
Decizia nr. 233 din 09.05.2017
privind amendarea cu 10.000 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 09 mai 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza
reclamaţiilor nr. 10136,10138/15.11.2016, 10127/14.11.2017, 10161/16.11.2016,
10659/06.12.2016, 10893/14.12.2016, 11211/27.12.2016, 11288/29.12.2016 şi
11285/29.12.2016 cu privire la unele emisiuni de ştiri şi dezbateri 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 prevederile art. 39 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele
ale art. 64 alin. (1) lit. b) 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:
Legea audiovizualului:
- art. 39 alin. (2): Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a

programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate
face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al
altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie,
în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Codul audiovizualului:
- art. 64 alin. (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 fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 65: În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte

următoarele reguli:
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;
În fapt, în data de 14.11.2016, postul România Tv a difuzat pe parcursul

jurnalelor de ştiri de la ora 18.00 şi de la ora 21.00, un material despre cearta dintre
Brigitte Sfăt, soţia lui Ilie Năstase, şi amanta acestuia. Brigitte Sfăt, pe un ton ridicat,
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ţipete chiar, i-a adresat unei tinere mai multe apelative jignitoare, aceasta
nerăspunzându-i.

Conform raportului de monitorizare, materialul a avut următorul conţinut:
„Prezentatoare: Noi imagini cu scandalul din stradă, între Brigitte Sfăt şi amanta lui Ilie
Năstase. Soţia fostului tenisman i-a arătat poze compromiţătoare şi i-a cerut explicaţii.

Imaginile sunt dintr-o parcare, pe stradă. Brigitte Sfăt, către o tânără aflată la
volanul unui autoturism: Paula, cum îţi explici pozele astea în sutien? Brigitte Sfăt s-
a apropiat de geamul maşinii şi a început să-i strige tinerei aflată în maşină: Pozele
astea cum le explici? Pozele astea în sutien când soţul meu pleca de la tine cum ţi
le explici?

Maşina tinerei a pornit, încercând să iasă din parcare. Brigitte Sfăt a început să
strige din ce în ce mai puternic:

Pozele în sutien când soţul meu pleca de la tine cum le explici? Cum îţi
explici pozele în sutien javro? A? Mâncai croissant în sutien? Cum îţi explici
pozele? În sutien! Draga mea, pozele-astea în sutien, când soţul meu pleca de la
tine! Cecilia! Cum îţi explici că erai în sutien cu soţul meu. Cum îţi explici mă?
Aşa-l primeai, în sutien. Aşa-l primeai javro? Curvo! Curvo! Eşti o curvă! Eşti o
curvă! Eşti o curvă! Eşti o curvă! Soţia tenismenului s-a îndepărtat de maşina care
încerca să părăsească locaţia, strigând în continuare: Curvo! Curvo!

Voce din off, pe fondul unor imagini cu Brigitte Sfăt, vorbind pe stradă cu o tânără:
Brigitte a lăsat de înţeles că la mijloc ar fi fost probleme legate de boli transmise
pe cale sexuală.

Soţia tenismenului este filmată abordând pe stradă o tânără şi arătându-i nişte
fotografii: Te-ai culcat cu el? Da! Ştiu sigur că te-ai culcat cu el.

Tânăra: De unde ştii tu?
Brigitte Sfăt: Nu vreau să fiu nesimţită şi să-ţi spun să te duci să te vindeci

de…în fine…
Tânăra: Să mă vindec de ce?
Brigitte Sfăt: ştii tu mai bine de ce.
Tânăra: M-a vizitat de câteva ori.
Brigitte Sfăt: Şi noaptea?
Tânăra: Nu, noaptea nu m-a vizitat.
Brigitte Sfăt: Cum să nu? Ia uite! (i-a arătat tinerei nişte fotografii) Ia uite femeie!

Eu am certitudinea că tu cu soţul meu v-aţi culcat împreună.”

De asemenea, în data de 26.12.2016, în emisiunea ”Ştirile România TV” de la
ora 12:00 (în intervalul: 12:14-12:21) postul de televiziune România TV a difuzat
ştirea ”Condamnarea anului, lovitură pentru lumea mondenă”.

Conform raportului de monitorizare, materialul informativ referitor la
condamnarea penală pentru proxenetism a unor persoane din lumea mondenă a
conţinut fragmente din emisiunile ”Mondenii” şi ”Un show păcătos”, ”iar pe ecran
partajat sau în full-screen, au fost difuzate imagini cu femei sumar îmbrăcate. Sânii au
fost nebluraţi ( pe Selecţie la: 01:20; , 01: 21; 0125; 01:27; 01:30) sau bluraţi, dar vizibili
( pe Selecţie la: 01:34; 01:40; 01: 41; 01:45; 01:51; 01:59; 02:28; 04:56; 04:58; 05:03;
05:47:05:55)”

Redăm din raportul de monitorizare referitor la conţinutul ştirii:
„Titlu: Condamnarea anului, lovitură pentru lumea mondenă
Violeta Romanescu: Condamnarea anului loveşte lumea mondenă, de această

dată.
Bogdan Alexandru: Dacă până acum primeau mii de euro pentru servicii

sexuale, acum prostituatele de lux au fost trimise la munca de jos. În folosul comunităţii.
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Violeta Romanescu: Au scăpat, însă de închisoare. Berta Popescu ne explică.

Berta, ce se întâmplă?
Berta Popescu-reporter RTv ( în direct): Bun găsit! O decizie dată de

judecătorii de la sectorul 5. Diana Gureşoaie, dar şi Mirela Dumitru au fost condamnate
la doi ani de închisoare cu suspendare, însă au fost trimise la muncă în folosul
comunităţii. Ei, bine, cele două erau acuzate de proxenetism şi-au povestit în faţa
judecătorilor, cum primeau mii de euro pentru serviciile sexuale, şi evident, şi cum
racolau clienţi pentru mai multe vedete. Acest dosar a zdruncinat lumea mondenă,
atunci când a început, întrucât mai multe asistente TV au fost chemate la Poliţie să dea
declaraţie. Printre ele s-au numărat şi Daniela Crudu sau Mădălina Pamfile. Ei, bine,
toate se pare, spun procurorii că au primit mai multe mii de euro pentru serviciile lor
sexuale şi evident mergeau şi în vacanţe luxoase cu oameni de afaceri, pentru care
erau şi plătite. Undeva la 3000 de euro, trebuia să plătească omul de afaceri pentru
aceste vacanţe. Printre beneficiarii acestor favoruri sexuale s-a numărat şi Ioan Niculae.
Omul de afaceri a fost şi audiat la Judecătorie şi a povestit judecătorilor că le-a dat bani
fetelor, însă nu neapărat pentru serviciile sexuale, ci pentru că erau prieteni.

Ilustraţie muzicală: Din cocoş nu faci găină/ Nici din curvă gospodină/ Din
femeie iubăreaţă/ Nu faci femeie de casă/.

Voce din off: Cârdul asistentelor TV care ciuguleau mii de euro de la afaceristul
braşovean, au scăpat de puşcărie, chiar mai uşor de bolile din categoria celor ruşinoase.
Milionarul Ioan Neculaie făcuse o pasiune arzătoare pentru prostituatele deghizate în
asistente şi pe care le invita chiar la el acasă.

Insert din ”Mondenii”:
Actor: Haideţi, vă rog!
Mirela Zeta: Da, deci domnu`, noi n-am venit aicea ca să facem perversiunile

care le-aţi văzut date acolo în limba aia armonioasă!
Montajul include o convorbire cu Ioan Neculaie:
Ioan Neculaie (prin telefon): : Doamne fereşte! Fă-ţi treizeci de cruci! Acuma, în

momentul ăsta! Fă-ţi treizeci de cruci! Doamne fereşte! Cum să existe aşa ceva?!Nuuu!
Ce dovezi?! N-au nicio dovadă!

Voce din off: Deşi, se află în pragul bătrâneţii, milionarul nu se limita doar la
amorul clasic. Preferinţele acestuia fiind la fel de îndrăzneţe ca cele din filmele pentru
adulţi.

Fragment din Mondenii:
Andreea Grămoşteanu: Ai fost cuminte, băieţaş?! N-am auzit!
Voce: Nu! (Peste voce este pusă la montaj fotografia lui Ioan Neculaie).
Andreea Grămoşteanu: N-am auzit!
Voce: Nu, n-am fost!! (Peste voce este pusă la montaj fotografia lui Ioan

Neculaie) .
Andreea Grămoşteanu: Şi ce păţesc băieţii care nu sunt cuminţi? Bătăiţă!
Voce din off: După bătaia de cap pe care au avut-o anchetatorii, târând la

audieri jumătatea din clasa siliconatelor, s-a stabilit că asistentele aveau şi proxenete.
Celebra fată de oraş: Diana Gureşoaie supranumită şi ”strâmba fotbalistului Dodel”, dar
şi mult mai discreta Mirela Dumitru. Conform stenogramelor Gureşoaie negocia chiar şi
prin telefon partide pentru Neculaie.

Insert din ”Mondenii”:
Mirela Zeta: Păi, vezi că eşti proastă!
Voce din off: Şi cum prostia ilegală se plăteşte, după mai bine de un an de

procese, ”Strâmba” va trebui să se îndrepte, după verdictul judecătorilor.
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Învăţată cu munca celei mai vechi meserii, avansând chiar şi la funcţia de

proxeneta supremă a milionarului Ioan Niculaie, Diana Gureşoaie nu pare să fi făcut
cărare la Oficiul Forţelor de Muncă. După ce şi-a primit sentinţa. Conform postărilor de
pe contul ei de socializare, Gureşoaie a apucat-o pe drumul pe care face naveta, tot
mai des: spre America. Deşi la începutul lunii, în verdictul dat de judecători, scrie negru
pe alb că orice deplasare mai lungă de cinci zile, trebuie anunţată autorităţilor. Capul
reţelei prostituatelor de lux, nu prea mai calcă prin Mamaia, probabil de ruşine, dar
rămâne tot la standarde înalte, cele ale hotelurilor din Miami Beach. Pentru faptele
comise va trebui să muncească gratis timp de o sută de zile în folosul comunităţii.
Judecătorii au plasat-o la Protecţia Socială a sectorului 6, sau la Protecţia Copilului din
sectorul 5. Diana a ales la 5. Cinci stele. Atât cât are hotelul de lux din Miami Beach
unde s-a fotografiat. Tariful unei nopţi de cazare într-una din camerele de lux ale
hotelului variază între 500 şi 840 de dolari. Şi alte foste asistente, devenite între timp
soţii şi mame, au mai fost acuzate că şi-ar fi oferit serviciile unor milionari.

Insert din ”Mondenii”:
Voce bărbat: Hai, hai repede!
Mirela Zeta: Hei, stai…
Voce bărbat: Păpuşă!
Mirela Zeta: Moşulică, ce-ai făcut? Da` de ce te grăbeşti, aşa! Hai, să-ţi arăt

pasărea!
Voce din off: Ţăranul cu Maserati, Petre Crăete a scos o listă lungă cu nume

grele.
Petre Crăete: Da, Petre Crăete mă numesc!
Voce din off: Printre ele şi vulcanica Andreea Tonciu.
Petre Crăete (înregistrare din ”Un show păcătos”): Era Andreea Tonciu,
Andreea Tonciu: Era şi mă-ta!
Dan Capatos: Stai, mă`, stai!
Andreea Tonciu: Du-te dracu` de-aici!...cu tine!
Luis Lazarus: Există o cerere şi-o ofertă pe piaţa prostituţiei şi-această cerere

vine din sferele înalte ale oamenilor de afaceri. Eu ştiu oameni, ştiu cât s-a plătit, ştiu
pentru cine. Cunosc lucrurile astea. Bărbaţii Biancăi fac parte din acest sistem. Infect.
Ea a venit pe siajul acestei cereri, ca o ofertă.

Insert din ”Mondenii”: Aoleu! Acesta ne-a lăsat pe centură! Hai, fetiţă, să
mergem de-aicea că ne confundă ăştia cu curve obişnuite!

Andreea Grămăşteanu: Da!”

În urma analizării rapoartelor şi a vizionării înregistrărilor referitoare la cele două
materiale prezentate în cadrul emisiunilor informative, membrii Consiliului au constatat
că temele abordate, detaliile, limbajul şi imaginile privind ipostaze indecente, care au
ilustrat „informaţiile” aduse în atenţia publicului au fost unele nepotrivite orei de difuzare,
de natură să afecteze minorii şi să contravină dispoziţiilor legale privind protecţia
acestora în cadrul serviciilor de programe.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că materialele analizate, difuzate de un
radiodifuzor declarat liber la retransmisie, aflat în lista must carry, în cadrul unor
emisiuni de ştiri şi informative, la ore accesibile minorilor, respectiv, 12.00, 18.00, 21.00,
au avut un conţinut de natură să afecteze dezvoltarea mentală sau morală a copiilor
care, date fiind orele de difuzare, au avut acces neîngrădit la vizionarea acestora.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că prezentarea de către
radiodifuzor a materialelor s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din
Legea audiovizualului, conform cărora, difuzarea în serviciile de televiziune şi de
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radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a
minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin
codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii
din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de
monitorizare referitor la titluri afişate pe parcursul programelor de ştiri şi dezbateri
difuzate de postul România Tv în zilele de 13 şi 14 noiembrie 2016.

Potrivit raportului de monitorizare:
„Titlul afişat în ziua de 13.11.2016:
Sel.13-15, repere: 13.15, 28.48 Pe fond alb, în partea de jos a ecranului, cu litere

mici: Urmează: Fenomenul alarmant care se va produce peste câteva ore şi care
anunţă marele cutremur, explicaţii de la Mihai Voropchievici

Reper 44.45, sel.13-15 Cu majuscule, în partea de jos a ecranului, pe fond
galben: FENOMENUL ALARMANT, CARE SE PETRECE PESTE CÂTEVA ORE,
CARE ANUNŢĂ MARELE CUTREMUR, EXPLICAŢII ÎN DIRECT DE LA MIHAI
VOROPCHIEVICI, PANICĂ GENERALĂ, URMEAZĂ, EXCLUSIV

Sel.13-16, repere: 02.17, 05.28 Pe fond alb, în partea de jos a ecranului, cu litere
mici: Urmează: Fenomenul alarmant care se va produce peste câteva ore şi care
anunţă marele cutremur, explicaţii de la Mihai Voropchievici

Reper 11.30 În studio, invitatul Mihai Voropchievici (numerolog şi astrolog) a
vorbit despre fenomenul numit „Super luna”, care va avea loc pe 14 noiembrie. Invitatul
a explicat că fenomenul e ceva firesc, normal şi că nu trebuie să existe motive de
îngrijorare. Invitatul a vorbit pe scurt despre apropierea Lunii de Pământ, maree,
flux/reflux şi alte fenomene fizice, specificând că acest eveniment – Luna mărită, nu
poate fi considerat un factor declanşator de cutremure.

Titlul afişat în ziua de 14.11.2016:
Sel.14-13, repere 23.26, 29.29, 39.29, 40.35, 40.37, 41.18, 41.58 Titlurile au fost

afişate în două moduri:
- litere mici pe fond alb, in partea de jos a ecranului: Urmează, exclusiv:

Fenomen alarmant care anunţă marele cutremur. Are loc chiar acum.
Transmisiune specială de la centrul de cutremure

- majuscule de format mare, pe fond galben, central, în partea de jos a
ecranului: URMEAZĂ, EXCLUSIV: FENOMEN ALARMANT CARE ANUNŢĂ
MARELE CUTREMUR ARE LOC CHIAR ACUM TRANSMISIUNE
SPECIALĂ DE LA CENTRUL DE CUTREMURE DIRECTORUL MIRCEA
RADULIAN EXPLICAŢII ÎN DIRECT LA ROMÂNIA TV

Sel.14-14, repere 05.35, 07.47, 08.13, 10.32, 11.02, 11.49, 12.42, 14.32, 15.00,
16.06, 17.24, 19.12, 19.36, 19.58, 25.50, 27.10, 27.39, 31.27, 40.19 Titlurile afişate au
fost aceleaşi cu cele prezentate mai sus.

Reper 40.19 Prezentatorul vorbeşte despre fenomenul Lunii mărite, spunând că
un asemenea fenomen s-a observat şi în preajma cutremurului din 1977. Pe ecran s-au
derulat imagini de arhivă cu dezastrul provocat de cutremurul din anul 1977,
precum şi imagini cu efectele devastatoare ale cutremurelor, din alte ţări. O
corespondentă a postului România Tv s-a aflat în direct de la Institutul de Fizică a
Pământului, unde i-a adresat întrebări directorului Mircea Radulian. Acesta, răspunzând
reporterei, a afirmat că efectul Lunii mărite asupra Pământului este foarte mic, aproape
neglijabil. Corespondenta postului, insistând, i-a spus şefului institutului că, imediat
după cutremurul din 1977, a apărut fenomenul Lunii mărite. Mircea Radulian a
concluzionat că totul ţine de statistică, putând apărea, în funcţie de fazele lunii, un
fenomen asemănător, dar totul este o întâmplare.”
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După analizarea raportului de monitorizare membrii Consiliului au apreciat că

informarea realizată prin reluarea pe ecran, în data de 14 noiembrie 2016, a
informaţiilor referitoare la un „Fenomen alarmant care anunţă marele cutremur. Are
loc chiar acum.” sau „FENOMEN ALARMANT CARE ANUNŢĂ MARELE
CUTREMUR ARE LOC CHIAR ACUM TRANSMISIUNE SPECIALĂ DE LA CENTRUL
DE CUTREMURE DIRECTORUL MIRCEA RADULIAN EXPLICAŢII ÎN DIRECT LA
ROMÂNIA TV”, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art 64 alin. 1 lit b) din Codul
audiovizualului.

Potrivit normei invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, radiodifuzorii trebuie să respecte principiul potrivit căruia informarea cu
privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod
imparţial şi cu bună-credinţă.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în condiţiile în care în cadrul
prezentării fenomenului „Super luna” în emisiunile informative din data de 13 noiembrie
2016 a fost invitat în studio domnul Mihai Voropchievici, care a vorbit despre fenomenul
numit „Super luna”, ce urma să aibă loc pe 14 noiembrie, explicând că fenomenul e
ceva firesc, normal şi că nu trebuie să existe motive de îngrijorare, fiind determinat de
apropierea Lunii de Pământ, specificând că acest eveniment – Luna mărită, nu poate fi
considerat un factor declanşator de cutremure, informarea referitoare la eveniment, ca
fiind unul „alarmant” difuzată în data de 14 noiembrie 2016 nu a fost una corectă,
prezentată în mod imparţial şi cu bună credinţă.

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea pe ecran a informaţiilor privind
„fenomenul alarmant care anunţă marele cutremur” nu s-a făcut cu respectarea
principiilor privind corectitudinea informaţiei şi buna credinţă, având în vedere că
afirmaţiile directorului Institutului de Fizică a Pământului erau în sensul în care
fenomenul nu este de natură să determine un cutremur, însă titlurile afişate şi imaginile
prezentate de radiodifuzor sugerau iminenţa producerii unui seism, situaţie fără
corespondent în realitate, de natură să alarmeze populaţia.

În şedinţa publică au fost analizate, de asemenea, rapoartele de monitorizare
privind titluri şi informaţii prezentate pe ecran în cadrul unor emisiuni de ştiri şi dezbateri
difuzate în zilele de 13 noiembrie 2016, 6, 14 şi 29 decembrie 2016, cu privire la care,
după analiză, membrii Consiliului au constatat că au fost difuzate cu încălcarea
dispoziţiilor art. 65 lit. b) şi c) dinCodul audiovizualului.

Redăm spre exemplificare fragmente din rapoartele de monitorizare analizate de
Consiliu:

- „(...) au fost difuzate de postul România TV, în data de 13.11.2016, în cadrul
emisiunilor de ştiri şi dezbateri de la orele 18, 19, 20, după cum urmează:

Sel.13-18 Pe banda galbenă din partea de sus a ecranului, intercalate de
sintagma Breaking News, s-au derulat câteva titluri care anunţau prezenţa de la ora
20.00 a lui Traian Băsescu, în studiourile România TV. Titlurile au fost: Ora 20.00:
Traian Băsescu vine în studiourile România TV, Traian Băsescu face dezvăluiri
explozive, Traian Băsescu nu mai suportă şi spune tot, precum şi titlul reclamat de
petent: Execuţia lui Traian Băsescu înainte de alegeri.

Sintagma referitoare la „execuţia lui Băsescu”, reclamată de petent, s-a difuzat
astfel:

Titlul: EXECUŢIA LUI BĂSESCU ÎNAINTE DE ALEGERI, a fost difuzat în
intervalul orar 18-19 de 16 ori: Sel.13-18, repere: 00.27, 03.18, 06.09, 11.51, 14.42,
17.33, 20.24, 23.16, 26.06, 28.57, 31.49, 34.40, 54.38, 56.32, 58.26.

Acelaşi titlu, a fost difuzat în intervalul orar 19-20, de 19 ori:
Sel.13-19, repere: 00.18, 02.13, 04.07, 06.01, 07.55, 09.49, 11.43, 11.37, 15.32,

17.25, 19.22, 21.14, 23.08, 25.52, 28.39, 31.21, 34.04, 36.48, 39.33.
În intervalul orar 20-21, titlul EXECUŢIA LUI BĂSESCU ÎNAINTE DE ALEGERI,

a fost afişat în partea de jos a ecranului, cu caractere mari, după cum urmează:
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Sel.13-20, repere 09.22 şi 10.24-14.47 (în acest interval fiind afişat permanent).

Menţionăm faptul că în ziua reclamată de petent – 12.11.2016, s-a afişat pe
parcursul emisiunilor de ştiri şi dezbateri ale postului Tv, România Tv titlul: ORDINUL
ARESTĂRII LUI BĂSESCU, afişat în intervalul orar 19-20 de 19 ori:

Sel.12-11, repere 18.02, 18.56, 22.09, 25.04, 26.00, 30.04, 32.40, 33.15, 36.16,
44.29, 45.17, 46.05, 48.23, 49.09, 49.56, 50.39, 51.23, 52.22.”

- „Pe parcursul derulării programului de ştiri de la ora 07.00, din data de
06.12.2016, transmise de postul România TV, s-au afişat următoarele titluri care nu au
avut legătură cu imaginile, subiectele prezentate, materialul filmat, sau comentariile
prezentatorului în momentul afişării respectivelor titluri:

Reper 00.00, sel.6-7 Titlul a fost afişat cu litere mici, în partea de jos a ecranului,
pe fond alb. IMEDIAT, EXCLUSIV: Zeci de oameni disperaţi, protest de amploare în
aceste momente-ce măsuri extreme au luat.

Reper 00.22, 18.33, sel.6-7 Titlul a fost afişat cu litere mici, în partea de jos a
ecranului, pe fond alb. IMEDIAT, EXCLUSIV: Imagini incredibile cu una dintre cele
mai iubite artiste din România, spectacol de 100 000 de euro.

Reper 16.58, 17.35, 25.44, 28.32, 40.05, 41.36 Titluri afişate cu majuscule,
caractere mari, pe fond galben. Aceste titluri nu au fost statice, s-au repetat de câteva
ori, succesiv: URMEAZĂ, EXCLUSIV: INFRACTOR PERICULOS PRINS ÎN STAŢIA
DE AUTOBUZ INTERVENŢIE ULUITOARE CONDAMNARE DE ULTIMĂ ORĂ DUPĂ
JAFUL DIN BANCĂ MILIOANE DE LEI FURATE DECIZIE CRUCIALĂ ÎN INSTANŢĂ
PENTRU ŞEFUL MAFIEI DE LA STAT SCUMPIRI ÎN MAGAZINE ÎNAINTE DE
SĂRBĂTORI OAMENII SUNT DISPERAŢI.

De la reperul 28.32 s-a mai adăugat înşiruirii de titluri, aşa cum sunt descrise mai
sus, şi următorul titlu: TEMPERATURI DE COŞMAR ÎN MAI MULTE ZONE
EXPLICAŢII ÎN DIRECT DE LA ANM

Reper 18.51, 24.59, 27.30, 38.26, 41.14 Titlul a fost afişat cu litere mici, în partea
de jos a ecranului, pe fond alb: URMEAZĂ, EXCLUSIV: Infractor periculos prins în
staţia de autobuz, cum a fost demascat bărbatul, intervenţie uluitoare

Reper 19.33, 22.51, 38.43 Titlul a fost afişat cu litere mici, în partea de jos a
ecranului, pe fond alb: URMEAZĂ, EXCLUSIV: Condamnare de ultimă oră după jaful
din bancă, milioane de lei furate, cum au fost înşelaţi clienţii

Reper 23.48, 39.14, 40.44 Titlul a fost afişat cu litere mici, în partea de jos a
ecranului, pe fond alb: Scumpiri în lanţ în magazine înainte de sărbători; ce preţuri
au crescut peste noapte, oamenii sunt disperaţi.

Reper 29.23, 39.03 Titlul a fost afişat cu litere mici, în partea de jos a ecranului,
pe fond alb: URMEAZĂ, EXCLUSIV: Decizie crucială în instanţă pentru şeful mafiei
de la stat; cine l-a turnat, ce pedeapsă riscă acum

Grupajul de ştiri al orei 07.00 s-a încheiat cu rubrica meteo la ora 07.44.
Menţionăm faptul că, în afară de titlul Imagini incredibile cu una dintre cele mai
iubite artiste din România, spectacol de 100 000 de euro, care a avut o
corespondenţă cu un scurt material despre concertul Deliei de la Teatrul Naţional
din Bucureşti ( reper 38.26), subiectele anunţate de toate celelalte titluri afişate nu
s-au regăsit în această ediţie de ştiri, în timpul afişării acestor titluri, pe întreg
parcursul ediţiei de ştiri, fiind prezentate cu totul alte subiecte, materiale, imagini,
comentarii ale prezentatorilor.”

- „ Pe parcursul derulării programului de ştiri de la ora 07.00, din data de
14.12.2016, transmise de postul România TV, s-au afişat următoarele titluri care nu au
avut legătură cu imaginile, subiectele prezentate, materialul filmat, sau comentariile
prezentatorului în momentul afişării respectivelor titluri:
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Titluri – litere mici, pe fond alb, în partea de jos a ecranului:
Sel.14-7, repere 00.01, 05.48 URMEAZĂ: Revoltă în PNL, cea mai mare criză

prin care trec liberalii; cum încearcă Băsescu să pună mâna pe partid
Repere 01.44, 04.27, 10.27, 12.10, 14.28 URMEAZĂ: Lovitura judecătorilor

pentru Dan Voiculescu; Scene uluitoare în instanţă, cărţi şi documente aduse cu
căruciorul

Reper 06.01 ÎN SCURT TIMP: Şantaj uluitor pe o reţea de socializare, tânără
la un pas de sinucidere, poliţiştii au intrat pe fir

Repere 14.37, 20.51, 25.08, 26.33 URMEAZĂ: Dezvăluiri despre moartea
fiului ofiţerului SRI; ipoteza care şochează pe toată lumea, ce au descoperit acum

Repere 25.41, 31.10 URMEAZĂ: Ultimele lovituri ale oamenilor lui Cioloş
înainte de a pleca; ce urme şterg tehnocraţii de la Guvern

Titluri cu majuscule, caractere mari, pe fond galben:
Sel.14-7, repere 10.45, 11.30, 13.16, 13.54, 16.20, 16.54, 17.30, 18.10, 18.52,

19.33, 20.02, 22.31, 23.12, 23.50, 24.30, 29.52, 30.25, 32.18, 42.15, 44.15, 45.32,
46.03, 46.35 URMEAZĂ, EXCLUSIV MOARTEA FIULUI DE OFIŢER SRI
DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE CE AU DESCOPERIT ANCHETATORII

Repere 11.08, 11.50, 13.37, 14.09, 16.38, 17.13, 17.52, 18.30, 19.10, 19.48,
20.20, 22.50, 23.33, 24.10, 24.50, 30.06, 30.45, 32.40, 42.39, 42.57, 43.16, 43.40,
43.57, 44.33, 45.12, 45.48, 46.20 OAMENII LUI CIOLOŞ ULTIMELE LOVITURI
ÎNAINTE SĂ PLECE CE URME ŞTERG TEHNOCRAŢII

Repere 11.16, 11.57, 13.43, 14.15, 16.46, 17.21, 17.58, 18.38, 19.21, 19.55,
20.28, 22.58, 23.40, 24.18, 24.58, 32.48, 42.46, 43.26, 44.40, 45.20, 45.55, 46.25 NOI
METODE DE FURT DIN CASELE ROMÂNILOR CUM ACŢIONEAZĂ HOŢII DE
SĂRBĂTORI OANA ZĂVORANU LOVEŞTE CUM BAGĂ VRĂJITOARELE ÎN
PUŞCĂRIE

Menţionăm faptul că, doar două subiecte ale ştirilor prezentate pe parcursul orei
07.00, au corespuns titlurilor afişate pe ecran:

Lovitura judecătorilor pentru Dan Voiculescu; Scene uluitoare în instanţă,
cărţi şi documente aduse cu căruciorul – Ştire despre refuzul instanţei de a-l elibera
pe Dan Voiculescu – reper 20.46

Şantaj uluitor pe o reţea de socializare, tânără la un pas de sinucidere,
poliţiştii au intrat pe fir – ştire despre şantajarea unei tinere de către un cunoscut al
acesteia, cu publicarea unor imagini compromiţătoare cu aceasta – reper 12.50

Subiectele anunţate de toate celelalte titluri afişate nu s-au regăsit în
această ediţie de ştiri, în timpul afişării acestor titluri, pe întreg parcursul ediţiei
de ştiri, fiind prezentate cu totul alte subiecte, materiale, imagini, comentarii ale
prezentatorilor.”

- „Ştirile difuzate de postul România TV în data de 29.12, ora 14.00, au fost
dedicate întâlnirii de la Palatul Cotroceni dintre preşedintele Klaus Iohannis şi premierul
propus de PSD, Sorin Grindeanu. Invitaţi în emisiune au fost Corina Drăgotescu şi prin
telefon Răzvan Theodorescu, Aurelian Bădulescu-viceprimar al capitalei, Codrin
Ştefănescu. În studio s-a discutat despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca premier,
şi posibilitatea respingerii acestuia de către preşedintele Iohannis, având în vedere că
fostul premier nominalizat de PSD, Sevil Shhaideh, fusese respinsă.

S-au prezentat câteva nume împreună cu fotografiile acestora, posibili miniştri în
cabinetul Grindeanu.

Reper 07.35 Intervenţie video a lui Liviu Dragnea, acesta spunând că
preşedintele e obligat să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu, singura propunere a PSD
pentru funcţia de prim ministru.
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În timpul transmiterii programului de ştiri, pe ecran a fost afişat următorul titlu:
Reper 01.39, sel.29-14 Titlu afişat în partea de jos a ecranului, cu majuscule pe

fond galben:
MANEVRA LUI IOHANNIS PENTRU A SUBJUGA ŢARA
Subtitlu, pe fond alb şi cu caractere mici:
Documentul crucial depus de premierul PSD la întâlnirea cu Klaus Iohannis

de la Palatul Cotroceni

Menţionăm faptul că mesajul transmis de titlul MANEVRA LUI IOHANNIS
PENTRU A SUBJUGA ŢARA, nu a avut corespondent în ediţia de ştiri difuzată la ora
14.00, neexistând informaţii sau intervenţii ale invitaţilor care să susţină acest tip de
anunţ.”

- „Ştirile prezentate de postul România Tv în data de 29.12.2016, au fost dedicate
noii propuneri de prim ministru din partea PSD, domnul Sorin Grindeanu. Prin telefon au
intervenit Andreea Creţulescu-realizator emisiuni România Tv şi Iosif Buble-jurnalist.

Aspectele reclamate au constat în titlurile afişate pe ecran, acestea nefiind
urmate de explicaţii sau comentarii pe parcursul derulării emisiunii.

Reper 21.50, sel.29.12 URMEAZĂ. EXCLUSIVITATE:
CE A DECIS ACUM IOHANNIS LA ÎNTÂLNIREA TENSIONATĂ DE LA

COTROCENI CU PREMIERUL PSD
IOHANNIS A SCOS ACUM MAPA CU SECRETE DESPRE GRINDEANU
DRAGNEA, FIREA ŞI PREMIERUL PSD, AMENINŢAŢI CU MOARTEA

ÎNAINTE DE MOMENTUL POLITIC AL ANULUI
MĂRTURII FĂRĂ PRECEDENT. SPIONUL CARE-L POATE COMPROMITE PE

PREŞEDINTELE IOHANNIS. CE DEZVĂLUIRI PREGĂTEŞTE ÎN FAŢA
MAGISTRAŢILOR

Titlurile s-au derulat pe ecran succesiv, în mod repetat, cu majuscule pe fond
galben, sau în partea de jos a ecranului, ca subtitluri pe fond alb, pe tot parcursul ediţiei
speciale a ştirilor. Acestea nu au fost urmate de explicaţii din partea prezentatorilor,
neexistând pe parcursul derulării emisiunii ştiri sau intervenţii ale invitaţilor, care să aibă
legătură cu conţinutul acestor titluri.”

În urma vizionării unor secvenţe din înregistrări şi a analizării rapoartelor de
monitorizare, membrii Consiliului au constatat că difuzarea respectivelor programe s-a
făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 65 din Codul audiovizualului care impun
radiodifuzorilor ca, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, să respecte regula referitoare la
existenţa unei conexiuni reale între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul,
precum şi pe cea care stabileşte că titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai
fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, aşa cum rezultă din rapoartele de
monitorizare, radiodifuzorul a afişat pe ecran informaţii sub forma de titluri care nu au
avut legătură cu imaginile, subiectele prezentate, materialul filmat, sau comentariile
prezentatorului în momentul afişării respectivelor titluri ori care nu aveau corespondent
în subiectele prezentate sau comentate şi nu reflectau faptele şi datele prezentate
publicului.

Avănd în vedere toate aspectele reţinute anterior, 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 10.000 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. g) şi alin. (2) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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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 10.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) şi 65 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 10.000 lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece în ediţii de ştiri din 14 noiembrie şi 26 decembrie 2016 a
prezentat, la ore accesibile tuturor categoriilor de public, materiale audiovizuale cu un
conţinut de natură să prejudicieze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea, în cadrul unor
emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în lunile noiembrie şi decembrie 2016 , a dispoziţiilor
legale referitoare la informarea corectă a publicului, la existenţa unei conexiuni reale între
subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul, la obligaţia ca titlurile şi textele
afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


