
Decizia nr. 281 din 07.06.2017
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 07 iunie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizările nr. 172/06.01.2017, 172/06.01.2017 şi
173/06.01.2017, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunea „Ştirile România TV” din 05.01.2017 difuzată de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.5/09.06.2011 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011).

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 prevederile art. 65 lit. b) şi c) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:

- art. 65: În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte
următoarele reguli:

lit. b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o
conexiune reală;

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

Potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune România TV a difuzat
în ziua de 05.01.2017, în cadrul emisiunii informative „Știrile România TV”, la ora
23.25, o știre cu titlul ”Val de cutremure în câteva ore”.

Știrea a fost anunțată în știrile pe scurt.
 Reper sel. 59.11, sel. 5-22

Cristina Herea: Val de cutremure în doar câteva ore. 3 seisme au avut loc în
România, cel mai mare a fost de 4,1 pe Richter.

 Reper sel. 07.39, sel. 5-23
De asemenea, înainte de difuzarea știrii, pe burtieră s-a titrat: Imediat,

Exclusiv: Val de cutremure în câteva ore, șeful seismologilor vorbește la
România TV de marele seism care poate lovi România

 Reper sel. 24.26, sel. 5-23
„Cristina Herea: România s-a cutremurat astăzi, 3 cutremure au avut loc în

zona seismică Vrancea, cel mai mare dintre acestea a avut magnitudinea de 4, 1 pe
scara Richter. Mihaela Dima vine chiar acum cu cele mai recente informații (…).
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Mihaela Dima: Toate cele 3 seisme au avut loc în Județul Vrancea. Primul,

care s-a produs la ora 6 și 23 de minute a fost și cel mai puternic, cu o magnitudine
de 4, 1 pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 143 de kilometri.
Cel se-al doilea cutremur s-a înregistrat la ora 15 și 16 minute, la aceeași adâncime
și a măsurat 3.8 grade. Ultima mișcare telurică s-a produs la ora 16 și 47 de minute,
la o adâncime de 114 kilometri și a avut o intensitate de 3,9 grade.

Mircea Rădulian, director științific al Institutului Național de Fizică a
Pământului: Nu sunt atât de multe cutremure, este o activitate absolut normală,
să știți. E vorba de 4 cutremure, din care 2 sunt sub 3, magnitudine de 3, deci
sunt cutremure mici, iar cutremurul de azi, într-adevăr a fost ceva mai mare,
moderat, îl încadrăm noi, dar nu reprezintă ceva deosebit pentru zona Vrancea,
Zona Vrancea, un cutremur de 4, știm cu toții că este foarte frecvent și nu
produce nici pagube, nu-i nici periculos. Cutremurele astea, mici, moderate,
care apar aproape în fiecare zi, fac parte dintr-un regim absolut normal pentru
zona Vrancea și ele, faptul că apar, sunt anumite fluctuații, la un moment dat,
apar la un moment dat mai multe, alteori mai puține, în orice caz, să știți că
anul trecut și poate către sfârșitul anului a fost ceva mai activ, dar, activitatea
a fost foarte, foarte normală în zona Vrancea și ele sunt permanent înregistrate
de noi și de când se știe, de când avem date pentru zona Vrancea ele se
produc cam în același mod. Deci, din acest punct de vedere nu trebuie să ne
îngrijoreze de niciun fel. Faptul că iar, dacă ne referim la cutremurele mari, pentru că
cutremurele mari sunt cele care sunt periculoase și care, cu adevărat sunt o
amenințare pentru țara noastră, ele se produc la o scară mult mai mare, față de
aceste cutremure. Aceste cutremure mici sunt absolut insignifiante și ca energie
eliberată și ca manifestare. Ele sunt strict locale, sunt ca niște, cum să vă spun eu,
microcutremure, microevenimente față de cutremurele mari. Statistic vorbind există
o oarecare probabilitate de a avea cutremure mari și din păcate suntem, intrăm într-
o astfel de probabilitate ceva mai mare. Nu putem vorbi de o perioadă precisă, 30 de
ani, după cum ați observat, ele nu apar regulat niciodată, sunt fenomene extrem de
complexe, deci trebuie să fim pregătiți și pentru cutremure mari. V-am spus, statistic
vorbind, probabilitatea este destul de mare. Acum pentru 2017 nu trebuie să ne
gândim neapărat că va fi un cutremur foarte mare. Aceste cutremure sunt totuși rare
și, pe de-o parte sunt destul de rare. Nu trebuie să ne gândim în fiecare an că
trebuie să vină un cutremur mare, asta o dată, iar a doua oară, au acest caracter
complet imprevizibil, sau foarte greu de prevăzut și, din acest punct de vedere este
foarte greu să spunem că va veni un cutremur puternic anul acesta, sau anul viitor
sau peste 10 ani. Practic, este imposibil. Dar, nu trebuie să ne gândim acuma la pe
care am avut-o până în prezent de câțiva ani încoace, nu reprezintă nimic special
din acest punct de vedere. Deci, nu trebuie să ne gândim că această activitate ne
duce cu gândul că este iminent un cutremur mare.”

Descriere imagini:
„La începutul prezentării ştirii, s-au difuzat imagini dintr-o bucătătie, unde sunt

surprinse două persoane fugind. Ulterior, sunt prezentate imagini dintr-un imobil, în
cadrul cărora o persoană părăseşte încăperea, pentru a ajunge afară.

În timpul intervenţiei lui Mircea Radulian, director ştiinţific al Institutului
Naţional de Fizică a Pământului, s-au difuzat imagini (pe ecran splitat) de la un
cutremur (fără a se face menţiunea pe ecran „arhivă”), cu imobile prăbuşite (unul în
timp ce se prăbuşeşte), imobile care au suferit mari avarii în urma cutremurului,
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autorurisme grav deteriorate, intervenţiile autorităţior şi a oamenilor în zonele
afectate de seism (care căutau sub darâmaturi şi curăţau zonele afectate).”

Faţă de conţinutul emisiunii analizate, membrii Consiliului au constatat că
aceasta a fost difuzată cu încălcarea dreptului publicului la informare corectă; pe
de o parte, între subiectul tratat şi imaginile ce au însoţit comentariile nu a existat o
conexiune reală. Astfel, deşi se discuta despre producerea câtorva cutremure de
intensitate mică şi medie care nu au fost de natură să pună în pericol integritatea
fizică sau viaţa populaţiei României ori să determine pagube materiale importante,
totuşi, pe ecranul spiltat au fost derulate imagini de la un cutremur ce a avut efecte
devastatoare, imagini ce înfăţişau imobile prăbuşite, autoturisme grav avariate etc.,
fără ca acestea să fie marcate pe ecran ca fiind documente de arhivă.

Pe de altă parte, titlurile şi textele afişate pe ecran nu au reflectat fidel esenţa
faptelor şi datelor prezentate, în sensul că sintagma „Val de cutremure în câteva ore,
șeful seismologilor vorbește la România TV de marele seism care poate lovi
România” putea fi interpretată ca vizând evenimente seismice viitoare, ce ar fi urmat
să aibă loc în următoarele ore, şi care ar fi putut culmina cu un mare seism,
informaţie de natură să producă îngrijorare în rândul publicului telespectator; or,
reprezentantul Institutului Naţional de Fizică a Pământului tocmai preciza, în
intervenţia sa, că astfel de cutremure reprezintă un fenomen obişnuit pentru zona
Vrancea, fără a fi periculoase.

În concluzie, faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, în
ediţia din 05.01.2017, a emisiunii „Ştirile România TV”, difuzate de la ora 23.25,
radiodifuzorul nu a respectat regulile de informare corectă prevăzute la art. 65 lit. b)
şi c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora titlurile şi textele afişate pe ecran
trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa datelor şi faptelor prezentate, iar între
subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul trebuie să existe o conexiune
reală.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că prezentarea
unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan social ori economic trebuie făcută
cu respectarea unei informări obiective, printr-o prezentare echidistantă şi echilibrată.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a 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 281.5/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
4/01.11.2011, pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 65 lit. b) şi c) 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 postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul, emisiunii „Ştirlie România TV” din 05.01.2017,
de la ora 23.25, titlurile afişate pe ecran nu au reflectat cât mai fidel esenţa datelor şi
faptelor prezentate, iar între subiectul tratat şi imaginile ce au însoţit comentariile nu
a existat o conexiune reală, fiind încălcate prevederile art. 65 din Codul
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


