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Decizia nr. 259 din 26.02.2019
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 26 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 805/28.01.2019 şi 1484/20.02.2019 cu privire la emisiunile „Breaking
news”, respectiv „Ştirile România TV” difuzate de postul ROMÂNIA TV, în data de
26.01.2019.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în
sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, în data de 26.01.2019, în intervalul orar 10:00-16:00, în cadrul ediţiilor
informative, postul ROMÂNIA TV a difuzat în mod repetat o ştire potrivit căreia
interpreta de muzică uşoară, doamna Corina Chiriac, ar fi ajuns la spital cu mai
multe coaste rupte.

Redăm din raportul de monitorizare:
 Breaking news, ora 10:00

În cadrul ediţiei informative de la ora 10:00, pe banda de breaking news, alternând cu alte informaţii,
a fost titrat: CORINA CHIRIAC LA SPITAL CU COASTELE RUPTE; CEL CARE A RĂNIT-O
MĂRTURISEȘTE TOT. (exemple: rep.19.20, 24.55, 26.30, 28.13, 29.13, 31.33, 44.20, 46.20, 49.39 sel.26-10).

 Breaking news, ora 11:00
În cadrul ediţiei informative de la ora 11:00, pe ecran, sub banda dedicată titlurilor emisiunii, pe o

bandă albă, static, a fost titrat următorul text: IMEDIAT: Corina Chiriac, de urgenţă la spital cu mai multe
coste rupte, cel care a rănit-o pe cântăreaţă mărturiseşte tot. (exemple: rep. 02.27, 07.31, 09.01, 11.49, 15.49,
18.46, 21.28 sel.26-11).

S1 (rep.37.10-38.10, sel.26-11) La ora 11:37, a fost difuzată şi o ştire referitoare la interpreta Corina
Chiriac, cu următorul subiect:

Titlu ştire: RICĂ RĂDUCANU I-A RUPT COASTELE CORINEI CHIRIAC.
Prezentator: Rică Răducanu i-a rupt coastele Corinei Chiriac, fostul portar povesteşte un incident

din tinereţe care i-a rămas întipărit în minte.
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Rică Răducanu (preluare înregistrare Kanal D): Jucam meciuri de fotbal pe stadion, artiştii cu o

echipă din-asta şi arbitru de centru era Stela Popescu şi lateral era frumoasa asta a lui Bibanu şi Corina
arbitru de tuşă. Îmbrăcate frumos şi eu tot strigam, ofsaid bă, ăia nu ridica, când ridica, habar nu avea, şi
apoi m-am dus, ia vino încoace, a zis că o iau în braţe, dar eu eram nervos, eram fotbalist, nu aveam multă…
dacă te strângeam şi acuma dacă te stâng, şi am strâns-o în braţe, haa, ce ai făcut, mi-ai rupt coasta! Am
dus-o la spital şi ce am păţit cu ea, ce m-a înjurat.

 Ştirile România TV, ora 15:00
În cadrul ediţiei informative de la ora 15:00, pe banda de breaking news, alternând cu alte informaţii,

a fost titrat: RICĂ RĂDUCANU, MĂRTURISIRI HALUCINANTE; CUM I-A RUPT COASTELE CORINEI
CHIRIAC. (exemple: rep. 14.27, 26.40, 29.50, 48.03 sel.26-15)

 Breaking news, ora 16:00
În cadrul ediţiei informative de la ora 16:00, pe ecran, sub banda dedicată titlurilor emisiunii, pe o

bandă albă, static, a fost titrat următorul text: IMEDIAT. EXCLUSIV: Rică Răducanu mărturiseşte la
România TV cum i-a rupt coastele Corinei Chiriac, motivul este uluitor ( exemple: rep.17.00 sel.20-16)

La ora 16:30 a fost difuzată o nouă informaţie cu privire la interpreta Corina Chiriac.
S2 (rep.30.30-33.20, sel.26-16) Titlu ştire: RICĂ RĂDUCANU I-A RUPT COASTELE CORINEI

CHIRIAC.
Prezentator: O întâmplare halucinantă a lăsat-o fără aer pe îndrăgita interpretă Corina Chiriac.

Cântăreaţa îi era atât de dragă celebrului fotbalist Rică Răducanu, încât acesta a strâns-o în braţe până
când i-a rupt coastele.

Rică Răducanu (telefonic): Când erau ele arbitri eu mai jucam, jucam cu actorii pe stadioane, de 20
de ani când jucam noi, când trăia Puiu Călinescu, Bibanu, Arşinel, cu nea Fane Bănică, aveam stadioanele
pline, era la Tănase atunci. Era arbitru de tuşă, ei, eu mai mult am vrut să o iau în braţe să o strâng să zică
că sunt puternic, că îmi plăcea de ea.

Reporter: Și când aţi luat-o în braţe? I-aţi rupt coastele.
Rică Răducanu: Am strâns-o mai tare şi pe urmă, băi fir-ai al dracului, mi-ai rupt coastele, acum de

curând ne-am întâlnit la…şi a povestit şi ea, uite pe Rică care mi-a rupt coastele. Da, o întâmplare, ce…
Reporter: Da, o întâmplare, vă era dragă.
Rică Răducanu: Ei cum dracu, cine nu era pe timpul ăla şi eu eram tânăr, la început, abia mă

lăsasem de fotbal. Eram cu filme, cu astea eram băgat şi eu.
Prezentator: Da, o întâmplare care s-a întâmplat acum mulţi ani, aş strânge-o în braţe la fel pe

doamna Corina Chiriac, din simpatie, nu din altceva, mai ales că s-a supărat că a apărut această ştire, ne-a
dedicat chiar o postare pe contul ei de socializare, răutăcioasă din punctul meu de vedere, pentru că aceste
întâmplări au şi ele farmecul lor.

Invitată studio: Bineînţeles şi mai ales că s-a întâmplat cu mulţi ani în urmă, şi ea făcut o declaraţie,
nu e nimic, e foarte haios şi spunea că e înconjurat de mari artişti, Rică Răducanu şi el e un artist al
fotbalului. Ce a făcut rău în asta, a povestit?!

Prezentator: Vă daţi seama, Rică Răducanu un munte de om, să o ia in braţe pe îndrăgita, uitaţi ce
siluetă, subţirică, normal, e firesc să îi rupă coastele. Rică voia să se umfle în pene, să arate cât de puternic
este.

Invitată studio: Cred că de drag a făcut-o, dar asta să te supere după atâţia ani, au trecut atâţia ani,
am vrut să fiu răutăcioasă, să spun de o altă poveste legată de Corina Chiriac, dar o să mă opresc, nu a făcut
rău, alţii poate i-au făcut rău cu declaraţii, el a povestit aşa haios, cum e Rică Răducanu, amuzat a povestit şi
cu drag, nu cred că poate să te deranjeze o întâmplare, din contră.

Prezentator: Nu ştiu ce a deranjat-o foarte mult pe îndrăgita interpretă, o asigur doar că primeşte
îmbrăţişările tuturor colegilor din redacţia România TV.

Vizionând înregistrările şi analizând raportul de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că ediţiile informative, difuzate în 26 ianuarie 2019, în
intervalul orar 10.00-16.00, nu au respectat prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din
Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, radiodifuzorii trebuie să respecte principiul în sensul căruia informarea cu
privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
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Astfel, în cadrul acestor ediţii, postul ROMÂNIA TV a difuzat în mod repetat o

ştire despre cântăreaţa Corina Chiriac, potrivit căreia aceasta ar fi ajuns de urgenţă
la spital, cu mai multe coaste rupte.

Pe parcursul zilei, în intervalul orar 10.00-16.00, această ştire a fost
prezentată, pe banda de breaking news, sub titlurile: CORINA CHIRIAC LA SPITAL
CU COASTELE RUPTE; CEL CARE A RĂNIT-O MĂRTURISEŞTE TOT; IMEDIAT:
Corina Chiriac, de urgenţă la spital cu mai multe coste rupte, cel care a rănit-o
pe cântăreaţă mărturiseşte tot.; RICĂ RĂDUCANU I-A RUPT COASTELE
CORINEI CHIRIAC. RICĂ RĂDUCANU, MĂRTURISIRI HALUCINANTE; CUM I-A
RUPT COASTELE CORINEI CHIRIAC. IMEDIAT. EXCLUSIV: Rică Răducanu
mărturiseşte la România TV cum i-a rupt coastele Corinei Chiriac, motivul este
uluitor. RICĂ RĂDUCANU I-A RUPT COASTELE CORINEI CHIRIAC.

În realitate, conform informaţiilor prezentate în cadrul ediţiei informative de la
ora 16.30, era vorba despre faptul că, într-un interviu, fotbalistul Rică Răducanu a
povestit că, în urmă cu foarte mulţi ani, în timpul unui meci de fotbal cu actori, a
îmbrăţişat-o pe Corina Chiriac atât de tare, încât aceasta a susţinut că i-ar fi rupt
coastele, ajungând la spital.

Deşi incidentul relatat avusese loc demult, Consiliul a constat că modalitatea
în care a fost difuzată această ştire, prin titlurile afişate pe ecran, precum şi pe
burtiera de breking news, a fost de natură să inducă publicului mesajul că informaţia
ar fi de actualitate, ceea ce era vădit nereal.

Pe de altă parte, ca urmare a difuzării acestei ştiri, cântăreaţa Corina Chiriac a
dat o dezminţire, aşa cum rezultă chiar din susţinerile prezentatorului: „Da, o
întâmplare care s-a întâmplat acum mulţi ani, aş strânge-o în braţe la fel pe doamna
Corina Chiriac, din simpatie, nu din altceva, mai ales că s-a supărat că a apărut
această ştire, ne-a dedicat chiar o postare pe contul ei de socializare, răutăcioasă
din punctul meu de vedere, pentru că aceste întâmplări au şi ele farmecul lor.”.

De altfel, doamna Corina Chiriac a sesizat şi Consiliu în legătură cu modul în
care postul ROMÂNIA TV a difuzat această ştire.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea
corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în
rolul său de a informa publicul.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică a fost adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (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 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în
legalitatea, pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
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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 somaţie publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în data de 26 ianuarie 2019, în cazul ştirii despre o
cântăreaţă care ar fi ajuns de urgenţă la spital, publicului i-a fost indus mesajul că
informaţia este de actualitate, în realitate, era un incident ce avusese loc cu foarte
mulţi ani în urmă.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat art. 64 din Codul audiovizualului,
potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


