran, în mod repetat, următorul
titlu: DEPUTATUL LUI IOHANNIS DOARME A 4-A OARĂ ÎN PARLAMENT

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că prezentarea ştirii cu dl. deputat Mihai
Goţiu, împreună cu afişarea respectivului titlu, este contrar bunei-credinţe, întrucât publicului nu
i-au fost prezentate nişte informaţii corecte, despre care radiodifuzorul avea cunoştinţă că
nu se circumscriu dispoziţiilor legale, acestuia fiindu-i lesne cunoscut principiul separării
puterilor în stat conform căruia deputaţii şi senatorii aparţin puterii legislative a statului, iar
Preşedintele României nu are senatori ori deputaţi.

Mai mult, conform art. 80 din Constituţia României, „Preşedintele României
veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest
scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi
societate”.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat ştirea cu deputatul
aparţinând partidului politic USR sub titlul că acesta aparţine Preşedintelui României, d-lui
Klaus Iohannis.

În urma analizării emisiunii „Știrile România TV”, membrii Consiliului au constatat că
aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul
audiovizualului, întrucât radiodifuzorul a difuzat un titlu lipsit de bună credinţă în scopul
prezentării ştirii cu domnul deputat, în modul în care s-a executat, ceea ce a condus la
difuzarea emisiunii în afara unui cadru legal, prejudiciind dreptul publicului de a fi informat
imparţial şi cu bună-credinţă cu privire la subiectele prezentate.

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună
unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar difuzarea
ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi
demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii

prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

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

În temeiul prevederilor 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 281.5/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011, pentru postul
de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea
prevederilor 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 informaţiile din titlul afişat pe ecran în cadrul emisiunii „Știrile România Tv”,
difuzată în data de 24.05.2017, nu au fost prezentate în mod corect şi obiectiv, ceea ce
contravine art. 64 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


