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Decizia nr. 277 din 26.04.2018
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 26 aprilie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizarea nr.  9511/06.11.2017, precum şi  raportul întocmit
de  Direcţia  Monitorizare  privind  emisiunea  „Breaking  news”  din  02.11.2017
difuzată de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr.  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  dispoziţiile 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 cărora:

“(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.” 

Postul  România TV a difuzat în data de 02.11.2017 emisiunea „Breaking
news”, de la ora 21:59, moderată de Violeta Romanescu.

Invitați:  Gelu  Vișan  -  analist  politic;  Traian  Băsescu  -  fost  președinte  al
României (prin telefon); Lucian Bolcaș - avocat; Sorin Roșca Stănescu – jurnalist. 

În cadrul emisiunii, dl. Gelu Vișan a afirmat că are o informație despre faptul
că  ambasadorul  SUA  în  România  a  fost  înlocuit,  începând  cu  data  de
04 octombrie 2017. 

Redăm din raportul de monitorizare:

„Moderatoare: Domnul Vișan, ne spuneți ce butonați acolo?
Gelu Vișan: Da. Doamnă, așa cum v-am…  nu neapărat obișnuit, dar cum … Am
tot primit  niște mesaje,  ele confirmă o anumită informație. Pentru că suntem la
România TV  și  de fiecare dată am încercat  să spun lucruri  care să fie primele
spuse în România, în acest moment, nu e o știre, e mai mult decât o știre. Pot să
vă spun în premieră la România Tv și lucru acesta poate fi verificat de mâine de
dimineață încolo sau din seara asta.



Moderatoare: Ziceți, nu ne mai fierbeți atât! 
Gelu Vișan: Pe data de 4 octombrie 2017, în Statele Unite ale Americii a fost luată
decizia  de  înlocuire  a  ambasadorului  Statelor  Unite  ale  Americii  în  România,
domnul  Hans  Klemm.  Decizia  de  înlocuire  este  efectivă  și  va  intra  oficial  în
vigoare la începutul lunii decembrie. În această perioadă în care suntem acum  se
face transferul de funcție. Noul ambasador își va prezenta scrisorile de acreditare
în luna decembrie.
Moderatoare: Avem și un nume?
Gelu Vișan: Numele noului ambasador cu care a fost înlocuit domnul Hans Klemm
este Elias Wexler, născut la Iași și plecat la vârsta de 7 ani din România, actualul
președintele  al  Camerei  de  Comerț Româno-Americane,  unul  dintre  prietenii
României. Cred că în acest moment sau mai precis de la data de 4 octombrie s-a
încheiat o perioadă grea din istoria României. 
Sorin Roșca Stănescu: Și începe alta.
Moderatoare: Bun. Domnule Sorin Roșca Stănescu, care sunt repercusiunile, ce
schimbări? Pentru că, cu siguranță că vor fi schimbări în lanț și v-aș întreba dacă
doamna Kovesi va fi schimbată, pentru că, apropos, tot dvs. ne dădeați informația
că  își  va  da  demisia,  nu  știu,  acum  vreo  câteva  săptămâni,  nu  și-a  mai  dat
demisia, nu știu ce s-a întâmplat.
Sorin Roșca Stănescu: Primul lucru pe care trebuie să îl știe telespectatorii e că în
Statele Unite se anchetează situația ambasadorilor Statelor Unite care au făcut în
România trafic de influență. 
Moderatoare: Și stați un pic, este considerat și Hans Klemm? Nu, de Hans Klemm
întrebam.
Sorin Roșca Stănescu: Viitorul nu. 
Gelu Vișan: Atenție! Să înțelegeți. Avem deja un alt ambasador în România de pe
4 octombrie. Suntem în transfer de funcție.
Moderatoare: Cât de sigur sunteți  cu această informație, adică cât de credibile
sunt persoanele care… ?
Gelu Vișan: Un milion la suta! Sursele sunt din Statele Unite ale Americii direct, iar
eu am informat că o să spun această știre la dvs. ca să știe și CNA-ul, da? Eu am
informat că această știre o să o dau la dvs.
Moderatoare: Atunci așteptăm cu interes sărbătorile, da?
Gelu Vișan: Începutul lunii decembrie, Nu, puteți să luați inclusiv de la ambasadă
un punct de vedere.
Lucian Bolcaș: Și o concluzie? Trăiască 4 octombrie! 
Sorin  Roșca  Stănescu:  Nu,  șampania  nu  trebuie  deschisă  la  începutul  unui
mandat, ci la sfârșit! 
Moderatoare:  Și ca să încheiem emisiunea într-un … Nu avem  șampanie, dar o
vedem pe doamna Kovesi no comment. 
Gelu Vișan: N-o s-o mai vedem multă vreme.”

Vizionând  înregistrările  şi  analizând  raportul  de  monitorizare,  membrii
Consiliului au constatat că difuzarea acestei ediţii a emisiunii „Breaking news” s-a
făcut cu încălcarea dreptului la informare a publicului. 

În contextul dezbaterilor din platou, la un moment dat, invitatul Gelu Vişan a
precizat că, la data de 4 octombrie 2017, în Statele Unite ale Americii a fost luată
decizia  de  înlocuire  a  ambasadorului  Statelor  Unite  ale  Americii  în  România,
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domnul Hans Klemm, decizie care  va intra oficial în vigoare la începutul  lunii
decembrie.

Întrebat de moderatoare cât este de sigură informaţia adusă la cunoştinţa
publicului, dl. Vişan a precizat: „Un milion la suta”. 

Cu  toate  acestea,  până  la momentul  adoptării  prezentei  decizii  de către
membrii  Consiliului,  ambasadorul  SUA  în  România  continuă  să  fie  dl.  Hans
Klemm.

În aceste condiţii, informarea publicului nu a fost una corectă şi verificată,
publicul  neavând  posiblitatea  să  facă  o  distincţie  rezonabilă  între  realitate,
supoziţie ori speculaţie şi, pe cale de consecinţă, dreptul său la informare a fost
prejudiciat.

Pentru respectarea obligaţiei legale prevăzute la art. 64 alin. (1) lit.  b) din
Codul  audiovizualului,  ar  fi  fost  necesar  ca,  informaţia  prezentată  ca  certă  în
legătură cu numirea unui nou ambasador al SUA în România şi înlocuirea d-lui
Klemm, să fi fost anterior verificată şi ulterior dată publicităţii.

Informarea  corectă  a publicului  este  o condiţie  esenţială  în desfăşurarea
unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are
televiziunea în rolul său de a informa publicul.

Având  în  vedere  aceste  aspecte,  Consiliul  a  propus  sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.  

Supusă  la  vot,  propunerea  de  sancţionare  cu  somaţie  publică  a  fost
adoptată cu respectarea condiţiilor  de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

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  nr.  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
somaţie publică  pentru încălcarea 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 somaţie publică postul
ROMÂNIA  TV,  deoarece,  în  emisiunea  „Breaking  news”  din  02.11.2017,  s-a
prezentată ca certă o informaţie referitoare la schimbarea ambasadorului SUA în
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România,  fără ca aceasta  să fi  fost  anterior  verificată şi  care,  ulterior,  nu s-a
confirmat, faptă de natură să prejudicieze dreptul la informare a publicului, fiind
încălcat art. 64 din Codul audiovizualului.

Potrivit  dispoziţiilor  invocate,  informarea  cu  privire  la  un  subiect,  fapt  sau
eveniment  să fie  corectă,  verificată  şi  prezentată  în  mod imparţial  şi  cu bună-
credinţă.”

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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