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Întrunit În şedinţă publică În ziua de 15.01.2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele Întocmite de Direcţia Monitorizare În baza
reclamaţiilor Înregistrate sub nr. 13478/18.11.2014, referitoare la emisiunea de ştiri

"România de la ora 7.00", şi nr. 13320/14.11.2014, referitoare la emisiunea "Dosar de
preşedinte'', difuzate de postul ROMÂNIA TV În zilele de 14 şi, respectiv,
13 noiembrie 2014.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de
autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) şi ale art. 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările

ulterioare (Codul audiovizualului).
Conform dispozitiilorinvocate:

"art . 64 (1): În ~irtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii
de setvicii 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 impartial şi cu bună-credintă.

art. 65 - În emi~iunile de ştiri şi dezbeteri, radiodifuzorii trebuie să respecte
următoarele reguli:

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

datelor prezentate;"

Cu privire la emisiunea de ştiri 'România de la ora 7.00" din 14.11.2014, membrii
Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu Încălcarea prevederilor legale
invocate.

Potrivit raportului de monitorizare, În cadrul emisiunii a fost prezentată o ştire

despre faptul că dl. Klaus lohannis are În biroul său de la Primăria Municipiului Sibiu un
tablou de patrimoniu luat de la Muzeul National Brukenthal.

"Titluri afişate pe ecran: TUPEU iNCREDIBIL AL LUI IOHANNIS ÎNAINTE DE
VOT; IOHANNIS ARE ÎN BIROU UN TABLOU LUAT DIN MUZEUL BRUKENTHAL.

(...) Prezentator: Tupeu incredibil al lui Klaus lohannis. Prezidenţiabilul are În
biroul de la primărie un tablou de patrimoniu luat de la Muzeul Brukenthal. Pictura,
Vedere panoramică a oraşului Sibiu la 1808, semnată de Franz Neuhauser cel Tânăr,
este una dintre piesele importante ale muzeului. Tabloul nu este expus Însă pentru
vizitatori, ci a ajuns În biroul primarului. lohannis se mândreşte cu pictura extrem de
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valoroasă de la muzeu. De altfel chiar el a retrocedat Muzeul Brukenthal Bisericii
Evanghelice, deşi baronul care l-a construit 1-8 lăsat prin testament comunităţii.

În timpul in care a fost prezentată ştirea , pe ecran au fost difuzate imagini cu
tabloul aflat in biroul Primarului Klaus lohannis."

Având in vedere conţinutul informaţiilor prezentate in legătură cu acest subiect,
precum şi sesizarea nr. 13478/18.11.2014 adresată Consiliului de către reprezentanţii

Muzeului Naţional Brukenthal, membrii CNA au constatat că radiodifuzorul nu a
prezentat ştirea difuzată in 14.11 .2014 cu respectarea prevederilor art. 64 Iit. b) din
Codul audiovizualului, respectiv cu imparţialitate şi bună credinţă , cu toate că era in
posesia informaţiilor care clarificau criticile formulate la adresa d-Iui lohannis.

Astfel , in sesizarea sus-menţionată se precizează:

"in data de 13.11.2014, luliana Damian, reporter corespondent România TV, a
solicitat in scris fumizarea de informaţii despre tabloul "Vedere generală a oraşului Sibiu in
anul 1808". in aceeaşi zi, Muzeul Naţional Brukentha/ a răspuns că lucrarea in cauză face
obiectul Contractului de imprumut nr. 3304 din data de 8.08.2006 incheiat intre instituţia

noastră şi Primăria Municipiului Sibiu, că lucrarea este supusă periodic verificărilor

specialişti/or muzeului cu privire la starea de conservare, expunere şi păstrare şi că

Primăria Municipiului Sibiu a incheiat contractul de asigurare pe cheltuiala sa pentru
această lucrare.

(...) in data de 14.11 , in Jumalul de la ora 7, incepând cu minutul 27.53, România
TVa difuzat o a doua ştire cu titlul "Tupeu incredibil, ce obiect de patrimoniu are lohannis
În biroul său", in care se menţiona faptul că publicul larg nu poate admira un obiect de
patrimoniu, dat fiind faptul că acesta a fost luat de la Muzeul Naţional Brukenthal.

Facem precizarea că tabloul a fost comandat de magistratul (primarul) oraşului la
inceputul secolului al XIX-lea pictorului Franz Neuhauser cel Tânăr, cu scopul de a fi
expus tn Primăria oraşului, care a funcţionat vreme de patru secole In Casa Altemberger,
actualul sediu al Muzeului de Istorie din cadrul Muzeului National Brukenthal. in anul 1952,,
tabloul a fost preluat de la Sfatul Popular al Oraşului de către muzeu. Prin Contractul de
imprumut, lncheiat intre muzeu şi Primăria Municipiului Sibiu, lucrarea a revenit la
destinaţia iniţială pentru care a fost comandată, aceea de a decora Primăria oraşului. "

in legătură cu ştirea prezentată telespectatorilor de către radiodifuzor, membrii
Consiliului au constatat că atât conţinutul , căt şi titlul informaţiei au fost de natură să

manipuleze, prin omisiune, opinia publicului cu privire la modul În care a fost preluat
tabloul "Vedere generală a oraşului Sibiu tn anul 1808" de la Muzeu l Naţional

Brukenthal la Primăria Municipiului Sibiu , acreditându-se ideea că , prin funcţia

deţinută , aceea de primar al Municipiului Sibiu, dl. Klaus lohannis a obţinut tabloul in
discuţie pentru biroul său din primărie .

Conform raportului de monitorizare, pe ecran au fost afişate următoarele titluri pe
fondul prezentări i ştirii : "TUPEU INCREDIBIL AL LUI IOHANN/S iNAINTE DE VOT;
IOHANNlS ARE ÎN BIROU UN TABLOU LUAT DIN MUZEUL BRUKENTHAL", titluri
care nu reflectau realitatea În ceea ce priveşte modul de dobândire a tabloului de către

Primăria Sibiu, de la Muzeul Naţional Brukenthal. ar, potrivit dispoziţiilor ari. 65 din
Codul audiovizualului, radiodifuzorul avea obligaţia ca, În emisiunea de ştiri difuzată ,

să respecte regula prevăzută la Iit. c) a acestui articol, regulă conform căreia titlurile şi

textele afişate pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor
prezentate.

Membrii Consiliului au analizat şi emisiunea "Dosar de preşedinte" din
13.11.2014 difuzată de postul ROMÂNIA TV, de la ora 17.00.

Potrivit concluziilor raportului de monitorizare, În cadrul acesteia, cităm : "...a fost
comentat un articol din presa Republicii Moldova in care şeful PSD Chişinău, Victor
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Alexeev, l-ar acuza pe dl. Klaus lohannis că ar fi sponsorizat În campanie de oameni
apropiaţi din Rusia.

A fost difuzat un material comentat din studio de moderatorul Silviu Mănăstire ,

În care a fost prezentată relat ia de prietenie dintre milionarul Michael Schmidt şi Klaus
lohannis, la acel moment ca~didat la funcţia de Preşedinte al României. În material au
fost prezentate legăturile de familie ale lui Michael Schmidt, prin intermediul soţiei sale
Veronica, cu milionarul rus Renato Usatîi, cunoscut ca fiind omul Moscovei ş i unul
dintre acţionarii Gazprom. Au fost detaliate şi legăturile de prietenie dintre acel
Renato şi oameni certaţi cu legea."

Cităm câteva fragmente din raportul de monitorizare:
"Titluri: paNTA, CEA MAI GREA LOVITURĂ POLITICĂ DATĂ LUI IOHANN/S;

CEA MAI MARE COALITIE ANTI-BĂSESCU, DECIZII DE ULTlMĂ ORĂ; CINE SUNT
MAFIOTII CARE BAGĂ 'BANI iN CAMPANIA LUlIOHANNIS; IOHANNIS LEGĂTURI
PERICULOASE CU INTERLOPI APROPIATI RUSIEI. n•

(.. .)
"Silviu Mănăstire: Klaus lohannis este acuzat de şeful PSD Chişinău, un anumit

Victor Mateev că este sponsorizat in campanie de oameni apropiaţi de Rusia.
(...)
Voce din off: Acelaşi Michael Schmidt care este potrivit presei moldovene

cumnatul şi colaboratorul lui Renato Usatii, omul Moscovei şi acţionarul Gazprom.
Renato Usatii este fratele soţiei şefului BMW şi are toate afacerile dar şi case in Rusia. EI
este apropiat de Vladimir Putin. Potrivit liderului PSD Moldova, deşi par certaţi Renato
Usatii ar fi bun prieten şi cu Vladimir Filat. Fostul premier al Moldovei este un alt pion
rus, spune Victor Alexeev. Tot el dezvăluie că Filat şi Renato Usatii au călătorit impreună

in Germania , mai exact la MOnchen cu un avion privat inchiriat de Renato Usatii cel care
a suportat toate cheltuielile. Deplasarea a avut loc cu ocazia Finalei Champions League.
Liderul PSD din Republica Moldova dezvăluie şi legăturile periculoase ale altor susţinători

ai lui lohannis, fostul cance/ar Gerhard Schroder al cărui nume apare in dosarul de
corupţie EADS din Germania, a devenit şeful Nordstream o filială Gazprom, fiind plătit cu
1 milion de euro lunar de statul rus. Este binecunoscut că şi Lazlo Tokes şi Szolt Szilagy,
extremişti maghiari, il susţin tot pe Klaus lohann is in condiţiile in care cei doi vorbesc tot
mai des de regionalizarea României pe criterii etnice şi de o independenţă a maghiarilor
din ţara noastră.

(...)
Valeriu Turcan: Să il băgăm pe lohannis intr-o legătură cu crima organizată de la

Moscova? E cam mult.
Silviu Mănăstire: ştii care e intrebarea mea legitimă, relaţia dintre Michael Schmidt

şi Klaus lohannis este mai mult decât relaţia dintre un patron de firmă care face un
avantaj şi o sponsorizare, este o relaţie de prietenie.

Valeriu Turcan: Şi eu am auzit de automobile Bavaria .
Silviu Mănăstire: Dacă lohannis ajunge preşedinte al României vreau să ii cunosc

prietenii, vreau să ştiu cu ce se ocupă prietenii preşedintelui...
Valeriu Turcan : Dar aveţi o fotografie cu Klaus lohannis şi acel domn de la

Moscova, locotenentul nu ştiu cui?
Silviu Mănăstire: Evident că nu.
Valeriu Turcan: Păi...
Silviu Mănăstire: Cumnatul lui Renato şi Michael Schmidt sunt şi parteneri de

afaceri.
Valeriu Turcan: Eu nu vă pot face responsabil de ceva ce prietenii prietenelor

dumneavoastrăar face ipotetic.
(.. .)
Valeriu Turcan: Băiatul ăla cu nume ciudat de la Moscova, ăla ce treabă are?
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Silviu Mănăstire : Stai să iţi explic, pentru că aici lucrăm cu informaţii şi lucrăm şi

cu nişte semne de intrebare. L-ai văzut in poză alături de Renato. 11 avem pe Michael
Schmidt care are o elaţie foarte foarte apropiată cu Klaus lohannis, Klaus lohannis
ajunge preşedintele României ceea ce chiar ii doresc, Michael Schimdt, omul cel mai
apropiat de Klaus lohannis din punct de vedere al mediului de business, nu degeaba
acest Michael Schmidt i-a dat in fiecare an sponsorizare câte un BMW de 100 de mii,
pentru că este un gest de prietenie...Klaus lohannis şi Michael Schmidt au o relaţie foarte
apropiată, Klaus lohannis nu ştiu prin ce legătură..

Radu F. Alexandru: Faceţi un proces de intenţie, dumneavoastră porniţi de la
ideea că dacă Klaus lohannis ajunge preşedinte şi dacă prietenul lui, eu nu ştiu in ce
relaţie, ce grad, l-am auzit spunând că ii e prieten şi dacă domnul Schmidt vine la domnul
Klaus lohannis şi ii spune, am un interes contra legii dumneavoastră faceţi afirmaţia că

Klaus lohannis ii va da satisfacţia?!

Silviu Mănăstire: Nu am spus asta, am spus că cercul de relaţii şi prietenii
domnului Schmidt ar fi bine să fie cunoscuţi opiniei publice faptul că eşti cumnat cu un
om acuzat de Forbes Rusia că face parte dintr-o grupare de crimă organizată ... "

In urma vizionării înregistrării şi a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au apreciat că difuzarea emisiunii din 13.11.2014 s-a făcut cu încălcarea

dispoziţiilor legale privind informarea corectă a publicului.
Astfel, Consiliul a apreciat că titlurile afişate pe ecran de către radiodifuzor au fost

de natură să afecteze percepţia publicului cu privire la subiectul prezentat şi să inducă

telespectatorilor o opinie prejudiciabilă pentru activitatea şi imaginea d-Iui Klaus
lohannis.

O informare corectă şi obiectivă a publicului se asigură prin prezentarea
echilibrată şi imparţială a faptelor aduse în atenţia acestuia, astfel cum dispune
art. 64 alin. (1) la Iit.b) din Codul audiovizualului: "informarea cu privire la un fapt sau
un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată in mod imparţial şi cu bună

credinţă".

Consiliul a apreciat că informaţiile prezentate în cele două emisiuni analizate au
fost de natură să depăşească limitele dreptului la liberă exprimare şi să contravină

dispoziţiilor legale potrivit cărora niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într
un mod excesiv şi nerezonabil , contrar bunei-credinţe , în scopul de a vătăma sau de a
păgubi pe altul.

Membrii Consiliului au constatat că emisiunile în discuţie au fost difuzate cu
încălcarea prevederilor legale referitoare la obligaţia radiodifuzorilor de a informa
obiectiv publicului, cu asigurarea principiului imparţialităţii şi a bunei-credinţe.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că

libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia
principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale

care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni

în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu
fie lezati.

In 'calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a informa publicul 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 nici dreptului la
informare al telespectatorilor şi nici dreptului la imagine a unor persoane.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
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membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă În cuantum de
10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor 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., având licenta,
audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06 .2011, decizia de autorizare
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV, se sanctionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei,
pentru încălcarea prevederilor articolelor 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările

şi completările ulterioare
Art. 2. In conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului ,

prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativa 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 postul de televiziune
ROMÂNIA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât, in cadrul unei ediţii de ştir i difuzate în
14 noiembrie 2014 şi a unei emisiuni de dezbatere din 13 noiembrie 2014, nu a
asigurat respectarea principiilor referitoare la imparţialitatea şi echilibrul informaţiei ,

fapt de natură să afecteze posibilitatea publicului de a-şi forma in mod liber o opinie cu
privire la subiectul prezentat, incălcându-se prin aceasta prevederile articolelor 64 şi 65 din
Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie
corectă şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă , iar titlur ile şi textele afişate

pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate."

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


