
Decizia nr. 82 din 16.02.2017
privind amendarea cu 5.000 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 16 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare care au avut
ca obiect emisiunile de ştiri şi dezbateri din data de 17.08.2016 (reclamaţia nr.
7553/18.08.2016), emisiunea „Breaking News” din 21.08.2016 (reclamaţia nr.
7672/23.08.2016), respectiv „Ştirile România TV” din 28.08.2016 (reclamaţia nr.
7796/29.08.2016), difuzate de postul ROMÂNIA TV.

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 rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat articolele 40 alin. (2)
şi 65 lit. b) şi c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Conform dispoziţiilor invocate:
- art. 40 (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. 65: În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte
următoarele reguli:

lit. b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o
conexiune reală;

c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi
datelor prezentate.

Membrii Consiliului au constatat că emisiunile de ştiri şi dezbateri din data de
17.08.2016 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) din Codul
audiovizualului. Cu privire la aceste emisiuni, redăm aspectele consemnate în
raportul de monitorizare:

„Ştirile România TV, ora 13:00
● La ora 13:20, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă galbenă aflată în mişcare, au fost titrate

următoarele texte, cu litere de tipar:
S1 (rep.11.57-13.20, sel.1511) ÎN CÂTEVA MOMENTE; BEIZADEA DE POLITICIAN; PRĂPĂD

DUPĂ BEŢIE; SCENE ŞOCANTE; IMAGINI CU COPILUL CARE L-A SCOS PE PRINŢUL NICOLAE DIN



2
CASA REGALĂ; ÎMPĂCARE ISTORICĂ LA CEL MAI ÎNALT NIVEL; ALERTĂ ÎN MAI MULTE ZONE;
AUTORITĂŢILE SE MOBILIZEAZĂ.

La momentul primei difuzări, aceste texte au rulat în buclă, de 3 ori.
Ştirile România TV, ora 14:00
● S2 (rep.53.36-54.40, sel.1511) Informaţia BEIZADEA DE POLITICIAN; PRĂPĂD DUPĂ BEŢIE;

SCENE ŞOCANTE a făcut trimitere la ştirea cu titlul BEIZADEAUA FĂRĂ PERMIS S-A RĂSTURNAT CU
MAŞINA în care se preciza faptul că fiul unui primar din Vaslui a făcut accident, după ce a condus fără permis
auto. Au fost difuzate imagini cu o maşină avariată şi prezentate informaţii cu privire la accident.

● La ora 14:24, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă galbenă aflată în mişcare, au fost titrate
următoarele texte, cu litere de tipar:

S3 (rep.16.12-17.32, sel.1512) URMEAZĂ LA ROMÂNIA TV; EDIŢIE SPECIALĂ; PROGNOZA
PENTRU TOAMNĂ; ÎN DIRECT DE LA SEDIUL ANM; VAL DE FENOMENE ŞOCANTE; EFECTE
DEVASTATOARE PENTRU POPULAŢIE; AGRICULTORI DISPERAŢI; CE SE ÎNTÂMĂPLĂ CU
SUBVENŢIILE; BANII ŢINUŢI ÎN CONTURI DE TEHNOCRAŢI; CE MANEVRE FAC; SOŢIILE LUI
CONDREA; PRIMA CONFRUNTARE FAŢĂ-N FAŢĂ; RĂZBOI PE AVERE ŞI COPIL; CE SECRETE AU
DEMASCAT.

La momentul primei difuzări, aceste texte au rulat în buclă, de 2 ori.
Ediţie specială, ora 15:00
● S4 (rep.51.27, sel.1512-14.35, sel.1513) Informaţia ALERTĂ ÎN MAI MULTE ZONE; VAL DE

FENOMENE ŞOCANTE; EFECTE DEVASTATOARE PENTRU POPULAŢIE a făcut trimitere la subiectul
dezbătut în cadrul emisiunii Ediţie specială, de la ora 15:00, unde s-a discutat despre un val de fenomene
meteorologice devastatoare pentru populaţie.

Titluri: PROGNOZA ACTUALIZATĂ PENTRU TOAMNĂ, DATE ALARMANTE; TOAMNĂ CALDĂ,
CU PLOI PUŢINE- EFECTE DEVASTATOARE.

Şirile România TV, ora 18:00
● La ora 18.14, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă galbenă aflată în mişcare, au fost titrate

următoarele texte, cu litere de tipar:
S5 (rep.05.46-06.25, sel.1516) IMEDIAT, EDIŢIE INCENDIARĂ; LILI RUSE FACE DEZVĂLUIREA

ZILEI; RĂSTURNARE DE SITUAŢIE ÎN DOSARUL CASEI LUI IOHANNIS; TERTIP SCANDALOS; CUM
POATE PĂSTRA IMOBILUL; DECIZIE DE LA COTROCENI.

La momentul primei difuzări, aceste texte au rulat în buclă, de 2 ori. De asemenea, au mai fost difuzate
şi la ora: 18.20; 18.24;18.27; 18.34.

Ultima oră, ora 19:00
● S6 (rep.47.35, sel.1516- 44.06, sel.1517) În cadrul emisiunii, s-a dezbătut informaţia promovată în

cadrul textului de mai sus, astfel: judecătoarea care urma să judece recursul în anulare formulat de preşedinte,
s-a pensionat. Conform unor surse, judecătoarea ştia că va face parte din completul de judecată.

Titluri: TERTIPURI PRIN CARE FAMILIA IOHANNIS VREA SĂ RĂMÂNĂ CU CASA; BOMBĂ ÎN
DOSARUL LUI IOHANNIS: DE CE SE TEM JUDECĂTORII DE PROCES; JUDECĂTOAREA LUI
IOHANNIS PENSIONATĂ ÎNAINTE DE PROCES.

● La ora 19.26, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă galbenă aflată în mişcare, au fost titrate
următoarele texte, cu litere de tipar:

S7 (rep.17.34-18.22, sel.1517) ORA 20, BOMBA SERII; SONDAJUL CARE ÎI STRICĂ VACANŢA LUI
IOHANNIS; OMUL CARE ÎL SPERIE PE PREŞEDINTE; ÎN DIRECT LA ROMÂNIA TV; PREMIERUL
CIOLOŞ; ÎNREGISTRARE- ŞOC; RECUNOAŞTE TOTUL; DEZMĂŢUL DE LA GUVERN; PE CE SE
TOACĂ BANII.

La momentul primei difuzări, aceste texte au rulat în buclă, de 2 ori. De asemenea, au mai fost difuzate
şi la ora: 19:36; 19:48; 19:51.

Cheia zilei, ora 20:00
● S8 (rep.51.28, sel.1517- 43.20, sel.1518) În cadrul emisiunii, s-a dezbătut informaţia promovată în

cadrul textului de mai sus, astfel: avem datele din ultimul sondaj care îi alungă somnul lui Iohannis, îi strică
vacanţa, pentru că unul dintre cei mai cunoscuţi politicieni ai PNL, din ultimii ani, este în continuare în
fruntea sondajelor.

Titluri: SCANDALUL CARE-I STRICĂ VACANŢA LUI IOHANNIS, LOVITURA DE LA CRIN;
ŞEDINŢĂ CU PUMNUL ÎN MASĂ, DE CE ESTE NERVOS BĂSESCU, ADEVĂRATA MIZĂ; RUPTURĂ ÎN
FAMILIA PREZIDENŢIALĂ: CE A DECIS PRIMA DOAMNĂ; DECLARAŢIE-ŞOC: PREMIERUL
RECUNOAŞTE DEZMĂŢUL PE BANII ROMÂNILOR.

● La ora 20:47, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă galbenă aflată în mişcare, au fost titrate
următoarele texte, cu litere de tipar:
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S9 (rep.38.36-39.57, sel.1518) URMEAZĂ, SEARĂ-EVENIMENT; ŞEFUL ANTIMAFIA LA ROMÂNIA

TV; DEZVĂLUIRI DEVASTATOARE DIN DOSARUL CARE CUTREMURĂ ROMÂNIA; ACŢIUNE ÎN
FORŢĂ; OMUL CARE A CONDUS BNR; MĂRTURII INCENDIARE DESPRE RELAŢIA INTIMĂ CU
BLONDA PREŞEDINTELUI; MAREA MANIPULARE CU VACANŢA LUI IOHANNIS; UNDE PETRECE CU
ADEVĂRAT; IMAGINI DIN VILĂ; MINISTRU TEHNOCRAT, CRIZĂ DE NERVI LA ROMÂNIA TV PE
FACTURILE ROMÂNILOR.

La momentul primei difuzări, aceste texte au rulat în buclă, de 2 ori. De asemenea, au mai fost difuzate
şi la ora: 20:51.

România la raport, ora 21:00-23:00
● Informaţia DEZVĂLUIRI DEVASTATOARE DIN DOSARUL CARE CUTREMURĂ ROMÂNIA a

fost dezbătută, astfel:
S10 (rep.59.36, sel.1518- 03.45, sel.1519) A fost difuzat un interviu cu procurorul şef al DIICOT, cu

referire la reportajul Sky News.
Titluri: DEZVĂLUIRILE ŞEFULUI ANTIMAFIA; ANUNŢUL ŞEFULUI ANTIMAFIA DESPRE

DOSARUL MOMENTULUI.
● Informaţia MĂRTURII INCENDIARE DESPRE RELAŢIA INTIMĂ CU BLONDA PREŞEDINTELUI

a făcut trimitere la subiectul dezbătut în emisiune cu privire la audierea lui Bogdan Olteanu.
S11 (rep.13.57-14.14, sel. 1519) Andreea Creţulescu: În faţa judecătorilor, apărarea lui Olteanu a fost

inedită. A dat vina pe viaţa amoroasă şi pe starea emoţională, pe motiv că nu-şi mai aminteşte toate acele
discuţii şi acele momente.

Titluri: OLTEANU, MĂRTURII INTIME DESPRE RELAŢIA CU BLONDA LUI IOHANNIS.
● La ora 22:30, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă galbenă aflată în mişcare, au fost titrate

următoarele texte, cu litere de tipar:
S12 (rep.22.01-23.35, sel.1520) URMEAZĂ, EXCLUSIV; EDIŢIE SPECIALĂ A ŞTIRILOR; CELE MAI

BUNE INFORMAŢII ŞI IMAGINI; DEZASTRU DIN CAUZA VREMII; FURTUNI NEOBIŞNUIT DE
PUTERNICE; IMAGINI ŞOCANTE; MEDIC CELEBRU DAT DISPĂRUT; CĂUTĂRI DISPERATE ŞI
MISTER; BĂTAIE ÎNTRE CLIENŢI LA BANCĂ; MOTIV HALUCINANT; MINISTRU TEHNOCRAT;
ACHIZIŢII REVOLTĂTOARE; PE CE SE DUC BANII ROMÂNILOR; DEZVĂLUIRI DE ULTIMĂ ORĂ.

La momentul primei difuzări, aceste texte au rulat în buclă, de 2 ori. De asemenea, au mai fost difuzate
şi la ora: 22:51.

Ştirile România TV, ora 23:00
● S13 (rep.51.42-53.51, sel.1520) Informaţia DEZASTRU DIN CAUZA VREMII; IMAGINI

ŞOCANTE a făcut trimitere la ştirea cu titlul: FURTUNĂ CU FORŢĂ DE URAGAN în care se menţiona
faptul că în vestul ţării a lovit o furtună de o forţă neobişnuită. Ştirea a fost însoţită de imagini care prezentau
balize reflectorizante dărâmate pe şosele, acoperişuri ale unor case smulse şi aruncate la distanţă.

● S14 (rep.13.11-13.42, sel.1521) Informaţia BĂTAIE ÎNTRE CLIENŢI LA BANCĂ; MOTIV
HALUCINANT a făcut trimitere la ştirea cu titlul: CLIENŢII S-AU BĂTUT ÎN BANCĂ în care se specifica
faptul că doi bărbaţi s-au bătut într-o bancă, pentru că unul dintre ei s-ar fi băgat în faţă. Ştirea a fost însoţită
de imagini blurate în care se putea observa cum se bat câteva persoane.

Analizând raportul de monitorizare având ca obiect emisiunile de ştiri şi
dezbateri din data de 17.08.2016, membrii Consiliului au constatat că acestea au
fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului,
întrucât titlurile şi textele afişate pe burtiere nu au fost de natură să reflecte într-un
mod cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în cadrul acestor emisiuni.

Astfel, în textele afişate au fost utilizate cuvinte de genul: SCENE ŞOCANTE;
ALERTĂ ÎN MAI MULTE ZONE; VAL DE FENOMENE ŞOCANTE; EFECTE
DEVASTATOARE PENTRU POPULAŢIE; IMEDIAT, EDIŢIE INCENDIARĂ; BOMBA
SERII; DEZVĂLUIRI DEVASTATOARE DIN DOSARUL CARE CUTREMURĂ
ROMÂNIA; MĂRTURII INCENDIARE DESPRE RELAŢIA INTIMĂ CU BLONDA
PREâŞŞEDINTELUI; DEZASTRU DIN CAUZA VREMII; IMAGINI ŞOCANTE;
MOTIV HALUCINANT.

De asemenea, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare având
ca obiect emisiunea „Ştirile România TV” din 28.08.2016, de la ora 15.00,
prezentată de Violeta Romanescu. În cadrul acesteia a fost analizat subiectul
referitor la situaţia din PNL, membrii Consiliului constatând că subiectul a fost ilustrat
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cu imagini care nu aveau nicio legătură cu acesta sau cu titlurile afişate pe ecran.
Sub acest aspect, redăm din constatările consemnate în raportul de monitorizare:

„Iniţial, informaţia amintită mai sus a fost prezentată pe scurt.
Sel 1 (Rep. 31.07, sel 28-15) Violeta Romanescu: Vă arătam după publicitate imaginile disperării. E

vorba de lupta pentru bani, pentru funcţii dar şi pentru putere. Nu se întâmplă doar afară, ci şi la noi. E
măcel pe ciolan şi în PNL. Ce se împarte şi ce se promite, vă spunem imediat la ştiri.

În partea de jos a ecranului era scris IMEDIAT: Bătaie la sânge între băsişti şi iohannişti, imaginile
disperării, cum se încaieră pe funcţii

Pe întreg ecranul au fost difuzate imagini cu un grup numeros de persoane care se îmbrânceau într-un
spaţiu public. Apoi, grupul s-a împărţit în alte grupuri mai mici în care, de asemenea, oamenii se împingeau.
Pe ecran a fost titrat skynews.

A urmat o imagine în care un bărbat s-a apropiat de un alt bărbat care stătea pe scaun şi l-a lovit cu
piciorul în zona capului, în timp ce persoanele din jur încercau să îl oprească. Scena menţionată a fost reluată
în slow motion. Pe ecran nu a fost titrată sursa.

Au fost difuzate imagini cu alte altercaţii, în care apărea un grup de oamenii care se împingeau, iar
unul dintre bărbaţii din grup îl luau de gât pe un alt bărbat. Pe ecran a fost titrat 141 YouTube/ Dmytro
Chygryn.

Nu a fost precizat locul unde au fost filmate imaginile.
După pauza publicitară, ştirea a fost prezentată pe larg, urmată de o discuţie în studio.
Titluri pe ecran: MĂCEL PE MARELE CIOLAN ÎNTRE BĂSEŞTI ŞI IOHANNIŞTI; BĂTAIE LA

SÂNGE PE FUNCŢII ÎN PARTIDUL LUI IOHANNIS
Invitaţi în studio: Aurelian Bădulescu-avocat, Radu Delicote-analist politic, Gheorghe Iancu-profesor

universitar
Imaginile prezentate înainte de pauza publicitară au fost reluate pe întreg ecranul, fiind completate la

final cu o altă imagine în care câteva persoane săreau peste un grup de oameni care se îmbrânceau, putând fi
observate mai multe persoane care ridicau pumnul pentru a-i lovi pe cei din apropiere. Pe ecran a fost titrat
bbc.com.

Nu a fost precizat locul unde au fost filmate imaginile.
Pe parcursul expunerii ştirii şi a discuţiei din platou, pe ecran partajat au fost reluate imaginile cu

altercaţiile prezentate iniţial. Din durata totală a ştirii, de 257 secunde, imaginile au rulat pe ecran timp de 214
secunde însemnând 83% din timpul total.”

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 65
lit. b) din Codul audiovizualului, deoarece nu a existat o conexiune reală între
comentariile pe marginea subiectului privind situaţia din PNL şi imaginile ce l-au
însoţit. Astfel, în ilustrarea acestui subiect, radiodifuzorul a difuzat o altercaţie filmată
într-un parlament străin, prezentând-o sub tema «bătaie cu sânge în PNL» şi fără să
precizeze locul în care s-a produs. Mai mult, imaginile cu respectiva bătaie au fost
difuzate în mod repetat, aşa încât din durata totală a ştirii, de 257 secunde, imaginile
au rulat pe ecran timp de 214 secunde însemnând 83% din timpul total.

În aceste condiţii, în virtutea dreptului publicului la informare corectă, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat regula prevăzută la art. 65 lit.
b) din Codul audiovizualului, potrivit căreia, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, între
subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul trebuie să existe o conexiune
reală.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de
monitorizare cu privire la ediţia emisiunii „Breaking News” din 21.08.2016,
constatând că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) din
Codul audiovzualului.

Emisiunea a fost moderată de d-na Denisa Pascu, invitat fiind d-nul Victor
Ponta, fostul premier. Au fost abordate teme politice, cum ar fi alegerile din 2014,
actorii politici din fruntea ţării, guvernarea actuală, dar s-a adus în discuţie şi
tragedia de la Colectiv. În acest context, redăm din raportul de monitorizare dialogul
dintre moderatoare şi invitat, respectiv cele două pasaje din emisiune care fac
obiectul reclamaţiei nr. 7672/ 23.08.2016.

„1- Reper sel. 02.30, sel. rtv_1614
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Denisa Pascu: Vorbeam, aş vrea să revenim un pic la ce s-a întâmplat în noiembrie 2015, am auzit

atunci informaţii, cum că, dacă dumneavoastră n-aţi fi plecat din fruntea guvernului se pregăteau foarte
multe proteste, inclusiv incendierea unor sedii, ale unor instituţii foarte importante.

Victor Ponta: Da, astea au fost informaţiile pe care le-am avut şi eu.
Denisa Pascu: Când aţi primit astfel de informaţii, ce vă spuneau exact oamenii aceia, cât de

departe se putea ajunge?
Victor Ponta: Se pregătea aşa, se dorea să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Ucraina aşa,

un maidan, ori eu am spus, domn`e, în primul rând, că atunci era Ministru de Interne, domnul Oprea şi
am zis, nici vorbă, nici un jandarm, nu că nu, domn`e, lăsaţi în pace să facă ce vor. Nu există în România
jandarmi care bat oameni, cât sunt eu prim-ministru, nu că nu se poate…

Denisa Pascu: Domnul Oprea v-a anunţat.
Victor Ponta: Da, domnia sa m-a anunţat şi am primit şi alte date. În al doilea rând, am spus: domn`e,

eu nu sunt dispus ca să rămân eu pe funcţie, să facem din Bucureşti cine ştie ce... Şi 3, am spus: atâta timp
cât Preşedintele ţării, cel care, dincolo de partea personală, are totuşi obligaţia de a respecta nişte reguli,
nişte instituţii, de a reprezenta România, foloseşte moartea unor oameni, pentru că, haideţi, nu mai vreau să
deschid acel subiect dureros. Domnul Iohannis, vinerea, pleacă la Sibiu. A fost singura sâmbătă din viaţa
domniei sale, când, ştiind că eu eram în avion, mă întorceam în ţară de urgenţă, s-a dus la spital, nu ştiu cu
ce-i ajuta, mi-au spus doctorii că nu ştiau cum să-l scoată afară cu SPP- iştii, că vă daţi seama, cei pe care i-
au adus la spital atunci, n-aveau voie să primească vizite cu camere de luat vederi şi cu… şi din acel moment,
am văzut după aceea discursul, că ştie cine e de vină, că şi am zis: bun, ok, deci, înseamnă că v-a folosit
moartea acelor oameni. Vreau să mai spun, însă, un lucru şi ăsta e păcatul domniei sale şi eu cred că va
coborî sub 35%, va coborî mult pentru asta, pentru că oamenii, ştiţi, au în sufletul lor un sentiment din ăla,
domn`e, nu-i în regulă să te foloseşti de moartea cuiva. Dar, dincolo de asta, până la urmă, domnul Johannis,
până la urmă este egal cu el însuşi, să ştiţi. Domnul Johannis din 2016, eu îl cunosc, e acelaşi din 2015, din
2014 şi din 2013. Nu s-a schimbat nici în bine nici în rău. E identic. Şi concediul şi comoditatea şi lucrurile
care-i plac (…).

Reper sel. 20.22, sel. RTV_1614
Denisa Pascu: Domnule Ponta, după experienţa din 2014, v-ar mai tenta să candidaţi la preşedinţia

României în viitor?
Victor Ponta: Dacă mă întrebaţi, azi, nu. Nu ştiu ce o să vă spun dacă mă întrebaţi peste doi ani sau

3 sau 10 sau 15.
Denisa Pascu: Astăzi, de ce nu?
Victor Ponta: Pentru că eu cred că România trebuie să sufere o schimbare mai profundă, altfel se va

întâmpla ceea ce ştim deja, în turul 1 voi câştiga eu sau cine e de la PSD, între turul 1 şi turul doi se creează
o chestie, se construieşte, aşa, o chestie, că acum, dacă îi întrebaţi pe cei care stăteau la coadă, am văzut că
nu s-au mai, s-au înscris 8000 de oameni, nu, să voteze în Diaspora?

Denisa Pascu: Destul de puţini.
Victor Ponta: Cum destul de puţin, 8000?
Denisa Pascu: Sub.
Victor Ponta: 8000 sunt în câteva blocuri în Drumul Taberei. Despre asta vorbim. Şi noi toată ţara,

tot guvernul munceşte numai pentru cei 8000, nu, atenţie. Problema e următoarea, nu 8000, 80000, 180000,
200000 de mii, câţi ori fi. Trebuie să voteze. Îmi pare rău pentru acele cozi pe care, însă, ulterior am aflat
că nu le-am făcut eu cozile, ci cei care se aşezau, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori la rând, ca să fie cozi să se dea
la televizor. Problema e următoarea: eu vreau să vorbim, în egală măsură şi despre cei 20 de milioane care
sunt aici, că pare că noi cei care 20 de milioane noi vrem să, nu ştim cum să guvernăm, ca să nu se supere cei
8000, ceea ce nu e în regulă, adică eu vreau să fie egali cei 8000 de pe lista din străinătate, cu cei 16
milioane de pe lista de aici, ori văd că PNL- ul, acum, se ocupă numai de cei 8000, de ce, pentru că cei din
România nu au vrut să-ii voteze la locale?

Denisa Pascu: Pentru că au fost mai vocali în campania din, vă amintiţi atunci când ieşea
preşedintele şi spunea, sunaţi-vă fraţii, părinţii, ş.a.m.d (…).

Analizând emisiunea „Breaking News” din data de 21.08.2016, membrii
Consiliului au constatat că moderatoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a
solicita interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare, aşa cum se prevede la
art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Astfel, în emisiune, invitatul a susţinut, de exemplu, că unul dintre motivele
pentru care a demisionat din Guvern, în noiembrie 2015, a fost acela că ar fi fost
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informat că se pregăteau violenţe şi incendierea unor instituţii - un maidan, ca în
Ucraina“. De asemenea, acesta a mai afirmat că la alegerile prezindeţiale din anul
2014, cozile de la vot au fost din cauza celor care „se aşezau de două ori, de trei ori,
de patru ori la rând, ca să fie cozi, să se arate la televizor. (…)

Pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile aduse
în cadrul unei emisiuni, Codul audiovizualului instituie în sarcina moderatorilor
obligaţia de a solicita interlocutorilor să le probeze sau, cel puţin, să indice dovezile.
Din această perspectivă, moderatoarea a manifestat o atitudine contrară obligaţiei
legale ce-i incumbă, aşa cum se poate constata din raportul de monitorizare: „Denisa
Pascu: Când aţi primit astfel de informaţii, ce vă spuneau exact oamenii aceia, cât de
departe se putea ajunge?/ Domnul Oprea v-a anunţat. / Pentru că au fost mai vocali în
campania din, vă amintiţi atunci când ieşea preşedintele şi spunea, sunaţi-vă fraţii,
părinţii ş.a.m.d (…).

În concluzie, faţă de toate aceste aspecte, în privinţa emisiunilor de ştiri şi
dezbateri din zilele de 17 şi 28 august 2016, membrii Consiliului au constatat că
acestea nu au respectat regulile de informare corectă prevăzute la art. 65 lit. b) şi c)
din Codul audiovizualului, în sensul cărora titlurile şi textele afişate pe ecran trebuie
să reflecte cât mai fidel esenţa datelor şi faptelor prezentate, iar între subiectul tratat
şi imaginile ce însoţesc comentariul trebuie să existe o conexiune reală.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatoare emisiunii
„Breaking News”, din 21 august 2016, nu a solicitat interlocutorului să-şi probeze
acuzaţiile, fapt ce contravine art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că prezentarea
unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan social, economic şi politic trebuie
făcută cu respectarea unei informări obiective, printr-o prezentare echidistantă şi
echilibrată.

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.Titlul
şi sumarul ştirilor trebuie să reflecte esenţa evenimentelor şi datelor prezentate cât
mai precis.

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 amendă de 5.000 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. 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 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (2) şi 65
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lit. b) şi 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 5.000 lei
postul ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul mai multor emisiuni din 17 şi 28 august
2016, titlurile şi textele afişate pe ecran nu au reflectat cât mai fidel esenţa datelor şi
faptelor prezentate, iar între subiectul tratat şi imaginile ce au însoţit comentariul nu
a existat o conexiune reală.

De asemenea, emisiunea „Breaking News” din 21 august 2016 a fost difuzată
cu încălcarea art. 40 din Codul audiovizualului, deoarece moderatoarea nu a solicitat
interlocutorului să-şi probeze acuzaţiile.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


