
Decizia nr. 199 din 25.04.2017
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 25 aprilie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 9354/31.10.2016, cu privire la emisiunea Ştirile România Tv de la
ora 18:00, difuzată de postul România TV în data de 28.10.2016.

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 înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 65 lit. f) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate:
Art. 65
În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:
f) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor

eventuale catastrofe, să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice abilitate.

În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 28.10.2016, în
cadrul ediţiei informative Ştirile România TV de la ora 18:00, ştirea însoţită de titlul:
ANUNŢ-ŞOC: PĂMÂNTUL VA FI ÎN BEZNĂ TOTALĂ TIMP DE DOUĂ SĂPTĂMÂNI.

Potrivit raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut:
S1 (rep.35:10-37:00, sel.970) Prezentatoare: O informaţie-şoc circulă pe reţelele

de socializare. Specialiştii susţin că Pământul va fi în beznă totală timp de două
săptămâni, în luna noiembrie. Anunţul apocaliptic face înconjurul lumii şi îngrijorează
milioane de oameni.

În continuare, a fost prezentat un material înregistrat care a conţinut: scurte
secvenţe cu corpuri cereşti care explodează; scurte secvenţe prezentând un corp
ceresc printre nori; secvenţă cu suprafaţa Terrei filmată din spaţiu; imagini care prezintă
poziţia planetelor Pământ, Venus şi a Soarelui; diferite imagini cu: planete, constelaţii,
stele; o schemă care prezintă fazele pe care le parcurge planeta Venus în raport cu
Soarele.

Voce din off: Potrivit specialiştilor, informaţia ar fi fost scăpată chiar de NASA, iar
acum vestea-şoc a stârnit îngrijorare în lumea întreaga. Astfel, începând din 15
noiembrie şi până pe 30 noiembrie, Pământul se va cufunda în întuneric. Bezna va
fi provocată de un eveniment astronomic între Venus şi Jupiter. Mai exact, Venus va
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trece prin sud-vestul planetei Jupiter şi va străluci de zece ori mai mult decât aceasta.
Astfel, lumina planetei Venus va încălzi substanţa gazoasă din care este format Jupiter,
cauzând o reacţie de proporţii. Această reacţie va duce la eliminarea unei cantităţi mari
de hidrogen în spaţiul cosmic care va intra în contact cu Soarele pe data de 15
noiembrie, începutul fenomenului. Hidrogenul va cauza o explozie masivă pe suprafaţa
Soarelui, care va duce la creşterea instantanee a temperaturii acestuia cu 9000 de
grade Kelvin. Studiile mai arată că temperatura de pe suprafaţa Pământului va creşte
cu opt grade Celsius şi nu vor fi fenomene majore. Unii experţi spun că singurele regiuni
care vor fi afectate de acest fenomen, sunt cele de la Poli. În plus, nimeni nu trebuie să-
şi facă griji, pentru că evenimentul este similar celui pe care locuitorii din Alaska îl
trăiesc în timpul iernii. Fireşte, sunt şi voci care spun că informaţia este doar o farsă
care a luat amploare pe internet şi că nu se va întâmpla nimic.

Ştirea cu acelaşi conţinut a mai fost difuzată în grupajul informativ Ştirile România
TV de la ora 21:00.”

În urma analizării materialului audiovizual difuzat sub titlul „ANUNŢ-ŞOC:
PĂMÂNTUL VA FI ÎN BEZNĂ TOTALĂ TIMP DE DOUĂ SĂPTĂMÂNI” membrii
Consiliului au apreciat că, raportat la informaţia efectiv adusă la cunoştinţa publicului,
pregnantă în cadrul ştirii, referitoare la „cufundarea pământului în întuneric timp de două
săptămâni” era necesar ca ştirea să cuprindă şi prezentarea unui punct de vedere al
unui specialist în astronomie sau un punct de vedere al autorităţilor publice abilitate,
întrucât o astfel de informaţie este de natură să îngrijoreze, să „şocheze” publicul
telespectator, să inducă ideea iminenţei unui eveniment cu potenţial catastrofal, iar
afirmaţia potrivit căreia „sunt şi voci care spun că informaţia este doar o farsă care a
luat amploare pe internet şi că nu se va întâmpla nimic” – nu elimină ipoteza enunţată
de prezentatoare la începutul ştirii.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea materialului
audivizual s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 65 lit. f) din Decizia 220/2011.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiunile de ştiri sunt enunţate
ipoteze sau relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, trebuie
să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice abilitate.

Pentru aceste considerente, constatând nerespectarea dispoziţiilor legale,
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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. 65 lit. f) 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 emisiunea „Ştirile România TV” din 28.10.2016, de la ora 18.00,
sub titlul „ANUNŢ-ŞOC: PĂMÂNTUL VA FI ÎN BEZNĂ TOTALĂ TIMP DE DOUĂ
SĂPTĂMÂNI”, a fost difuzată o ştire de natură să creeze panică în rândul
telespectatorilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 65 lit. f) din Codul audiovizualului, în cazul în care în
emisiunile de ştiri sunt enunţate ipoteze sau relaţii de cauzalitate privind producerea
unor eventuale catastrofe, trebuie să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice
abilitate.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


