
Decizia nr. 166 din 04.04.2017
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 04 aprilie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiilor nr. 1859/24.02.2017 şi 2226/09.03.2017, cu privire la ediţiile emisiunii
informative, difuzate de postul ROMÂNIA TV, în datele de 10.02.2017 şi 07.03.2017.

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

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

Potrivit dispoziţiilor 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 au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

În fapt, în data de 10.02.2017, de la ora 11.00, postul ROMÂNIA TV a difuzat
emisiunea informativă „Ştirile România TV” în cadrul căreia a fost prezentată ştirea
cu titlurile: OAMENII STATULUI CARE CĂPUȘEAZĂ STATUL, UN NOU CAZ
SCANDALOS; DIRECTOAREA DIN MINISTERUL ZERO ȘI-A SCRIS SINGURĂ
ÎNTREBĂRILE LA CONCURS; DIRECTOAREA ȘI-A ȘANTAJAT SUBALTERNII,
ABSORBȚIE ZERO A BANILOR EUROPENI; OAMENII TEHNOCRAȚILOR CARE
CĂPUȘEAZĂ STATUL, UN NOU CAZ SCANDALOS.

„Coperți Breaking news.Mențiune, în colțul de sus, din dreapta: exclusiv.
Violeta Romanescu, prezentatoare: Ies la iveală detalii incredibile despre felul în care se

făceau angajări la „Ministerul Zero”, adică Ministerul Fondurilor Europene condus de Cristian
Ghinea. O directoare și-a întocmit singură subiectele pentru un concurs de ocupare a unei
funcții de conducere. S-a prezentat la concurs și l-a câștigat, desigur, fără emoții. Mai apoi, în
funcție, a trecut la amenințări și șantaj și mai puțin la muncă. Dovada competitivității fiind
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absorbția zero a fondurilor europene. Agenția Națională de Integritate a deschis un dosar pe
numele femeii. (…)

Raluca Curteanu, reporter: (…) Vorbim despre Svetlana Gombos, care în luna mai 2016,
ocupa în cadrul Ministerului Fondurilor Europene funcția de funcționar public însă cu atribuții
delegate aferente unei funcții de conducere și anume director general al Direcției Generale
Programe Competitivitate și primea un salariu de director chiar dacă nu îndeplinea această
funcție. Ei bine, din această postură, Gombos a întocmit și semnat bibliografia pentru ocuparea
posturilor vacante de director general adjunct și director general în cadrul direcției în care
activa. Culmea, după ce a scris bibliografia, femeia s-a înscris la concurs. Evident l-a și câștigat
nu doar pentru că ea întocmise, vă spuneam, bibliografia și fusese singurul candidat, dar mai
primise și întrebările și răspunsurile de la secretarul general adjunct, Camelia Izvoran, care
s-a pus astfel bine cu doamna director și și-a păstrat postul. De asemenea, sunt documente care
arată toate aceste lucruri și care au ajuns deja la ANI. Mergând mai departe pe firul poveștii vă
mai spun că, o dată ajuns director plin, Gombos își teroriza colegii, îi amenința ș-i șantaja
pentru a pleca din minister. Cam asta este cu ceea ce s-a ocupat acolo în minister, pentru că
dacă ne uităm la competitivitate rezultatele vorbesc de la sine. Este ministerul care a avut
absorbție zero a fondurilor europene.”

Potrivit raportului de monitorizare această ştire a fost difuzată şi în cadrul
ediţiilor informative de la ora 12.00, 17.00 şi 23.00, după cum urmează:

„- Ora 12.30, Titluri: OAMENII TEHNOCRAȚILOR CARE CĂPUȘEAZĂ STATUL,
UN NOU CAZ SCANDALOS; DIRECTOAREA DIN MINISTERUL ZERO ȘI-A SCRIS
SINGURĂ ÎNTREBĂRILE LA CONCURS

Prezentatorul Radu Șerbănescu a făcut o expunere asemănătoare știrii de la ora 11.29 și s-
au reluat afirmațiile Ralucăi Curteanu.

Nu a fost menționat Breaking news sau exclusiv.”

„- Ora 18.20, Titluri: OAMENII TEHNOCRAȚILOR CARE CĂPUȘEAZĂ STATUL,
UN NOU CAZ SCANDALOS; DIRECTOAREA DIN MINISTERUL ZERO ȘI-A SCRIS
SINGURĂ ÎNTREBĂRILE LA CONCURS; DIRECTOAREA ȘI-A ȘANTAJAT
SUBALTERNII, ABSORBȚIE ZERO A BANILOR EUROPENI

Prezentatorul Radu Șerbănescu a făcut o expunere asemănătoare știrii de la ora 11.29 și s-
au reluat afirmațiile Ralucăi Curteanu.

Nu a fost menționat Breaking news sau exclusiv.”

- „Ora 23.36, Titlu: OAMENII TEHNOCRAȚILOR CARE CĂPUȘEAZĂ STATUL, UN
NOU CAZ SCANDALOS

Prezentatoarea Ioana Cîrstea a făcut o expunere asemănătoare știrii de la ora 11.29 și s-au
reluat afirmațiile Ralucăi Curteanu.

Nu a fost menționat Breaking news sau exclusiv.”

Analizând conţinutul ştirii redate anterior, difuzate în cadrul mai multor ediţii
informative din data de 10.02.2017, la orele 11.00, 12.00, 18.00 şi 23.00, membrii
Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (1) din Codul
audiovizualului, deoarece au fost aduse acuzaţii cu privire la organizarea unui concurs
pentru funcţia de director, fără să fie prezentate dovezi în susţinerea lor.

Astfel, în cadrul mai multor ediţii informative a fost difuzată ştirea despre
numirea d-nei Svetlana Gombos în funcţia publică de Director General al Direcţiei
Generale Programe Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. În
acest context, s-a afirmat că această persoană ar fi „întocmit şi semnat bibliografia
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pentru ocuparea posturilor vacante de director general adjunct şi director general în
cadrul direcţiei în care activa”, că şi-ar fi „întocmit singură subiectele” pentru concurs,
că ar fi „primit şi întrebările şi răspunsurile de la secretarul general adjunct, Camelia
Izvoran, care s-a pus astfel bine cu doamna director şi şi-a păstrat postul.”

Aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, aceste afirmaţii acuzatoare au
fost reluate şi în cadrul altor ediţii informative difuzate în aceeaşi dată.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul ştirii nu a fost prezentă nicio
probă cu privire la acuzaţiile aduse, deşi s-a susţinut că „sunt documente care arată
toate aceste lucruri şi care au ajuns deja la ANI”.

Consiliul consideră că postul avea obligaţia legală ca în cadrul ştirii în care au
fost făcute acuzaţiile să fie prezentate şi dovezile, cu atât mai mult cu cât s-a
susţinut că „sunt documente” în sensul acuzaţiilor aduse, care au fost reluate în
ştirile următoare.

De asemenea, potrivit raportului de monitorizare, în cadrul ştirii nu s-au făcut
precizări cu privire la solicitarea de către postul de televiziune a unui punct de
vedere oficial al instituţiei publice angajatoare a persoanelor la care se face referire
în ştire.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că ştirea a fost difuzată cu
încălcarea art. 40 alin. (1) din Codului audiovizualului, potrivit căruia, 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 au dreptul să intervină pentru a-
şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii
media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se
precizeze acest fapt.

Chiar dacă una din persoanele vizate de conţinutul ştirii a solicitat rectificarea
informaţiilor prezentate, postul conformându-se în data de 07.03.2017, acest fapt nu
absolvă radiodifuzorul de obligaţiile legale reglementate de norma invocată, în
codiţiile în care nu a prezentat dovezi în susţinerea acuzaţiilor aduse, atât prin
comentarii, cât şi prin titlurile afişate pe ecran.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

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 de intrare de îndată în legalitate 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
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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 postul ROMÂNIA TV,
deoarece, în cadrul unei ştiri difuzate în data de 10.02.2017, au fost aduse acuzaţii
cu privire la organizarea unui concurs pentru funcţia de director la un minister, fără să
fie prezentate dovezi în susţinerea lor, aşa cum prevede art. 40 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


