
Decizia nr. 54 din 07.02.2017
privind amendarea cu 40.000 lei 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 07.02.2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare care a avut ca
obiect emisiunile „Ştirile orelor 09-18”, „Ultima oră”, „Ora de vârf” şi „Ediţie de seară”
difuzate în data de 18.01.2017 de postul ROMÂNIA TV, emisiuni cu privire la care au
fost primite 923 de reclamaţii.

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. 3
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale articolelor 40 alin. (1) şi (2), 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a
opiniilor.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului:
- art. 40 (1) 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.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să

probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin,
pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
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b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 65 lit. c): titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel

esenţa faptelor şi datelor prezentate.
În fapt, în data de 18.01.2017, începând cu ora 09.13, postul de televiziune

ROMÂNIA TV a difuzat mai multe ediţii informative, sub titlul “Breaking News”, în
cadrul cărora a fost prezentată ştirea despre participarea preşedintelui României
la şedinţa de guvern din ziua respectivă.

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

„Corespondentul postului, Denisa Pascu, vine, telefonic, cu câteva detalii despre subiectele ce vor
fi discutate în respectiva ședință, după care, în studio, urmează o dezbatere pe această temă, la care
participă, prin telefon, Liliana Ruse, jurnalist România TV, Cristian Troncotă, istoric, Alfred Bulai,
sociolog și Corina Drăgotescu, analist politic. În acest timp, titlurile referitoare la tema dezbaterii, afișate
alternativ pe burtieră, au fost următoarele:

Premieră: Președintele Iohannis, la ședința de guvern; Iohannis pune presiune pe deciziile luate

de premierul Grindeanu; Imediat: Imagini în direct de la întâlnirea Iohannis-Grindeanu (26.49/18-9).

După grupajul de publicitate, se reia discuția din studio, iar pe burtieră apare titlul Iohannis,
premierul și ministrul Justiției-întâlnire de urgență. Apoi, de la ora 09.47 și până la următorul grupaj de
publicitate de la ora 09.53, pe burtiera vizibil mai lată, sunt afișate, în flash, cu litere de o șchioapă,
următoarele informații:

În câteva momente: Iohannis, semnal de război/ Presiune și intervenție fără precedent/la guvernul

Grindeanu/Ce ordine vrea să le dea miniștrilor/după scandalul făcut la Cotroceni/Răzbunarea

președintelui/în ziua în care „guvernul meu”/e adus la audieri în Parlament.

După pauza de publicitate, dezbaterea continuă, invitați prin telefon fiind Marius Pieleanu,
sociolog, Andreea Crețulescu, jurnalist România TV, Niels Schnecker, consultant politic, Bogdan Ficeac,
sociolog, Victor Ciutacu, jurnalist România TV, Alina Bica, avocat, fost șef DIICOT și Bogdan Chirieac,
analist politic. Începând cu ora 09.57, sunt prezentate, în direct, declarațiile președintelui Iohannis și
premierului Grindeanu.

Klaus Iohannis: Este prima dată când particip la o ședință de guvern. Am decis, în această
dimineață, să fac o vizită domnului prim-ministru, am avut o discuție foarte aplicată, foarte serioasă și cu
concluzii consensuale, după care, domnul prim-ministru m-a invitat să particip și să prezidez această
ședință de guvern. Cu această ocazie, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mulțumit de felul în care vă
faceți cu toții datoria și, pentru mine, este nu doar o plăcere, ci și o onoare să fiu aici, împreună cu
dumneavoastră. În ce privește concluziile discuției pe care am avut-o cu domnul prim-ministru mai
devreme, aș prefera să-l las pe domnul prim-ministru să detalieze aceste lucruri, după care, vom trece la
fapte, în speță, la ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul.(…)
Încă o remarcă, înainte să ieșiți. Cunoașteți povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede; sunt
doi elefanți: ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale. Evident că și despre
acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineață, iar domnia-sa mi-a spus că discuția
avusese loc, deja, cu anumiți colegi din guvern și că nu va fi pusă pe ordinea de zi suplimentară aceste
două chestiuni privind amnistia, pardon, grațierea și modificarea codurilor. De asemenea, subliniez și
sper să fiu în asentimentul domnului prim-ministru, s-a angajat ca aceste chestiuni să nu fie băgate peste
noapte în nicio ședință de guvern și, imediat ce documentele vor fi clarificate, evident, sub conducerea
ministrului Justiției, a doamnei ministru de Interne și a doamnei ministru delegat pentru Afaceri Europene,
să fie puse în transparență, adică, mai clar, să fie date spre consultare tuturor entităților prevăzute de lege:
CSM, organizații profesionale, organizații ale judecătorilor și, bineînțeles, opiniei publice. Este
obligatoriu să respectăm aceste chestiuni și, subliniez, înainte să ajung eu la guvern, domnul prim-ministru
analizase cu maximă responsabilitate aceste chestiuni și așa a fost posibil ca, în 20 de minute sau cât am
stat noi doi împreună, să ajungem la consens, pentru că amândoi și, evident, toți membrii guvernului,
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dorim să consolidăm statul de drept și atunci o parte importantă este respectarea normelor și, nu în
ultimul rând, respectarea românilor și a asociațiilor și a societății civile care, cu toții, vă asigur, sunt
foarte interesați de aceste spețe. Mulțumesc.

Titlurile derulate pe burtieră pe parcursul declarațiilor celor doi demnitari și, apoi, în continuarea
dezbaterilor din studio, au fost:

Acum: Iohannis participă la ședința guvernului Grindeanu; Iohannis, sfidare la guvern: nu i-a

salutat pe miniștri; Iohannis: Am decis în această dimineață să vin la guvern; Iohannis: Premierul

Grindeanu m-a chemat să prezidez ședința; Iohannis, către miniștri: Sunt foarte mulțumit, vă faceți

datoria; Iohannis: Ordonanța privind grațierea să nu se facă peste noapte; Iohannis: Am discutat cu

premierul și despre ordonanța grațierii; (în flash, cu litere de o șchioapă, pe burtiera mărită) În câteva

momente/ce decizii cruciale/se iau acum în ședința de guvern/la care participă președintele/ Anunțuri în

direct.; Binomul, informații greșite pentru Iohannis privind legea amnistiei; Bica o acuză pe Kovesi că

minte sau e informată greșit; Cum minte binomul în privința legii amnistiei ca să-l salveze pe Iohannis;

Iohannis cere de la guvern lege pentru amnistie și grațiere; (în flash, cu litere de o șchioapă, pe burtiera

mărită) Imediat, exclusiv/Transmisiune de la Cotroceni/Ce pune la cale Iohannis/după lovitura de forță de

la guvern/Dezvăluiri în exclusivitate/Dovada ipocriziei lui Iohannis/Ce face cu miniștrii PSD-ALDE ; Cum

se răzbună Iohannis în ziua în care „guvernul meu” e audiat; Oamenii lui Cioloș, audiați în Parlament

pentru gaura de 10 mld. lei; Suma uriașă pentru generalul Coldea, cadoul parafat de Iohannis.

În emisiunea de știri de la ora 11, se continuă dezbaterea pe tema declarațiilor făcute de
președintele Iohannis la ședința de guvern. Alături de moderator, în studio, s-a aflat psihologul Hanibal
Dumitrașcu, iar prin telefon, au participat la discuții, Lucian Bolcaș, avocat și Norica Nicolai,
europarlamentar. Spicuim din titlurile afișate pe burtieră:

Iohannis bate cu pumnul în masă la guvern pentru legea grațierii; Iohannis s-a dus peste

premier, mutare în forță; Ultima oră: Iohannis a plecat de la guvern ; Cum minte binomul în privința legii

amnistiei ca să-l salveze pe Iohannis.

În jurul orei 11.20, pe parcursul transmisiunii în direct, de la Palatul Victoria, a conferinței de presă

a premierului, au fost afișate pe burtieră următoarele titluri:

Grindeanu: Vom face tot ce am promis până acum; Grindeanu: Legea grațierii nu era pe ordinea

de zi; Premier: Abuzul în serviciu nu se dezincriminează; Premier: Cu sau fără Iohannis aici, nu votam

legea grațierii; Premier: Am aflat că Iohannis vine când era pe drum; Premier: Iohannis nu m-a anunțat

înainte că vine la ședință;

Analizând ediţiile emisiunii informative difuzate sub titlul “Breaking News”, în
data de 18.01.2017, începând cu ora 09.13, în care a fost prezentată ştirea
referitoare la participarea preşedintelui României la şedinţa de guvern din acea zi,
membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea
articolelor 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi 65 lit. c) din Codul audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că informaţiile din titlurile despre
participarea preşedintelui României la şedinţa de guvern nu au fost prezentate în
mod obiectiv, fapt ce contravine prevederilor privind informarea corectă a
publicului.
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În esenţă, în cadrul ediţiilor informative şi, îndeosebi, în titlurile afişate au

fost prezentate informaţii despre faptul că preşedintele României ar fi solicitat
Guvernului, în cadrul şedinţei la care a participat, „lege pentru amnistie şi graţiere”,
informaţii care nu aveau corespondent în realitate, fapt de natură a prejudicia
dreptul publicului la informare obiectivă.

În acest sens, pe parcursul ediţiilor de ştiri, postul ROMÂNIA TV a afişat pe
ecran, în mod repetat, titluri, precum: „Iohannis cere de la guvern lege pentru
amnistie şi graţiere” / „Iohannis bate cu pumnul în masă la guvern pentru legea
graţierii” / „Iohannis, anunţ oficial după ordinul dat la guvern despre graţiere”.

Consiliul a constatat că, prin conţinutul unor asemenea titluri, publicului nu i-au
fost prezentate nişte informaţii corecte, în condiţiile în care, în realitate, potrivit
declaraţiilor preşedintelui, acesta se opunea adoptării de către guvern a unor acte
normative privind graţierea sau amnistia.

Prin urmare, procedând astfel, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia
legală de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a
faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Mai mult, în
scopul informării corecte, Codul audiovizualului reglementează imperativ ca
titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor
prezentate.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că şi titlurile afişate pe
parcursul emisunii „Ora de vârf”, din aceeaşi zi, de la ora 20.00, în care s-a
discutat despre protestul ce se defăşura în Piaţa Universităţii, au fost difuzate cu
încălcarea aceloraşi prevederi legale.

Exemplificăm din raportul de monitorizare: „Susținătorii lui Kovesi, în stradă; cine a dat
ordinul; Echipa România TV, atacată după dezvăluirile lui Ghiță; Apărătorii dosarelor măsluite protestează
acum.; Bomba serii: Kovesi confirmă dezvăluirile lui Ghiță; (pe burtiera mărită și cu litere de o șchioapă)
Imediat, exclusiv/imagini de ultimă ora/cu Liviu Dragnea/ ce face șeful PSD/în aceste momente; S. Ghiță, cele
mai recente dezvăluiri. Ce se pregătește; (pe burtiera mărită și cu litere de o șchioapă) În scurt timp, la România
TV/Dezvăluirile lui Ciutacu/Atacuri coordonate acum/pentru stoparea dezvăluirilor/lui Sebastian
Ghiță/Amenințări cu pușcăria și injurii/ordinul lui Kovesi/executat în aceste momente/Liviu Dragnea a
aflat/când va fi săltat de pe stradă/cum își laudă Kovesi/procurorii care terorizează. Demnitarul care a fost/la
chef cu șefa DNA/rupe tăcerea la România TV/ Amenințările lui Coldea și Kovesi/ Cine sunt țintele/ De ce a dat
Iohannis buzna/peste premierul PSD-ALDE; Liviu Dragnea răspunde atacurilor lui Iohannis.”

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi emisiunea
„Ediţie de seară”, de la ora 21.00, moderată de d-nul Victor Ciutacu, invitaţi fiind:
Laura Vicol, avocat; Gelu Vişan, lider PMP; Şerban Nicolae, senator PSD; Sorin
Roşca Stănescu, jurnalist; Niels Schnecker, jurnalist (la telefon); Valentin Stan,
analist politic (la telefon, după ora 22).

Redăm din raportul de monitorizare:
„Victor Ciutacu: (59.30/18-20) Bună seara, doamnelor și domnilor. Trăim vremuri agitate.

Atacuri coordonate acum, pentru stoparea dezvăluirilor lui Sebastian Ghiță și în sprijinul șefei DNA.
Susținătorii Codruței Kovesi au ieșit în stradă și chiar au atacat echipele România TV. Ei spun, la fel cum
o spune și Codruța Kovesi, că trebuie să fim băgați în pușcărie. Dintre acești protestatari, se disting ușor
oameni ai lui Klaus Iohannis. Dan Maxim este printre ei și ne aduce informații în direct. Bună seara,
Dane.

Dan Maxim: Bună seara. Sunt o mie cinci sute, poate două mii de oameni, veniți aici, în Piața
Victoriei din Capitală. Au plecat de la Piața Romană, acum aproximativ o oră și jumătate, sunt oameni cu
care o echipă România TV a avut momente încordate. O echipă care filma, mai devreme, în Piața
Universității, a fost agresată verbal, au fost adresate și injurii și amenințări la adresa integrității echipei
România TV, pentru simplul motiv că filma în piață. Și vorbim de oameni veniți, așa cum spuneam, în
Piața Victoriei, oameni care s-au arătat, pe tot parcursul acestui protest, de partea Laurei Codruța Kovesi
și care, e drept, acum jumătate de oră erau ceva mai mulți și acum parcă vor să se îndrepte spre casă, e
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drept, este și foarte frig, cum spuneam, o mie cinci sute, poate două mii de oameni, sunt și foarte mulți
jandarmi, veniți pentru a menține ordinea. Atât, deocamdată, de aici. Cum vor apărea informații noi, vom
reveni.

Victor Ciutacu: Mulțumesc mult, Dane. Dacă te-nvârți de două palme, dă-ne un semn și intri în
direct imediat, dar să vedem acum, doamnelor și domnilor, cine sunt acești protestatari. Mulți dintre ei nu
știu exact pentru ce au ieșit în stradă, însă asta nu-i împiedică să ne atace.

Urmează un material în care reporterii România TV prezenți la protest au o discuție mai aprinsă cu
câțiva dintre demonstranți pe tema motivelor pentru care aceștia din urmă au ieșit în stradă și din cauza
politicii conducerii postului care îi intervieva. Revenind în studio, moderatorul îi caracterizează succint,
după care introduce în discuție un material despre Laura Codruța Kovesi:

Victor Ciutacu: (03.38/18-21) Oameni plini de caracter, de tupeu și de voie bună. Însă, abia
când a ajuns subiect al dezvăluirilor publice, Laura Codruța Kovesi, susținută frenetic de acești tineri, a
descoperit dreptul fundamental al omului la viață privată.

După prezentarea invitaților, discuția începe cu intervenția lui Gelu Vișan:
Gelu Vișan: (08.29/18-21) Eu am văzut reportajele, am văzut că sunteți amenințați și de doamna

Codruța Kovesi și vreau să spun public, după acest act: eu cred în doamna Laura Codruța Kovesi, care
este o eroină a luptei anticorupție, este un procuror tânăr, venit de la Sibiu, care vrea să facă numai bine
și să bage corupții la pușcărie…

Sorin Roșca Stănescu: Îți dă medalia PMP.
Gelu Vișan: … și dacă bagă vreo 20-30 așa, nevinovați, la pușcărie, nu se pune pentru că dânsa

se luptă cu anticorupția. Așa ar trebui să sune mesajele noastre, după capul unora, la televizor, după capul
unora.

Victor Ciutacu: Credeam că sunteți răcit, domnu…
Gelu Vișan: (09.17/18-21) Doamna Laura Codruța Kovesi, ca să ne înțelegem, este șefa

binomului mafiot Coldea-Kovesi.
Victor Ciutacu: Doamna Kovesi e șefa? Parcă era Coldea șef.
Gelu Vișan: Nu, șefa, mâna înarmată, că ea a rămas singură acuma.
Victor Ciutacu: Eu am înțeles că binomul și-a pierdut creierul, dar…
Gelu Vișan: Nu, ea acuma a rămas cu cătușele…
Sorin Roșca Stănescu: E monolitică, acuma.
Gelu Vișan: E monolitică, e șefa dânsei, e șefa ei. Și, apropo, mi-aș fi dorit ca tinerii să iasă-n

stradă pentru libertate și nu pentru pușcărie, dar asta e altă discuție.
Victor Ciutacu: Și închiderea unor televiziuni nu e libertate?
Gelu Vișan: Păi, nu, tocmai, nu ies pentru democrație, ies ca să închidă televiziuni, oameni.
Victor Ciutacu: Domnul Roșca Stănescu, poate sunt eu rău-voitor, puteți să-mi explicați și mie

miracolul prin care, pe un ger de crapă pietrele, se strâng mii de oameni în stradă pentru un demers care,
hai să fim serioși, nu-i vizează direct și pe care marea majoritate dintre ei habar n-au, am impresia că
toată lumea a stat să citească astăzi proiectul de lege al lui Florin Iordache.

Sorin Roșca Stănescu: (10.16/18-21) Nu e niciun miracol, e cât se poate de firesc, se predă în
toate cursurile de manipulare chestiunea asta. Amintiți-vă că, de la bun început, pe rețelele de Facebook
ale ONG-urilor dedicate…

Victor Ciutacu: Ale jurnaliștilor cu atitudine…
Sorin Roșca Stănescu: Și ale jurnaliștilor dedicați și ei și plătiți din fondurile SRI, unii

gradați chiar, a apărut o primă informație scandaloasă, cu adevărat scandaloasă, și anume că Iohannis
a salvat lucrurile, întrucât pe ordonanța de urgență era trecută data 18 ianuarie, ca dată de la care să fie
aplicată toată chestiunea, ceea ce e total fals, există data de 18 ianuarie în ordonanță, dar se referă la
altceva, se referă la grațierea infracțiunilor săvârșite până în data de…

Victor Ciutacu: Stați un pic, domnule Roșca Stănescu, credeți că de la nuanța asta au ieșit ei în
stradă?

Sorin Roșca Stănescu: Nu, au fost mai multe, asta-i una, dar au fost vreo 5 din astea, în cascadă,
și, cu certitudine, printre cei 1500, 2000, câți or fi fost, de oameni, au fost și oameni de bună credință și
înșelați, pur și simplu păcăliți de un val de minciuni care, de ieri seară, până azi, când a avut loc
demonstrația, au inundat rețelele sociale. Sunt minciuni peste minciuni: că o să iasă corupții. Dimpotrivă,
ordonanța e foarte clară(…) dar oamenii ăștia au fost intoxicați, că ies violatorii, că ies prădătorii, că
societatea e în pericol, ș.a.m.d.. Ăsta e rezultatul dezinformării și manipulării, nu trebuie să ne mirăm că
au reușit, din 20 de milioane, să păcălească o mie cinci sute.
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Victor Ciutacu: Oi fi eu mai conspiraționist, așa, domne, până acum ziceau că e mâna invizibilă a

lui Coldea, care dirijează tot, face, drege, când vrea el, scoate lumea-n stradă, când dă repaus, se întorc în
cazarmă. Coldea a plecat.

Sorin Roșca Stănescu: dar clonele?
Victor Ciutacu: Clonele sunt cine, domnule Roșca Stănescu? Cine sunt micii Coldea? Marele

Coldea și-a făcut un set de pui care au preluat rețeaua?
Sorin Roșca Stănescu: Ăia numiți de Coldea. Păi, cum să nu-și facă, în 12 ani? Cum să nu-și

facă?
Victor Ciutacu: Cine, domne, ăla pe care l-a făcut Ghiță cu un bilet de avion?
Sorin Roșca Stănescu: Cum să nu facă clone? Bun, dar clonele tot mișcă-n front. Au fonduri?

Clonele au fonduri?
Victor Ciutacu: Păi, nu știu, au?
Sorin Roșca Stănescu: (13.17/18-21) Păi, au, au cele mai mari fonduri, raportate la PIB, dintre

toate serviciile secrete din lume. Au un ONT acolo, în interior, în care pot să cazeze persoane? E un ONT,
domnule, deci ei pot înființa ONT-ul din nou. Au bani pentru acoperiții din presă care sunt legal, atenție,
legea le permite, nu-i ca-n Germania aici. Au ONG-uri ale lor? Au sau n-au? Au, că legea le permite să
facă ONG-uri și ONG-urile scot lumea-n stradă, la nevoie.

Discutându-se în studio despre unul dintre sloganele strigate în stradă, și anume Laura, nu uita, noi
suntem de partea ta, Gelu Vișan a făcut următoarele afirmații:

Gelu Vișan: (24.10/18-21) Victor, asta se striga într-un oraș din România, la ora 14.20, în toate
parcările hipermarketurilor…

Victor Ciutacu: dar se strigă și acum, în Piața Victoriei.
Gelu Vișan: Nu m-ați înțeles, ascultați-mă: erau provocatori, băieți plătiți, după câte…
Victor Ciutacu: Cine dracu-i plătește, domnule, c-a plecat odiosu?
Gelu Vișan: Eu, aicea, am 3 nume, dar n-are rost să-i bag pe oameni la necaz, sau pe instituții.

Astăzi, la 14.20, în hipermarketul dintr-un oraș din România, veneau tineri, strigau: Laura, sunt de partea
ta, ești cea mai tare, nu te lăsa!, vorbeau cu oamenii „veniți, veniți” și lucrurile…

Victor Ciutacu: aveau și slogan de campanie.”

Titluri derulate pe ecran pe parcursul dezbaterilor:
„România TV, atacată pentru difuzarea înregistrărilor lui Ghiță; Atacuri coordonate acum

pentru stoparea dezvăluirilor lui S. Ghiță; Imediat: Ipocrizia șefei DNA, cum se apără; Dovada

manipulării grosolane din stradă; Ipocrizia lui Kovesi: viața privată e sacră doar pentru ea; Imediat: un

demnitar de la chefurile lui Kovesi rupe tăcerea; Imediat: dezvăluirile demnitarului care a băut cu Kovesi;

Imediat: de ce se mândrește Kovesi cu procurorii abuzivi; Cum a aflat Dragnea când îl umflă de pe stradă

statul de drept; Protestatari: Laura, nu uita, noi suntem de partea ta; (pe burtiera mărită și cu litere de o

șchioapă) În scurt timp, la Ciutacu/demnitarul care a fost/la chef cu șefa DNA/rupe tăcerea la România

TV./Amenințările lui Coldea și Kovesi/cine sunt țintele/De ce a dat Iohannis buzna peste premierul PSD-

ALDE; De ce se mândrește zeița anticorupție cu procurori abuzivi; Imediat: umilirea lui Kovesi-meditații

în direct; (pe burtiera mărită și cu litere de o șchioapă) Urmează, ediție specială/doi șefi de stat/demască

cele mai grave abuzuri/ de la vârful statului/ declarații explozive/la România TV/Cine fabrică

dosare/adevărata miză/a dezvăluirilor lui S. Ghiță; Kovesi, umilită de Bica pe Codul Penal, meditații în

direct; Coldea și Kovesi, amenințări la scară largă, cine sunt țintele”.

În urma analizării emisiunii „Ediţie de seară”, membrii Consiliului au
constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor articolelor 40 alin.
(1) şi (2), respectiv 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, întrucât au fost
aduse acuzaţii unor persoane şi instituţii publice, de natură a le prejudicia, iar
moderatorul nu a solicitat interlocutorului să probeze acuzaţiile.
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Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi au fost făcute acuzaţii la

adresa activităţii SRI şi DNA, vizată, îndeosebi, fiind d-na Laura Kovesi, şef
procuror DNA, radiodifuzorul nu a prezentat punctul de vedere al acestora şi nici
dovezi în susţinerea acuzaţiilor, aşa cum avea obligaţia legală în temeiul art. 40
alin. (1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii a
adoptat o atitudine care a permis formularea de acuzaţii nedovedite, practic,
achiesând la acestea, în condiţiile în care norma reglementează în sarcina sa
obligaţia de a solicita interlocutorului să prezinte probe pe care se întemeiază
pretinsele fapte incriminatorii. Sub acest aspect, Codul audiovizualui prevede la
art. 40 alin. (2) că moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm
interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele
care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acuzaţiile.

În aceste condiţii, în lipsa unor dovezi şi a punctului de vedere al
persoanelor şi insituţiilor incriminate, radiodifuzorul a prejudiciat dreptul publicului
de a fi informat imparţial şi cu bună-credinţă cu privire la subiectele prezentate,
fapt ce contravine art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

Mai mult, titlurile derulate pe ecran pe parcursul dezbaterilor erau menite să
susţină ipotezele acuzatoare, în condiţiile în care în emisiune nu au fost indicate
sau prezentate dovezi în susţinerea lor, astfel încât o asemenea abordare a
condus la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal şi a fost de natură a
prejudicia dreptul publicului la informare corectă.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii
au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele
aduse în în atenţia telespectatorilor şi fără a se aduce atingere dreptului la
imagine a persoanei.

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.

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 amendă de 40.000 lei.

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. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3)
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
amendă de 40.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
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articolelor 40 alin. (1) şi (2), 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) 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 amendă de 40.000 lei
postul ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul mai multor emisiuni din 18 ianuarie 2017,
informaţiile din titlurile afişate pe ecran despre participarea preşedintelui României
la şedinţa de guvern nu au fost prezentate în mod obiectiv.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea art. 40 din
Codul audiovizualului, întrucât în emisiunea „Ediţie de seară” au fost aduse
acuzaţii unor instituţii publice, iar moderatorul nu a solicitat interlocutorului să le
probeze.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


