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Decizia nr. 407/14.05.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. RCS&RDS S.A.

BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, etaj 2, sector 5
CUI 5888716

Fax: 031/400.44.41

- pentru postul DIGI 24

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 3083/26.03.2019 cu privire
la respectarea de către posturile cu acoperire națională a prevederilor legale referitoare la
prezentarea unor subiecte referitoare la acte de violență din instituțiile de învățământ.

Postul DIGI 24 aparţine radiodifuzorului S.C. RCS&RDS S.A (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 273.6/07.12.2010 eliberată la 18.07.2017 şi decizia de autorizare
nr. 1727.1-5/09.02.2012 eliberată la 18.07.2017).

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 71 alin. (1) Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură sexuală din

instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii
şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face excepţie situaţia în
care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea
publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială.

Conform raportului analizat, în urma monitorizării emisiunilor informative difuzate de
postul DIGI 24, în perioada 22 - 25.03.2019, s-a constatat faptul că au fost difuzate știri
referitoare la faptul că un copil din Botoșani a fost bătut de profesorul de religie. Potrivit
raportului de monitorizare, știrea difuzată în data de 24 martie 2019, în cadrul emisiunii
informative de la ora 18.00, a avut următorul conținut:

„România 24, ora 18:00
Sel 1 (ora 17:59, rep 59.52, sel 24-17 – rep 02.24, sel 24-18) Titlurile știrii: Copil de 10

ani, bătut pentru că nu s-a închinat; Preotul a dat un copil cu capul de perete; Copilul bătut
de preot are răni grave la o ureche; Preotul s-a enervat când cei mici nu s-au închinat;
Copilul bătut, găsit aproape leșinat pe drum; Poliția a deschis dosar penal în cazul preotului

Conținutul știrii:
Prezentatoare: Caz revoltător într-o comună din județul Botoșani. Un copil de 10 ani ar fi

fost bătut de profesorul religie pentru că a refuzat să-și facă semnul crucii. Băiatul de clasa a IV-a
este acum internat în spital, iar polițiștii au deschis o anchetă.

Voce din off: Băiatul e în clasa a IV-a la școala din satul Baranca din județul Botoșani.
Mama copilului povestește îngrozită că un vecin i-a găsit copilul speriat, plângând pe marginea
drumului, cu sânge curgându-i din ureche. Profesorul de religie l-ar fi bătut pentru că nu a vrut să
se închine la sfârșitul orei.
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Veronica Bereza – mama copilului: Când să meargă… nu știu… i-o zis… Făceți cruce!... la

ieșire… Și dacă el nu face cruce… el nici nu știe să facă cruce… și el atuncea le-o mai urechit pe
unu – doi și-o ajuns și la el… Păi fă cruce! Și el n-o vrut să facă… Nici nu știe cum să facă crucea
măcar… Și atunci l-o luat de urechi și mai tare l-o… l-o luat de amândouă urechi și cum era
peretele, așa, chiar lângă ușă, l-o izbit de trei ori cu capul de perete.

Voce din off: Copilul a plecat spre casă plângând, speriat și rușinat. A fost ajuns din urmă
de un vecin care, de milă, l-a urcat în mașină și l-a dus acasă.

Veronica Bereza – mama copilului: Când am ajuns acasă, el era mai mult leșinat. Abia l-am
dat cu apă, abia l-am… să-l stabilizez un pic până vine Salvarea. Soțul meu o sunat la Salvare.

Voce din off: Băiatul a fost dus cu o ambulanță la spitalul din Dorohoi, dar pentru că starea
lui era gravă a fost mutat la Spitalul Județean Botoșani. Atât Poliția, cât și conducerea școlii au
deschis anchete.

Ciprian Manolache – purtător de cuvânt Insp. Școlar Botoșani (prin telefon): Școala va
trebui să cerceteze mai întâi, să facă investigații și ulterior să ne comunice nouă. Noi, Inspectoratul
Școlar Botoșani, monitorizează cu multă atenție cazul respectiv și așteptăm zilele viitoare
concluziile comisiei de anchetă, dacă se impune sau nu vreo sancțiune.

Nicoleta Federciuc – purtător de cuvânt IPJ Botoșani (prin telefon): Polițiștii au întocmit un
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtate abuzivă și continuă cercetările.

Voce din off: Profesorul de religie care este și preot la parohie în Dorohoi nu a putut fi
contactat pentru a-și exprima punctul de vedere. Patriarhia Română condamnă astfel de
comportamente.

Cu titlul Răspunsul Patriarhiei Române și mențiunea sursa: Patriarhia Română, următorul
text a fost titrat pe ecran și citit cu voce din off: Profesorii de religie ca și toți ceilalți profesori,
aparțin direct de inspectoratul școlar, ai căror angajați sunt, nu de Patriarhie. Doar o anchetă
oficială a acestuia poate stabili adevărul. Până atunci, nu e firesc să comentam acuzații
neverificate încă. Dacă în urma anchetei se va dovedi că e real, e unul trist și rupt de spiritul
creștin. Doar un pseudo-profesor ar putea comite un act atât de antipedagogic, mai ales în
contextul specific dat.

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare un copil bandajat la cap și având la mâna
stângă o branulă și bandaj, alături de femeia prezentată în știre ca fiind mama copilului. Imaginile
în prim-plan au surprins părți ale corpului copilului (capul bandajat, mâinile). În cazul în care s-au
văzut ochii copilului, imaginile au fost blurate. Au mai fost prezentate imagini cu o Ambulanță aflată
în mișcare sau în timp ce staționa, imagini cu mama și copilul filmați din spate în timp ce mergeau
spre unitatea medicală.

Știri cu același conținut, titluri și formă au fost difuzate în edițiile informative Jurnalul de
seară de la orele 19:00 (Sel 2; rep 02.49 – 05.21, sel 24-19) și 20:00 (Sel 3; rep 08.14 – 10.47, sel
24-20) din data de 24.03.2019 și în edițiile informative Digimatinal de la ora 07:00 (Sel 4; rep
03.00 – 05.31, sel 25-7) din data de 25.03.2019.”

În urma vizionării înregistrării și a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că informațiile prezentate de radiodifuzor în cadrul știrii nu au respectat
și obligațiile impuse în sarcina acestuia de prevederile art. 71 alin. (1) din Decizia 220/2011
privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările
ulterioare.

Astfel, Consiliul a constatat că, deși știrea privea un act de violență în cadrul unei
instituții de învățământ, conform titlurilor afișate de radiodifuzor: Copil de 10 ani, bătut pentru
că nu s-a închinat; Preotul a dat un copil cu capul de perete; Copilul bătut de preot are răni
grave la o ureche; Preotul s-a enervat când cei mici nu s-au închinat; agresarea unui elev în
timpul orelor de clasă de către un profesor, radiodifuzorul nu a prezentat în cadrul știrii și
punctul de vedere al conducerii școlii cu privire la incidentul adus în atenția publicului.
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Or, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1), știrile sau relatările referitoare la acte de violenţă

din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii
şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face excepţie situaţia în
care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea
publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială.

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat propunerea
de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și 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. RCS&RDS S.A (licenţa audiovizuală nr. S-TV
273.6/07.12.2010 eliberată la 18.07.2017 şi decizia de autorizare
nr. 1727.1-5/09.02.2012 eliberată la 18.07.2017 pentru postul DIGI 24) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 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 DIGI 24, 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 DIGI 24 cu somaţie publică,
deoarece știrea privind agresarea unui elev de către profesorul de religie în timpul orelor de
curs, prezentată în cadrul emisiunii informative de la ora 18.00, din data de 24 martie 2019, nu
a cuprins și punctul de vedere al conducerii școlii, așa cum obligă dispozițiile art. 71 din Codul
de reglementare a conținutului audiovizual.

Potrivit prevederilor legale, știrile sau relatările referitoare la acte de violenţă din
instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii
şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului. ”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


