Decizia nr. 645 din 12.11.2020
privind amendarea cu 15.000 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 12 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare, întocmite
în baza a sesizărilor cu numerele 10096/15.10.2020, 9998, 10023/12.10.2020 și
10021/12.10.2020 cu privire la emisiunile de știri și dezbateri difuzate în zilele de 9,
11 și 15.10.2020, de postul ROMÂNIA TV.
Postul
de
televiziune
ROMÂNIA
TV
aparţine
radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi
decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor
3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale articolelor 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. a) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit Legii audiovizualului:
art. 3 alin. (2) – „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.”
– să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut
comercial mascat fiind interzise;”
Conform prevederilor din Codul audiovizualului:
- art. 64 (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 subiect, fapt sau 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:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;
Analizând raportul de monitorizare referitor la emisiunile de ştiri şi dezbateri
difuzate în zilele de 9, 11 și 15.10.2020, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 64 alin.
(1) lit. b) şi 65 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare
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a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).
Sub acest aspect, redăm din raportul de monitorizare:
Postul de televiziune România TV a difuzat, în datele de 09, 11 și 15.10.2020,
în programele sale de știri și de dezbateri, mai multe titluri și informații despre
secretarul de stat dr. Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență
astfel:
09.10.2020
 Breaking news, ora 12:44
Titluri: RAED ARAFAT, TRIMIS LA DNA PENTRU ECHIPAMENTE
SANITARE NELIVRATE.
Conținut știre: A fost difuzată o informație de ultimă oră cu privire la faptul că
medicul și secretarul de stat Raed Arafat ar fi fost trimis la DNA.
Prezentator: Curtea de Conturi îl trimite pe Arafat la DNA, ar fi vorba
despre o fraudă de 2.5 milioane de dolari pentru niște echipamente sanitare
nelivrate, oamenii secretarului de stat sunt acuzați și ei la rândul lor.
Marius Gârdașiu, reporter România TV: Vorbim despre un control al Curții
de Conturi, un control care a descoperit nereguli grave și un prejudiciu de 4
milioane de euro acum în plină pandemie, un prejudiciu dat de echipamente
medicale nelivrate, dar plătite în avans de statul român, asta pentru că cei de
la Curtea de Conturi au făcut verificări la Oficiul Național de Achiziții
Centralizate și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, două
instituții care știm foarte bine, sunt în subordinea lui Raed Arafat, au
descoperit nereguli extrem de grave legate de achizițiile de echipamente
medicale făcute în perioada pandemiei, mai exact aceste două instituții din
subordinea lui Raed Arafat au plătit în avans materiale sanitare care nu au mai
ajuns în România, este vorba de sute de ventilatoare mecanice, care știm
foarte bine, sunt esențiale pentru viață pentru pacienții care se luptă în aceste
momente între viață și moarte, în condițiile în care România începe să ducă
lipsă de paturi la ATI. Cei de la Curtea de Conturi spun că oamenii lui Raed
Arafat ar fi practic vinovați de abuz în serviciu, aceasta este acuzația care a
fost trimisă pe masa procurorilor DNA, e vorba în esență de două contracte,
unul plătit în avans de Oficiul Național de Achiziții Centralizate, celălalt de
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de exemplu au fost plătiți 2.5
milioane de dolari către Oficial Național pentru Achiziții Centralizate, către o
firmă din Coreea de Sud, care e angajată și semnase contracte că va livra
României 400 de ventilatoare mecanice, ei bine, banii au ajuns în Coreea de
Sud, 2.5 milioane de dolari, nu au mai ajuns însă ventilatoarele mecanice în
spitalele românești. De asemenea, un alt contract a fost semnat cu o firmă din
Elveția, vă repet, este un control al Curții de Conturi care arată că oamenii din
subordinea lui Raed Arafat și aceste două instituții coordonate direct de Raed
Arafat ar fi prejudiciat statul român cu 4 milioane de euro în timpul pandemiei,
acum rămâne de văzut ce vor face procurorii DNA, cum va decurge această
anchetă și dacă Raed Arafat sau cei din subordinea sa vor ajunge în curând la
DNA.
 Știrile România TV de la ora 14:00
Titluri: RAED ARAFAT, TRIMIS LA DNA PENTRU ECHIPAMENTE SANITARE
NELIVRATE; DE CE SE ASCUNDE EROUL ARAFAT DUPĂ CE A FOST DAT PE
MÂNA DNA?; DE CE NU RĂSPUNDE EROUL ARAFAT?
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Conținut informație: A fost difuzată o informație de ultimă oră cu privire la
faptul că medicul și secretarul de stat Raed Arafat ar fi fost trimis la DNA.
Prezentator: Curtea de Conturi îl trimite pe Raed Arafat la DNA, pentru
niște echipamente sanitare nelivrate de 4 milioane de euro, colega mea,
Raluca Măndoiu are detalii despre acest nou scandal în care este implicat
secretarul de stat Raed Arafat.
Raluca Măndoiu, corespondent: Totul a izbucnit în urma unor verificări ale
Curții de Conturi făcute la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și la Oficiul
Național pentru Achiziții Centralizate, unde s-a descoperit că s-au semnat contracte
pentru achiziția a câteva sute de ventilatoare mecanice care nu au mai sosit
niciodată în țară, însă pentru care s-au plătit în avans bani, mai exact un contract
semnat cu Coreea de Sud pentru achiziția a 400 de ventilatoare mecanice cu o
valoare de peste 2.5 milioane de dolari și un alt contract semnat cu o societate din
Elveția pentru alte 250 de ventilatoare la fel, cu o valoare de peste 2 milioane de
euro. În ambele situații, aceste ventilatoare nu au sosit niciodată în țară, astfel
că autoritățile s-au sesizat, iar Curtea de Conturi a depus o adresă la DNA.
Deocamdată, Raed Arafat nu are nicio calitate în aceste dosare, de altfel
secretarul de stat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a făcut
public faptul că deocamdată nu are nicio calitate în aceste cazuri.
Prezentator: Mulțumesc, Raluca, chiar în aceste momente colegii mei
încearcă să ia legătura cu domnul Raed Arafat, secretarul de stat este acuzat,
așa cum ați văzut și dumneavoastră de abuz în serviciu, haideți să auzim dacă
ne răspunde domnul Raed Arafat pentru că, așa cum vă spuneam, sunt
acuzații extrem de grave, așteptăm în continuare, ar fi normal să obținem o
reacție din partea domnului Arafat pentru că e vorba de o fraudă de 4 milioane
de euro, e vorba de abuz în serviciu, este vorba de echipamente medicale. (în
fundal se aude apelând din regie un număr de telefon la care însă nu răspunde
nimeni) Domnul Raed Arafat nu răspunde la telefon, nu vrea să își exprime un
punct de vedere cu privire la acest subiect, încercăm în continuare, dar așa
cum auziți și dumneavoastră, secretarul de stat și șeful Departamentului
pentru Situații de Urgență nu dorește să intervină. Mergem mai departe.
11.10.2020
 Breaking news, de la ora 12:23
Titluri pe ecran: DANA BUDEANU ÎL ÎNFRUNTĂ PE COMANDANTUL-ȘEF
ARAFAT; BUDEANU: ARAFAT TERORIZEAZĂ POPULAȚIA DEJA SPERIATĂ!;
BUDEANU: NU SUNTEȚI ȘEFUL ROMÂNIEI, DOMNULE ARAFAT!; BUDEANU:
TOTUL E O BATJOCURĂ, PROPAGAȚI PANICA!;
Gianina Lungu: Sunt dezvăluiri incendiare, Dana Budeanu detonează bomba,
vorbim despre un atac dur.
Dragoș Bistriceanu: Despre cum îl înfruntă Dana Budeanu pe comandantul-șef
Arafat în materialul următor.
A fost difuzată o înregistrare în care Dana Budeanu a vorbit despre secretarul de
stat Raed Arafat: Nu sunteți șeful României, nu sunteți dumneavoastră,
domnule Arafat, este o senzație astăzi. Au fost conducători ai României care
au avut senzația asta și 10 ani și după aia s-au dus la pușcărie. Ieșiți în fiecare
zi ca un călău și amenințați populația, nu știu dacă realizați, domnule Arafat,
că sunteți încă tânăr pentru bătrânii amărâți care au trecut de 80 de ani, care
au trecut de 70 de ani, de 80 de ani, militari cu arme în mână, înseamnă război,
înseamnă o mare frică. Vă gândiți la sufletele lor? Oamenii ăștia, care nu au
bani de medicamente, ies din casă, să nu uităm că li s-a spus să iasă între 11
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și 1, între… batjocoriți crezând că moartea e pur și simplu la colț, pentru că
văd niște oameni cu arme. Acesta e singurul lucru care îl faceți acum pentru
populație, induceți panică și atât. Tu când ceri sprijinul populației, ca autoritate,
ieși și o ameninți? Bă, vă închidem, vă băgăm la pârnaie, să moară, să facă,
nenorociților, criminalilor, ăia care zic împotrivă. Care zic, mă? Ăia care zic… Cine
dracu zice că nu există virusul? Cine a zis că nu există virusul, nu e despre asta
vorba. Este despre felul în care ați gestionat această pandemie, este felul în care ați
gestionat-o voi. Astăzi nu vrea nimeni să se testeze că ajunge la pârnaie, la pârnaie
numită spital, contrar tuturor urletelor mele, dar, normal, eu nu sunt nimeni, sunt un
cetățean din România, din martie, aprilie, mai prin care v-am spus de un miliard de
ori, bă testați, bă, luați corporațiile mari, corporațiile, băi, luați-le și testați-le angajații,
așa cum erau ele, unele în lockdown, unele în…creați statistica. Tot ceea ce ați
făcut și dumneavoastră, domnule Arafat, că ați stat deoparte în perioada aceea
în care trebuia testat, testat, testat, teste în spitale, teste la job-uri, teste peste
tot, testele trebuiau să fie available pentru toată lumea, nu era nimeni speriat
atunci. S-au transferat toate pilele, finii, nașii, dracii, prietenii la DSP, ca ăia să
vină să facă anchetele epidemiologice în spitale etc, de aia suntem unde
suntem, de aia totul este o batjocură, domnule Arafat. Această pandemie va fi
decontată, ce faceți astăzi însă este la propriu un act de cea mai mare mizerie
împotriva oamenilor, așa că astăzi pentru toți cei care propagă panica am un
singur cuvânt și anume, marș!
România te vede, ora 17:00, moderator Ioan Korpos.
Invitații emIsiunii: Daniel Savu-PSD; Mariana Barață-jurnalist; Oana Lovinprotestatară; Iulian Surugiu-sindicalist.
Pe parcursul emisiunii, pe ecran pe banda de breaking news au rulat titlurile ce
anunțau subiectul ce va urma a fi dezbătut în emisiune: EȘECUL MĂSURILOR LUI
ARAFAT, CU CE A FOST PRINS; CURTEA DE CONTURI L-A DAT PE ARAFAT
PE MÂNA DNA; PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT.
 S13 (rep.31.38-34.06 sel.17)
La 17:31 a fost difuzată o informație de breaking news cu privire la verificările
realizate de Curtea de Conturi cu privire la achiziția de ventilatoare mecanice în
perioada stării de urgență.
Titluri pe ecran: EȘECUL MĂSURILOR LUI ARAFAT, CU CE A FOST
PRINS; CURTEA DE CONTURI L-A DAT PE ARAFAT PE MÂNA DNA;
PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT.
Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, Raed Arafat va da explicații în fața
procurorilor. Potrivit procedurilor, șeful DSU trebuie citat la audieri în temutul
sediu al DNA care le dă fiori celor care au probleme cu legea. Curtea de Conturi
a sesizat DNA cu privire la două contracte în valoare de 4 milioane de euro pentru
achiziția de echipamente medicale, mai exact câteva sute de ventilatoare mecanice
achiziționate din Coreea de Sud și Elveția, cu toate detaliile, chiar acum colega
noastră, Raluca Măndoiu.
Raluca Măndoiu, corespondent România TV: Bun găsit, întreg scandalul a
început în urmă cu câteva luni, atunci când Curtea de Conturi a descoperit
nereguli cu privire la două contracte semnate de statul român cu firme din
Coreea de Sud și Elveția pentru achiziția de ventilatoare mecanice, mai exact e
vorba de două contracte cu o valoare totală de 4 milioane de euro pentru
aproximativ 600 de ventilatoare. Sunt suspiciuni că deși statul român a achitat
această sumă, aparatele nu au mai ajuns niciodată în România, tocmai de
aceea Curtea de Conturi a sesizat DNA, iar aceste achiziții suspecte au fost
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făcute de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, dar și pentru Oficiul
General pentru Achiziții Centralizate, ambele instituții aflându-se în subordinea
lui Raed Arafat, șeful DSU. Astfel, potrivit procedurilor judiciare, șeful DSU ar
urma să fie citat la DNA pentru a da explicații în acest caz, mai exact pentru a
le spune procurorilor dacă are cunoștințe despre cele două contracte care
ridică serioase semne de întrebare. Raed Arafat a precizat recent pe pagina sa
de Facebook că nu are nicio implicare, nicio calitate în vreunul dintre dosarele
DNA.
Informația a fost comentată apoi în studio cu invitații.
Ioan Korpos: Domnule senator, ați auzit, citat, cum s-a plătit, nu au mai
răspuns ăia la telefon?
Mariana Barață: Eu știu despre acele achiziții care s-au făcut, domnule
Korpos, pentru că am citit raportul Curții de Conturi, dar nu are nicio legătură
Raed Arafat acolo, ci de achiziții s-au ocupat Oficiul Național de Achiziții
Centralizate, nu are nicio legătură Arafat.
Ioan Korpos: Nu e șeful DSU?
Mariana Barață: Au dat 2 milioane în avans și au rămas fără ei, ca să ne
înțelegem, n-au mai venit niciodată și nici nu au mai răspuns la telefon, asta e
adevărul, dar s-au pierdut 2 milioane de euro acolo. Așa s-a lucrat, era o nebunie.
Ioan Korpos: Vă dați seama cum s-au pierdut, cine știe…ce achiziții s-au făcut.
Adrian Savu: Parandărătul, când s-au dat 2 milioane de euro, nu s-au întors și
înapoi, că nu dădea unul de nebun așa 2 milioane de euro.
Ioan Korpos: Asta e foarte ciudat.
15.10.2020
 Știrile România TV de la ora 14:00
Pe parcursul grupajului informativ, a fost titrat pe ecran: IMEDIAT: Drama
românilor infectați cu COVID și abandonați de sistemul de urgență al lui
Arafat, mărturii cutremurătoare în direct la România TV.
Titluri: CALL CENTER PENTRU ROMÂNII ABANDONAȚI DE AUTORITĂȚI; NU
TE BAGĂ ÎN SEAMĂ DSP? SUNĂ SĂ ÎȚI SPUI POVESTEA ÎN DIRECT;
DISPERAREA OAMENILOR INFECTAȚI ȘI IGNORAȚI DE SISTEMUL LUI
ARAFAT; INTRAȚI ÎN DIRECT LA ROMÂNIA TV LA NUMĂRUL 0735902026;
ROMÂNII UITAȚI DE DSP AȘTEAPTĂ CU ZILELE SĂ FIE TESTAȚI.
Conținut știre:
Prezentatoare: România TV a deschis un call center pentru toți cei care iată, au
nevoie de ajutor, oameni care au simptome sună la autorități, însă nu sunt băgați în
seamă, în aceste momente este într-o legătură directă cu noi unul dintre românii
care suferă în această perioadă și a cărui familie este suspectă de coronavirus. LA
DSP înțeleg că nu răspunde nimeni, mulțumesc pentru această intervenție, aș vrea
să ne povestiți un pic ce demersuri ați făcut să fiți băgați în seamă de cei care ar
trebui să vă salveze viața?
Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrările, Membrii Consiliului
au constatat că unele dintre ediţiile de ştiri şi dezbateri transmise de radiodifuzor în
zilele de 9,11 și 15.10.2020, în contextul legat de achizițțile medicale și de măsurile
de siguranță impuse în cadrul strării de alertă nu a fost favorizată libera formare a
opiniilor și nu a fost asigurată informarea obiectivă a publicului, printr-o prezentare
corectă a faptelor, cu imparțialitate, echilibru, bună-credință și cu o distincție clară între
fapte și opinii, așa cum dispun articolele 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și 64
alin. (1) lit. a), b) și 65 lit. a) din Codul audiovizualului.
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În esență, Consiliul a reținut că, pe parcursul edițiilor analizate, prin natura
comentariilor și a informațiilor prezentate în titlurile afișate pe ecran, în mod constantant
a fost indusă ideea, cu mesaj de verdict, în sensul căreia achizițiile ecjipamentelor
sanitare s-au făcut într-un mod fraudulos. Redăm spre exemplificare următoarele titluri:
RAED ARAFAT, TRIMIS LA DNA PENTRU ECHIPAMENTE SANITARE
NELIVRATE; DE CE SE ASCUNDE EROUL ARAFAT DUPĂ CE A FOST DAT PE
MÂNA DNA?; DE CE NU RĂSPUNDE EROUL ARAFAT? EȘECUL MĂSURILOR
LUI ARAFAT, CU CE A FOST PRINS; CURTEA DE CONTURI L-A DAT PE
ARAFAT PE MÂNA DNA; PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT.
De asemenea, redăm câteva exemple de astfel de comentarii acuzatoare din
cadrul edițiilor de știri din 9,11 și 15.10.2020: Prezentator: Curtea de Conturi îl trimite
pe Raed Arafat la DNA, pentru niște echipamente sanitare nelivrate de 4 milioane
de euro, colega mea, Raluca Măndoiu are detalii despre acest nou scandal în care
este implicat secretarul de stat Raed Arafat; Cei de la Curtea de Conturi spun că
oamenii lui Raed Arafat ar fi practic vinovați de abuz în serviciu, aceasta este
acuzația care a fost trimisă pe masa procurorilor DNA, e vorba în esență de două
contracte, unul plătit în avans de Oficiul Național de Achiziții Centralizate, celălalt de
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de exemplu au fost plătiți 2.5
milioane de dolari către Oficial Național pentru Achiziții Centralizate, către o firmă
din Coreea de Sud, care e angajată și semnase contracte că va livra României 400
de ventilatoare mecanice, ei bine, banii au ajuns în Coreea de Sud, 2.5 milioane de
dolari, nu au mai ajuns însă ventilatoarele mecanice în spitalele românești.
Astfel, față de aceste aspecte și de modalitatea în care s-au desfășurat edițiile
analizate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul, pe de o parte, nu și-a
îndeplinit obligația legală instituită de dispoziția art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului,
în sensul de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a
faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Aceasta deoarece
au lipsit opinii opuse celor exprimate de moderator și invitați, care ar fi permis
telespectatorilor să-și poată forma propria convingere, nu doar pe cea indusă,
neexistând un echilibru al punctelor de vedere în legătură cu temele de interes general
aduse în discuție. Totodată, prin raportare la aceste aspecte, Consiliul a mai reținut că
modalitatea în care au fost analizate subiectele în cauză, nu a fost una imparțială,
echilibrată, cu bună-credință, fără a fi asigurată o distincție clară între fapte și opinii, cu
consecința afectării dreptului publicului de a primi informații obiective. Din această
perspectivă, Consiliul a mai constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea
principiilor de informare, așa cum sunt reglementate de art. 64 alin. (1) lit. a și b) din
Codul audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă,
prin asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.
Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că informaţiile oferite
publicului, precum şi comentariile făcute în timpul dezbaterilor ce au avut loc în
studioul postului de televiziune ROMÂNIA TV nu au ţinut cont de reglementările
legale invocate, întrucât radiodifuzorul a difuzat informaţii neverificate, lipsite de
orice suport real referitoare la faptul că la protest s-ar fi venit cu furci şi topoare.
Astfel, Consiliul a considerat că difuzarea unui subiect legat de achizițțile
medicale și de măsurile de siguranță impuse în cadrul strării de alertă, trebuiau
făcute printr-o prezentare imparţială, făcută cu bună credinţă, utilizând informaţii
corecte şi verificate, astfel cum obligă norma invocată.
În privinţa modului de prezentare a informaţiilor, membrii Consiliului au
constatat că acestea nu au avut un caracter riguros, astfel cum dispun prevederile
art. 65 lit. a) din Codul audiovizualului.
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Cu privire la încălcarea prevederilor art. 65 lit. a) din Codul audiovizualului,
Consiliul a reţinut că, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 09.10.2020,
Știrile România TV de la ora 14:00 a conținut titlul CURTEA DE CONTURI L-A DAT
PE ARAFAT PE MÂNA DNA; PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT și
următorul conținut: Prezentator: Curtea de Conturi îl trimite pe Raed Arafat la
DNA, pentru niște echipamente sanitare nelivrate de 4 milioane de euro,
colega mea, Raluca Măndoiu are detalii despre acest nou scandal în care este
implicat secretarul de stat Raed Arafat.
Raluca Măndoiu, corespondent: Totul a izbucnit în urma unor verificări ale
Curții de Conturi făcute la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și la Oficiul
Național pentru Achiziții Centralizate, unde s-a descoperit că s-au semnat contracte
pentru achiziția a câteva sute de ventilatoare mecanice care nu au mai sosit
niciodată în țară, însă pentru care s-au plătit în avans bani, mai exact un contract
semnat cu Coreea de Sud pentru achiziția a 400 de ventilatoare mecanice cu o
valoare de peste 2.5 milioane de dolari și un alt contract semnat cu o societate din
Elveția pentru alte 250 de ventilatoare la fel, cu o valoare de peste 2 milioane de
euro. În ambele situații, aceste ventilatoare nu au sosit niciodată în țară, astfel
că autoritățile s-au sesizat, iar Curtea de Conturi a depus o adresă la DNA.
Deocamdată, Raed Arafat nu are nicio calitate în aceste dosare, de altfel
secretarul de stat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a făcut
public faptul că deocamdată nu are nicio calitate în aceste cazuri.
Astfel, membrii au constatat că, deşi la începutul ştirii şi prin titlu se anunţă că Raed
Arafat ar fi citat la DNA în urma unui control al Curții de Conturi, ulterior, în ştire se
menţionează că acesta nu are nicio calitate în aceste dosare.
Raportat la titlul sub care a fost prezentată ştirea şi la conţinutul efectiv al acesteia,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 65 care
impun ca în emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte regula care
impune rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.
Consiliul a apreciat că era imperios necesară asigurarea imparţialităţii, precum
şi a unui echilibru în prezentarea informaţiilor de către radiodifuzor, în condiţiile în
care subiectul abordat a suscitat interes la nivelul societăţii.
În privinţa libertăţii de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât
şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la
liberă exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor
individuale ce aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru,
în caz contrar, abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea
răspunderii juridice.
S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de
norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în
care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor
şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.
În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului
consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa telespectatorii în mod corect în
legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod
imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a
se aduce atingere dreptului la informare a telespectatorilor.
Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 15.000 lei.
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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
S-TV
281.6/09.06.2011
şi
decizia
de
autorizare
nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează
cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 alin. (2) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale articolelor 64 alin. (1) lit. a) și b) şi 65 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea
audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios
administrativ a Curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile,
în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe
postul ROMÂNIA TV în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de
cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune
de ştiri, următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 15.000 lei
postul ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul mai multor ediţii de ştiri şi dezbateri
difuzate în zilele de 9, 11 și 15.10.2020, în contextul subiectului despre achizițiile de
materiale sanitare și despre măsurile de siguranță impuse în cadrul strării de alertă,
nu a fost favorizată libera formare a opiniilor și nu a fost asigurată informarea
obiectivă a publicului, printr-o prezentare riguroasă și corectă a faptelor, cu
imparțialitate, echilibru, bună-credință și cu o distincție clară între fapte și opinii, așa
cum prevăd articolul 3 din Legea audiovizualului și articolele 64 și 65 din Codul
audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

