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Decizia nr. 378 din 23.04.2019
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, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23.04.2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în
baza autosesizării nr. 3115/27.03.2019 a Consiliului referitoare la ediţia din 16.03.2019
a emisiunii „România de poveste” difuzată de postul 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 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. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora:

- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă,

verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Potrivit raportului de monitorizare:
„Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 16:03.2019, în intervalul orar

20:59-22:45, emisiunea ROMÂNIA DE POVESTE, moderată de Ioan Korpos.
Invitații emisiunii: Mihai Drăgan (avocat), Mariana Barață (jurnalistă), Bogdan Chirieac

(analist politic)
Titlul afișat pe ecran cu privire la subiectul în care a fost identificat aspectul reclamat:

PLANUL PENTRU RUPEREA ARDEALULUI.
Subiectele discutate în emisiune:
- conflictul dintre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea referitor la aprobarea bugetului

pentru anul 2019;
- mitingul pentru autonomia Ținutului Secuiesc, desfășurat la Târgu Mureș în

data de 10 martie 2019;
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- interesele pe care le-ar avea Monica Macovei în susținerea candidaturii Laurei
Codruța Kovesi la Bruxelles pentru funcția de procuror general european;

- dezvăluiri despre existența unei liste negre întocmite de procurorii DNA care conținea
numele anumitor persoane din lumea politică și din presă;

- povestea de iubire dintre Maria Amarghioalei (cu numele de scenă Naarghita) și
George Rotaru, spusă de bărbat la mormântul femeii.
La începutul emisiunii, moderatorul a afirmat următoarele:
Sel 1 (rep 58:19-59:31, sel 16:20) Ioan Korpos: Bine v-am regăsit! Bună seara,

doamnelor și domnilor! Venim în fața dumneavoastră cu dezvăluiri dintr-o ediție
incendiară: răfuiala dintre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. Practic, totul sau nimic la
vârful țării. Taberele scot deja armele pe masă. Liviu Dragnea vine cu cel mai dur atac. În
această seară, sunt acuzațiile care aruncă în aer scandalul. Stați cu noi, doamnelor și
domnilor, să aflați toate aceste informații, dezvăluiri de ultimă oră din acest război,
când venim în fața dumneavoastră și cu dezvăluiri din planul pentru ruperea
Ardealului. Cine strigă autonomie pe pământ românesc? Atac la unitatea națională
a României. Ce pun la cale? Dăm filmul care îi demască în această seară. De
asemenea, o altă informație foarte importantă: dezvăluiri din lista neagră a procurorilor.
Atenție! Se vorbește despre arestarea unui jurnalist celebru, unui jurnalist foarte cunoscut
din România. Despre cine este vorba? Ce s-a întâmplat exact? Toate mărturiile, în
exclusivitate, în această seară, alături de cei mai buni invitați, deja sosiți aici în studioul
nostru și le mulțumesc foarte mult pentru prezență.
În continuare, moderatorul a prezentat invitații emisiunii, apoi a oferit informații despre

subiectele care vor fi dezbătute în emisiune. Primul subiect s-a referit la conflictul dintre
Liviu Dragnea și Klaus Iohannis pe marginea bugetului pe anul 2019.”

În intervalul orar 21:17-21:31, a fost difuzat un material care a conținut informații
despre mitingul pentru autonomia Ținutului Secuiesc, care s-a desfășurat la Târgu Mureș
în data de 10 martie 2019. În acest context, a fost menționată și vizita pe care Papa
Francisc urmează să o facă în județul Harghita, la Șumuleu Ciuc, în data de 31 mai
2019.
Sel 2 (rep 16:01-25:51, sel 16:21) Ioan Korpos: Planul, doamnelor și domnilor,

pentru ruperea Ardealului, cine strigă autonomie pe pământ românesc? În aceste
zile, s-a vorbit foarte multe despre acest subiect, practic un atac la unitatea
națională a României, ce se pune la cale, avem declarații de ultimă oră. Le vedem
împreună chiar acum.
În partea stângă a ecranului splitat, au fost difuzate imagini filmate cu participanții la

miting care scandau: Autonomia! În imaginile prezentate se observau câțiva protestatari
care țineau steagul Ținutului Secuiesc. Pe parcursul difuzării imaginilor, în partea
dreapta-jos, a fost afișată mențiunea: kronika.ro.
Vocea din off: La o 100 de ani după ce Tratatul de la Trianon a consfințit hotarele

națiunilor în Europa, iredentismul maghiar pare a fi o boală fără leac iar atunci când
acțiunile celor care doresc revizuirea frontierelor sunt încurajate și stipendiate pe față de
către statul maghiar, avem de-a face cu o sfidare la adresa întregului popor român.
Organizat în disprețul Constituției României, mitingul desfășurat la Târgu Mureș pe
10 martie 2019 a avut același deziderat pe care secuii îl au de 100 de ani: autonomie
teritorială. Cel mai grav este faptul că la acest miting au luat cuvântul oficiali ai statului
ungar: Katalin Szili, însărcinatul premierului Viktor Orban pentru problema autonomiei
maghiarilor de peste hotare și Arpad Janos Potapi, secretar de stat responsabil pentru
politicile naționale ale Cancelariei premierului Orban. Nu putea lipsi de la această acțiune
vârful de lance al revizionismului maghiar, László Tőkés, cel căruia șeful statului i-a retras
Ordinul „Steaua României” din cauza atitudinii sale antiromânești.
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A fost difuzat un fragment din discursul în limba maghiară al unui bărbat, posibil László
Tőkés (sursa: kronika.ro). Discursul respectiv a fost subtitrat pe ecran în limba română: Și
Papa Francisc trebuie să constate că are de-a face cu poporul lui Marton Aron. De
ziua Libertății secuilor, în situația în care suntem, acesta e principalul nostru mesaj.
Vocea din off: În planurile ofensive ale statului maghiar este cuprinsă și vizita

Papei Francisc, pe 31 mai anul acest, în județul Harghita, la Șumuleu Ciuc, unde se
preconizează ca în prezența a unui milion de credincioși catolici să fie canonizat
episcopul romano-catolic Márton Áron. Deși a fost un luptător anticomunist, acesta
este considerat de către comunitatea ardeleană ca fiind un iredentist ungur. Generalul
Aurel Rogojan, fost șef de cabinet al generalului Iulian Vlad, fostul șef al Departamentului
Securități Statului, dezvăluie adevărata față a episcopului maghiar.”

Membrii Consiliului au constatat că ediţia din 16.03.2019 a emisiunii
“România de poveste” a fost difuzată de radiodifuzor cu încălcarea prevederilor din
domeniul audiovizual referitoare la informarea corectă a publicului.

Astfel, în virtutea dreptului la informare, postul ROMÂNIA TV trebuia să
respecte, pe de o parte, principiul asigurării unei distincţii clare între fapte şi opinii,
astfel cum prevede art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului la lit. a).

De asemenea, Consiliul a considerat că difuzarea subiectului referitor la
vizita Papei Francisc în România trebuia făcută printr-o prezentare imparţială,
făcută cu bună credinţă, utilizând informaţii corecte şi verificate, astfel cum obligă
dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.
Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că informaţiile oferite

publicului, inclusiv prin titlurile afişate, precum şi comentariile făcute în timpul
dezbaterilor ce au avut loc în studioul postului de televiziune ROMÂNIA TV nu au
ţinut cont de reglementările legale invocate, publicului telespectator fiindu-i
prezentate opinii care nu erau susţinute de vreo dovadă care să ateste
veridicitatea afirmaţiilor moderatorului Ioan Korpos potrivit cărora, în planurile
ofensive ale statului maghiar, ar fi cuprinsă şi vizita Papei Francisc în judeţul
Harghita, în scopul „ruperii Ardealului”. Cităm: „Ioan Korpos: Planul, doamnelor și
domnilor, pentru ruperea Ardealului, cine strigă autonomie pe pământ românesc?
În aceste zile, s-a vorbit foarte multe despre acest subiect, practic un atac la
unitatea națională a României, ce se pune la cale, avem declarații de ultimă oră. Le
vedem împreună chiar acum.”

Radiodifuzorul a încălcat obligaţia privind respectarea principiilor imparţialităţii
şi echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public,
astfel încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie.

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de
comunicare media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social,
trebuie să constituie un spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi
libertăţi fundamentale ale omului, garantate de legislaţia comunitară, de legea
fundamentală, cât şi de legislaţia audiovizuală.

Faţă de toate aceste aspecte, 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 somaţie publică.

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
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa
audiovizuală 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. a) şi 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 pe postul ROMÂNIA TV, 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 ediţia din 16.03.2019 a emisiunii „România de poveste” a
fost difuzată cu încălcarea drepului publicului la o informare prezentată în mod
imparţial şi cu bună credinţă, fiind încălcate prevederile art. 64 din Codul
audiovizualului.”

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

VICRPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Întocmit,
Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


