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Decizia nr. 28 din 15.01.2019
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 15 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 9323/11.10.2018 şi 9474/18.10.2018, cu privire la emisiunile „Ştirile
România TV” şi „Ediţie Specială”, difuzate în data de 05.10.2018, de postul
ROMÂNIA TV.

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 05.10.2018, începând cu ora 10.00, postul ROMÂNIA TV a
difuzat, în cadrul emisiunii informative „Ştirile România TV”, ştiri şi scurte informări
cu privire la faptul că şefa de cabinet a vicepremierului Viorel Ştefan ar fi fost prinsă
în flagrantul organizat de DNA la Guvern, că aceasta ar fi primit 50.000 de euro mită
şi că ar fi făcut trafic de influenţă:

Redăm din raportul de monitorizare:
„Ora 10:00 - Ştirile România TV
Ora 10:11 - Sel 1 (rep 10.37 – 13.45 sel 5-10) În regim de Breaking News a fost difuzată ştirea cu

titlurile SURSE: FLAGRANT DNA LA GUVERN; SURSE: ŞEFA DE CABINET A
VICEPREMIERULUI VIOREL ŞTEFAN, PRINSĂ ÎN FLAGRANT; SURSE: PRESUPUSA MITĂ,
50.000 DE EURO DE LA ORANGE; SURSE: SILVIA ROŞCA, TRAFIC DE INFLUENȚĂ şi următorul
conţinut:

Prezentatoare: În aceste momente, avem o informaţie de ultimă oră… a ajuns la redacţie. Aşa cum vă
spuneam, informaţie de Breaking News: flagrant DNA la Guvern. Colegul meu, Vlad Petrişor, are toate
aceste informaţii şi discutăm în baza acestor date… Vlad, te ascultăm! Despre ce este vorba?

Vlad Petrişor – corespondent România TV: Bună ziua! Bun găsit, tuturor! Vorbim, într-adevăr, despre
un flagrant al Direcţiei Naţionale Anticorupţie la Guvern. Ei bine, potrivit unor surse, şefa de cabinet a
vicepremierului Viorel Ştefan a fost prinsă în flagrant în timp ce primea mită 50.000 de euro de la o
companie de telefonie mobilă. De asemenea, potrivit aceloraşi surse, Silvia Roşca este acuzată de trafic de
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influenţă pentru că a facilitat o licitaţie publică. Rămâne, aşadar, de văzut acum ce se va întâmpla în cazul
acesteia. Aşa cum vă spuneam, ea a fost prinsă în flagrant în timp ce primea 50.000 de…

Prezentatoare: Vlad Petrişor, mulţumesc pentru aceste informaţii. Vom reveni la tine pentru a actualiza
toate aceste date.

Subiectul a fost dezbătut cu avocatul Cristian Ene şi sociologul Bogdan Ficeac (intervenţii telefonice).
Prezentatoare: Domnule avocat, cum vedeţi această situaţie? Flagrant, iată!, la Guvern, în aceste

momente…
Cristian Ene: Da este o procedură standard în situaţia în care elementele faptice ce au condus

procurorii spre realizarea acestui flagrant… înseamnă că era o cauză începută cu faza ”in rem” adică pentru
presupunerea că ar exista o faptă săvârşită sau că urmează să săvârşească o faptă de natură penală. S-au
luat autorizaţii de la judecător astfel încât să poată permite supravegherea persoanei şi s-a realizat acest
moment operativ. Urmează ca faţă de persoana căreia i se va aduce la cunoştinţă acuzaţia în sine să ni se
comunice care e până la urmă acuzaţia şi care ar fi stadiul actual după care să precizeze dacă se impune sau
nu o măsură preventivă. Totodată, persoana are posibilitatea să conteste măsurile luate şi, de asemenea, să-
şi formuleze apărările în cauză începând din momentul în care i se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect.

Prezentatoare: Domnule Ficeac, iată ce se întâmplă… Încă o piatră la decredibilizarea situaţiei actuale
politice, am putea spune în acest context. Vorbim de un flagrant în care această doamnă Roşca a luat 50.000
de euro.

Bogdan Ficeac: Nu ştiu dacă e vorba de o decredibilizare a situaţiei politice actuale, dar... mă rog,
rămâne să vedem toate amănuntele. Discutăm strict pe ştirea dată de dumneavoastră. Cam aşa se fac
dosarele de flagrant. Flagrantul, ştiţi foarte bine… ştim cu toţii, e foarte greu de realizat, dar este o probă
imbatabilă. Deci cam aşa se fac dosarele de corupţie, de mare corupţie… pe probe, pe flagrant, nu pe tot
felul de denunţuri sau tot felul de eseuri din astea scrise de unii procurori, că nu-i vreau să generalizez aici.

Prezentatoare: Mulţumesc foarte mult pentru aceste precizări. Urmărim şi noi aceste evenimente şi vom
reveni cu date suplimentare.

Ora 10:37 - Sel 2 (rep 36.33 – 37.09 sel 5-10) Prezentatoarea a anunţat în încheierea ediţiei de ştiri: Vă
aştept şi la ora 12:00, însă până atunci colegul meu Radu Şerbănescu este pregătit cu o ediţie specială. Te
ascultăm, Radu!

Radu Şerbănescu: Bun găsit tuturor! Ne întoarcem cu o informaţie de ultimă oră… Un flagrant DNA
chiar la Guvern. Sunt dezvăluiri şoc de acolo. Cine a primit o mită uriaşă o să vedeţi în câteva minute. E
un scandal legat de un ministru-cheie din Executiv.

Titrat pe burtieră, pe fond galben, precedat de menţiunea URMEAZĂ, titrată pe fond roşu:
FLAGRANT DNA LA GUVERN, DEZVĂLUIRI-ŞOC; CINE A PRIMIT O MITĂ URIAŞĂ;

SCANDAL LEGAT DE UN MINISTRU-CHEIE - Interval orar 10:00 – 11:00 (rep 22.20, 23.09, 23.57,
24.46, 25.37, 26.25, 27.16, 28.01, 28.49, 29.40, 31.04, 32.13, 33.22, 34.25, 35.31, 36.51, 58.51 sel 5-10) – de
17 ori.

Ora 11:00 – Ediţie Specială
Ora 10:59 - Sel 3 (rep 58.35 – 58.54 sel 5-10) Prezentatorul a anunţat la început subiectele principale

ale emisiunii: Bună ziua! Bun venit la o Ediţie Specială, la România TV. Discutăm în câteva clipe despre
un flagrant făcut chiar de DNA chiar la Guvern. Sunt dezvăluiri-şoc, este informaţia momentului… Cine
a primit o mită uriaşă… E un scandal legat de un ministru-cheie… O să vedeţi despre cine este vorba…
(…)

Ora 11:01 - Sel 4 (rep 00.53 – 06.21 sel 5-11)
Titlurile ştirii afişate pe burtieră, pe fond galben: SURSE: FLAGRANT DNA LA GUVERN; SURSE:

ŞEFA DE CABINET A VICEPREMIERULUI VIOREL ŞTEFAN, PRINSĂ ÎN FLAGRANT; SURSE:
PRESUPUSA MITĂ, 50.000 DE EURO DE LA ORANGE; SURSE: SILVIA ROŞCA, TRAFIC DE
INFLUENȚĂ; REACȚIA GUVERNULUI DUPĂ ACUZAȚII GRAVE; GUVERNUL: NICIUNUL
DINTRE COLABORATORI NU A PRIMIT FOLOASE NECUVENITE; GUVERN: NICI UN
COLABORATOR NU E CERCET

Conţinutul ştirii:
Prezentator: Flagrant DNA la Guvern acolo unde, potrivit unor surse, şefa de cabinet a vicepremierului

Viorel Ştefan ar fi fost prinsă în timp ce primea nu mai puţin de 50.000 de euro mită. Mai multe detalii despre
acest subiect ne dă colegul nostru, Vlad Petrişor. Imediat discutăm despre această informaţie împreună cu
domnul Abraham, cu domnul avocat, dar şi cu domnul Sorin Roşca Stănescu. Însă, pentru început, Vlad, ce
ştii?
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Vlad Petrişor – corespondent România TV: Bună ziua! Bun găsit, tuturor! Potrivit unor surse din

interiorul Guvernului, Silvia Roşca, şefa de cabinet a vicepremierului Viorel Ştefan a fost prinsă în flagrant
de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Potrivit aceloraşi surse, totul se întâmplă după ce Silvia
Roşca ar fi primit o şpagă de nu mai puţin de 50.000 de euro de la reprezentantul unei companii importante
de telefonie mobilă. În schimbul banilor, şefa de cabinet ar fi trebuit să-şi exercite influenţa pentru a facilita
o licitaţie publică în favoarea respectivei companii. Cel mai probabil, Silvia Roşca a fost dusă la audieri la
sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Rămâne de văzut acum ce măsuri vor lua procurorii în
cazul dânsei.

Prezentator: Mulţumesc!
(ora 11:02) Prezentator: Ce-i foarte important, domnilor, doamnelor… e că avem o reacţie de la

Guvern în cazul acestor acuzaţii. Colegul nostru, Dan Maxim, a obţinut şi această informaţie… Te
ascultăm, Dan!

Dan Maxim: Bun găsit din nou! Avem o reacţie din partea Guvernului legat de episodul cu flagrantul
de care v-a spus mai multe colegul meu Vlad Petrişor… Vorbim de faptul că viceprim-ministrul Viorel
Ştefan dezminte ferm acuzaţiile potrivit cărora unul dintre angajaţii cabinetului său ar fi fost implicat
într-un flagrant al organelor de anchetă sub acuzaţia că ar fi primit foloase necuvenite şi, citez, spune
Viorel Ştefan: ”Niciunul dintre colaboratorii mei nu a primit foloase necuvenite şi nu este implicat în vreo
procedură a organelor de anchetă”.

Subiectul a fost dezbătut cu avocatul Pavel Abraham şi jurnalistul Sorin Roşca Stănescu (intervenţii
telefonice).”

Vizionând înregistrările şi analizând raportul de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor „Ştirile România TV” şi „Ediţie
specială”, din 5 octombrie 2018, postul ROMÂNIA TV a difuzat în mod repetat o ştire
despre o presupusă faptă de luare de mită, deşi informaţia nu fusese verificată în
prealabil şi nici confirmată ulterior, fapt ce contravine art. 64 din Codul
audiovizualului.

Astfel, în cadrul grupajului informativ de la ora 10.00, postul ROMÂNIA TV a
difuzat mai multe ştiri, susţinute şi de titluri afişate pe ecran, în sensul cărora şefa de
cabinet a unuia dintre vicepremieri ar fi fost prinsă într-un flagrant luând mită, în
sumă de 50.000 euro, pentru trafic de influenţă, de la o firmă de telefonie mobilă.

În cadrul ştirilor de la ora 11.00, postul ROMÂNIA TV a difuzat declaraţia
vicepremierului în cauză, care a dezminţit într-o manieră categorică astfel de
informaţii.

Cu toate acestea, ulterior, în intervalul orar 11.00-15.00, postul ROMÂNIA TV
continuat să afişeze pe ecran, în mod repetat, informaţiile potrivit cărora acea
persoană ar fi luat mită.

Redăm din raportul de monitorizare situaţia constatărilor sub acest aspect:
Sel 5 (rep 09.59 – 10.32 sel 5-11); Sel 6 (rep 09.45 – 10.15 sel 5-13)
Titrat în partea de sus a ecranului, pe fond galben:
SURSE: FLAGRANT DNA LA GUVERN
– Interval orar 11:00 – 12:00 (rep 00.05, 01.44, 03.23, 05.05, 06.44, 08.26, 10.05, 11.47, 13.26, 15.05,

16.44, 18.26, 20.05, 21.47, 23.26, 25.05, 26.44, 36.44, 38.23, 59.59 sel 5-11) – de 20 ori;
– Interval orar 12:00 – 13:00 (rep 00.00, 01.39, 03.21, 05.00, 06.39, 08.18, 10.00, 11.36, 12.18, 14.57,

16.36, 18.15, 19.57, 21.36, 23.15, 24.57, 26.36, 28.15, 29.57, 31.39, 33.15, 34.54, 36.36, 26.36. 48.12, 49.54,
59.54 sel 5-11) – de 27 ori;

– Interval orar 13:00 – 14:00 (rep 01.30, 03.09, 04.54, 06.30, 08.12, 09.51, 11.30, 13.12, 14.54, 16.30,
18.12, 19.51, 21.33, 23.06, 24.48, 26.30, 36.27, 38.06 sel 5-11) – de 18 ori

– Interval orar 14:00 – 15:00 (rep 01.27, 03.03, 04.45, 06.21 sel 5-11) – de 4 ori.

SURSE: ŞEFA DE CABINET A VICEPREMIERULUI V. ŞTEFAN, VIZATĂ
– Interval orar 11:00 – 12:00 (rep 00.11, 01.53, 03.29, 05.11, 06.50, 08.32, 10.11, 11.53, 13.29, 15.11,

16.50, 18.32, 20.08, 21.53, 23.29, 25.08, 26.47, 36.47, 38.29 sel 5-11) – de 19 ori;
– Interval orar 12:00 – 13:00 (rep 00.06, 01.45, 03.27, 05.03, 06.45, 08.27, 10.06, 11.45, 13.21, 15.03,

16.42, 18.24, 20.03, 21.42, 23.24, 25.06, 26.45, 28.24, 30.03, 31.45, 33.21, 35.00, 36.39, 46.39, 48.21, 49.57,
59.57 sel 5-11) – de 27 ori;
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– Interval orar 13:00 – 14:00 (rep 01.39, 03.18, 05.00, 06.39, 08.18, 09.57, 11.39, 13.18, 15.00, 16.36,

18.18, 19.57, 21.39, 23.15, 24.57, 26.33, 36.33, 38.15 sel 5-11) – de 18 ori;
– Interval orar 14:00 – 15:00 (rep 01.33, 03.09, 04.51, 06.30 sel 5-11) – de 4 ori,

SURSE: PRESUPUSĂ MITĂ, 50.000 DE EURO DE LA ORANGE
– Interval orar 11:00 – 12:00 (rep 00.20, 02.02, 03.38, 05.20, 06.59, 08.38, 10.20, 11.56, 13.38, 15.20,

16.59, 18.38, 20.17, 21.59, 23.38, 25.17, 26.56, 35.17, 36.56, 38.35 sel 5-11) – de 20 ori;
– Interval orar 12:00 – 13:00 (rep 00.15, 01.54, 03.33, 05.15, 06.51, 08.30, 10.12, 11.54, 13.30, 15.12,

16.51, 18.33, 20.12, 21.51, 23.30, 25.12, 26.51, 28.27, 30.09, 31.51, 33.30, 35.09, 36.48, 46.48, 48.27, 20.06
sel 5-11) – de 26 ori;

– Interval orar 13:00 – 14:00 (rep 00.09, 01.48, 03.27, 05.03, 06.54, 08.27, 10.06, 11.45, 13.24, 15.06,
16.45, 18.24, 20.06, 21.45, 23.24, 25.03, 26.42, 36.42, 38.24 sel 5-11) – de 19 ori;

– Interval orar 14:00 – 15:00 (rep 00.00, 01.39, 03.18, 04.57, 06.39 sel 5-11) – de 5 ori.

SURSE: SILVIA ROŞCA, TRAFIC DE INFLUENȚĂ
– Interval orar 11:00 – 12:00 (rep 00.26, 02.05, 03.47, 05.23, 07.05, 08.44, 10.26, 12.05, 13.47, 15.23,

17.05, 18.44, 20.26, 22.02, 23.44, 25.23, 27.02, 35.20, 37.02, 38.41 sel 5-11) – de 20 ori;
– Interval orar 12:00 – 13:00 (rep 00.21, 01.57, 03.39, 05.21, 06.57, 08.39, 10.21, 11.57, 13.39, 15.18,

16.57, 18.39, 20.21, 21.57, 23.39, 25.18, 26.57, 28.39, 30.18, 31.54, 33.36, 35.18, 36.54, 46.54, 48.36, 50.15
sel 5-11) – de 26 ori;

– Interval orar 13:00 – 14:00 (rep 00.15, 01.54, 03.33, 05.12, 06.51, 08.33, 10.15, 11.51, 13.33, 15.09,
16.51, 18.33, 20.12, 21.51, 23.33, 25.09, 26.48, 36.48, 38.30 sel 5-11) – de 19 ori;

– Interval orar 14:00 – 15:00 (rep 00.06, 01.45, 03.24, 05.03, 06.48 sel 5-11) – de 5 ori.

Textele menţionate mai sus au fost despărţite de menţiunea BREAKING NEWS, astfel: SURSE:
FLAGRANT DNA LA GUVERN; SURSE: ŞEFA DE CABINET A VICEPREMIERULUI V. ŞTEFAN,
VIZATĂ / BREAKING NEWS / SURSE: PRESUPUSĂ MITĂ, 50.000 DE EURO DE LA ORANGE;
SURSE: SILVIA ROŞCA, TRAFIC DE INFLUENȚĂ

Sel 8 (rep 35.57 – 37.45 sel 5-11) Titrat pe crawl: FLAGRANT DNA LA GUVERNUL ROMÂNIEI,
ACOLO UNDE, POTRIVIT UNOR SURSE, SILVIA ROŞCA, ŞEFA DE CABINET A
VICEPREMIERULUI VIOREL ŞTEFAN, A FOST PRINSĂ ÎN TIMP CE RPIMEA NU MAI PUȚIN DE
50.000 DE EURO MITĂ; EA AR FI FOST PRINSĂ ÎN FLAGRANT ÎN TIMP CE ÎNCASA SUMA DE
LA UN IMPORTANT OPERATOR DE TELEFONIE PENTRU A-ŞI FOLOSI INFLUENȚA ÎN
CADRUL GUVERNULUI ; ”NICIUNUL DINTRE COLABORATORII MEI NU A PRIMIT FOLOASE
NECUVENITE ŞI NU ESTE IMPLICAT ÎN VREO PROCEDURĂ A ORGANELOR DE ANCHETĂ”, A
DECLARAT VIEPREMIERUL VIOREL ŞTEFAN, POTRIVIT UNUI COMUNICAT DE PRESĂ AL
EXECUTIVULUI REMIS ASTĂZI

– Interval orar 11:00 – 12:00 (rep 35.57, 58.57 sel 5-11) – de 2 ori;
– Interval orar 12:00 – 13:00 (rep 21.49, 44.25 sel 5-11) – de 2 ori;
- Interval orar 13:00 – 14:00 (rep 07.02 sel 5-13) – o dată.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 64
alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire la un
subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod
imparţial şi cu bună-credinţă.

În temeiul legii, 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, Consiliul a 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
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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 pentru încălcarea
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 publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunilor „Ştirile România TV” şi „Ediţie
specială”, din 5 octombrie 2018, a difuzat în mod repetat o ştire despre o presupusă
faptă de luare de mită, deşi informaţia nu fusese verificată în prealabil şi nici
confirmată ulterior, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.

Potrivit 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.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


