
Decizia nr. 62 din 13.02.2018
privind sancţionarea cu somaţie 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; E-mail: office@rtv.net

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 februarie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 890/05.02.2018, cu privire la emisiunea Ştirile România Tv de la ora
14:00, difuzată de postul România TV în data de 5 februarie 2018.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011).

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 dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate:
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.

În fapt, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 05.02.2018, în cadrul
ediţiilor informative Ştirile România TV de la orele 13:00 şi 14:00, o ştire însoţită de titlurile:
DOI MINIŞTRI, CHEF ÎN INSTITUŢIA STATULUI; MINIŞTRII DANSEAZĂ, PRIMARUL
CÂNTĂ LA ACORDEON.

Potrivit raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut:
„Ştirile România Tv, ora 13:00
Moderator: Violeta Romanescu.
Invitaţi: Monica Tatoiu, Mircea Dogaru - preşedintele sindicatelor cadrelor militare în

rezervă şi în retragere.
S1 (09:16-15:31, sel.5-13) Moderatoarea: Doi miniştri, petrecere într-o primărie din

Olt. Dan Şova, Gigel Ştirbu şi un primar de comună au făcut chef în primărie. Primarul
cântă la acordeon, iar ceilalţi beau cafele şi aplaudă. Vedem chiar acum imaginile şi
comentăm.

A fost prezentat un material filmat în interiorul unui birou, însoţit de menţiunea
titrată pe ecran cu litere de dimensiuni mari: facebook.com/martori protejati. Materialul
înregistrat a conţinut imagini cu un bărbat care se afla la un birou, cântând la acordeon şi
cu vocea. Pe peretele din spatele bărbatului, se observau steagul şi stema României.
Cuvintele cântecelor sunt neinteligibile. De asemenea, în incinta biroului se mai aflau
patru bărbaţi, aşezaţi pe scaune, în jurul unei mese pe care se aflau mai multe ceşti de
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cafea, iar alt bărbat stătea în picioare. Chipurile a două dintre persoanele de pe scaune
sunt surprinse în plan apropiat, astfel, putându-se identifica: Dan Şova şi Gigel Ştirbu.
Celelalte personale aflate în birou nu pot fi identificate. Chipurile persoanelor aflate în
birou nu au fost blurate. În materialul prezentat, persoanele din imagini vorbesc şi râd.
Spre finalul înregistrării una dintre persoane (nu se poate identifica) a bătut din palme şi a
pocnit din degete, pe ritmul melodiei. Într-una din secvenţele prezentate, s-a observat că
Gigel Ştirbu fuma o ţigară şi a băut dintr-o ceaşcă de cafea.

Aceste imagini au fost prezentate repetat, pe toată durata discuţiilor din studio
generate de această temă.

Apoi, în studio, s-au făcut următoarele comentarii despre materialul prezentat, în
timpul acestora, rulând în ecran splitat, aceleaşi imagini.

Moderatoarea: Bun, doamna Tatoiu, nu se jenează domnu` primar să cânte la
acordeon cu steagul în spate. Prezenţi Dan Şova, l-am recunoscut în imagini, şi Gigel
Ştirbu, ambii miniştri de altfel în guvern.

Monica Tatoiu: Nu era Gigel Ştirbu Ministrul Culturii?
Moderatoarea: Ba da, era Ministrul Culturii. O dedicaţie pentru domnu` avocat am

auzit la un moment dat. N-avem nimic împotriva petrecerilor, da` oare terminase domnu`
primar toate treburile şi vrea să cânte în primărie şi să petreacă tot în primărie?

Monica Tatoiu: Probabil acea comună n-are nici canalizare, şcoala cu veceu în
curte.

Moderatoarea: Dar internet s-ar putea să aibe în şcoală.
Monica Tatoiu: Ştiţi ce vă spun…? Vorbim de Ministrul Culturii, care să tolereze

astfel de deviaţii de la bunul simţ.
Moderatoarea: Da` nu să tolereze, participă, doamna Tatoiu, nu că tolerează.
Monica Tatoiu: Şi se amuză. Deci, vedeţi dumneavoastră, domnul ăsta care cântă

la acordeon bănuiesc c-a fost votat de oamenii din sat.
Moderatoarea: Cu siguranţă că a fost votat primarul comunei.
Monica Tatoiu: Or, el este reprezentatul unor oameni asemenea lui. Trebuie să

încetăm… Am auzit aseară pe domnul Duminică spunând un lucru, noi ne uităm la cei pe
care-i cunoaştem, dar în spatele lor sunt nişte oameni, care-i ţin exact cum ţin chinezii
când se face piramida aia de oameni. Şi dacă noi dăm jos vârfu` nu înseamnă că ceilalţi
nu sunt la fel de vinovaţi ca şi vârfu` şi n-ar trebui să plătească. Cei care- i duc în spinare
pe astfel de reprezentanţi ai autorităţii locale care nu îşi respectă fişa postului. Şi nu şi-o
respectă pentru că cei care i-au votat n-au curaju`, consecvenţa de a participa în actu`
democratic, să-l tragă pe ăla de ureche, că nu e prima dată când face chestia asta.

Moderatoarea: Cu siguranţă nu era prima dată.
Monica Tatoiu: Deci, oamenii din satul respectiv, că satu-i mic, eu am crescut cu

bunicii la sat, se cunoşteau toţi cu toată lumea.
Moderatoarea: Toată lumea… toată lumea se cunoaşte cu toată lumea.
Monica Tatoiu: Ce fac oamenii ăia? Ei sunt reprezentaţi de această figură. Sunt la

fel de vinovaţi ca şi el.
Moderatoarea: Păi şi credeţi că-şi permite săteanul de rând să-l tragă la

răspundere pe primar şi să spună, domn primar, ce faceţi acolo?
Monica Tatoiu: Păi, pentru că asta înseamnă democraţia! Te-am pus acolo să faci

ceea ce eu cred că e bine. Dacă eu cred că e bine să facă aşa primaru`, îşi merită soarta.
Moderatoarea: Domnule Dogaru, cum spuneam şi mai devreme, n-avem nimic

împotriva petrecerii, să petrecem dacă avem motive, dar nu în primărie, nu cu primaru`
cântând la acordeon şi cu steagul în spate şi cu doi miniştri distrându-se la maxim.

Mircea Dogaru: Da` e mai bine cu ministrul de interne cântând? Mă refer la Igaş,
pentru că înţeleg că filmul e de atunci. Din 2012.

Moderatoarea: Da dar măcar nu l-am văzut pe domnul Igaş , nu l-am văzut…
Mircea Dogaru: Are justificare, a organizat omu` o activitate culturală că scăpa de

Băsescu, de regimul Băsescu. Mă întreb astăzi cum ar arăta o paranghelie la primărie,



3
pentru că avem două categorii socioprofesionale mai tari şi deasupra Constituţiei decât
toţi ceilalţi. Primarii care-şi stabilesc singuri salarii de-au băgat primăriile în faliment…

Monica Tatoiu: Corect.
Mircea Dogaru: … în baza legii doamnei Olguţa Vasilescu şi care ne-au înlocuit pe

noi la vot, că noi n-o să mai votăm, să voteze primarii, şi dactilografele moderne, adică IT-
iştii care nu plătesc impozite. E normal să petreacă, eu vreau să văd cum petrec astăzi
ăia care mai au bani de plătit salariile pe care şi le-au făcut. Salariu de secretară de
primărie de cinci ori mai mare decât a şefului Statului Major al Armatei, de exemplu.

Moderatoarea: Bun…
Mircea Dogaru: Asta se justifică, au de ce să petreacă, au şi cu ce.
În timpul emisiunii nu s-au contactat şi nici nu s-au prezentat puncte de vedere al

persoanelor din materialul înregistrat.
În continuare, a fost dezbătut un alt subiect.”

„Ştirile România Tv, ora 14:00
S2 (24:22-26:11, sel.5-14) Prezentatorul: Doi miniştri, petrecere într-o primărie din

Olt. Dan Şova, fost ministru în Guvernul Ponta şi Gigel Ştirbu, ministru al Culturii în
acelaşi guvern, dar şi un primar de comună au făcut chef în primărie. Edilul a fost filmat în
timp ce cânta la acordeon, ceilalţi beau cafele şi aplaudă.

A fost prezentat un material filmat în interiorul unui birou, însoţit de menţiunea
titrată pe ecran cu litere de dimensiuni mari: facebook.com/martori protejati. Materialul
înregistrat a conţinut imagini cu un bărbat care se afla la un birou, cântând la acordeon şi
cu vocea. Pe peretele din spatele bărbatului, se observau steagul şi stema României.
Cuvintele cântecelor sunt neinteligibile. De asemenea, în incinta biroului se mai aflau
patru bărbaţi, aşezaţi pe scaune, în jurul unei mese pe care se aflau mai multe ceşti de
cafea, iar alt bărbat stătea în picioare. Chipurile a două dintre persoanele de pe scaune
sunt surprinse în plan apropiat, astfel, putându-se identifica: Dan Şova şi Gigel Ştirbu.
Celelalte personale aflate în birou nu pot fi identificate. Chipurile persoanelor aflate în
birou nu au fost blurate. În materialul prezentat, persoanele din imagini vorbesc şi râd.
Spre finalul înregistrării una dintre persoane (nu se poate identifica) a bătut din palme şi a
pocnit din degete, pe ritmul melodiei. Într-una din secvenţele prezentate, s-a observat că
Gigel Ştirbu a băut dintr-o ceaşcă de cafea.

În timpul difuzării materialului vocea din off a afirmat:
Voce din off: Primarul din Olt a transformat primăria în loc de petrecere. Şi a luat

acordeonul şi a invitat oameni de seamă. Printre ei doi miniştri: Dan Şova şi Gigel Ştirbu.
La vremea respectivă, Dan Şova era în PSD, iar Gabriel Ştirbu în PNL. Au dat mână cu
mână şi au devenit coechipieri în echipa USL. Au câştigat atunci mandate de deputat,
respectiv senator. Petrecerea din Primăria Comunei Coteana, judeţul Olt, petrecere cu
alcool ţigări şi cafea, se întâmpla în timpul campaniei electorale din 2012.”

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că, informarea publicului cu privire la subiectul prezentat, la faptele
aduse în atenţia acestuia, nu a fost una corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi
cu bună- credinţă.
Astfel, în condiţiile în care în cadrul materialelor informative, prezentate de radiodifuzor

sub titluri precum: DOI MINIŞTRI, CHEF ÎN INSTITUŢIA STATULUI; MINIŞTRII
DANSEAZĂ, PRIMARUL CÂNTĂ LA ACORDEON, sau cu afirmaţii ca: „au făcut chef în
primărie”, „petrecere într-o primărie” , “petrecere cu alcool ţigări şi cafea”, nu a fost
precizat clar momentul sau evenimentul în cadrul căruia au fost realizate filmările
prezentate publicului, respectiv campania electorală din 2012, acestea fiind percepute ca
unele de actualitate, informaţiile prezentate nu dovedesc respectarea de către
radiodifuzor a principiilor privind corectitudinea şi verificarea informaţiilor.

Raportat la acest aspect, Consiliul a apreciat că neprezentarea unor puncte de
vedere ale persoanelor care apăreau în materialul audiovizual prezentat, referitor la
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subiectul adus în atenţia publicului, a fost de natură să afecteze şi imparţialitatea şi buna-
credinţă impuse informării publicului de reglementările audiovizuale.

În acest sens, nici menţionarea marginală, în cadrul celei de a doua ştiri, a faptului
că „petrecerea din Primăria Comunei Coteana, judeţul Olt, petrecere cu alcool ţigări şi
cafea, se întâmpla în timpul campaniei electorale din 2012.”, nu a fost de natură să
asigure publicului o informare corectă şi verificată cu privire la aspectele aduse în atenţia
sa, cu atât mai mult cu cât, din imaginile prezentate nu se verifică nici informaţiile conform
cărora „miniştrii dansează” ori că la respectivul eveniment a fost o „petrecere cu alcool”.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că informarea publicului
s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia 220/2011 şi au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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. 91 alin. (1) şi (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 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011, pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în
legalitate 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.

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 postul ROMÂNIA TV,
deoarece, în emisiunile „Ştirile România TV” din 5 februarie 2018, de la orele 13.00 şi
14.00, a difuzat o ştire referitoare la un eveniment electoral din anul 2012, ilustrată cu un
material înregistrat, fără a fi respectate prevederile art. 64.

Conform dispoziţiilor invocate, 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.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


