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Decizia nr. 329 din 07.06.2018
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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunile „Breaking News” din 10.12.2017 (reclamaţia nr. 10679/14.12.2017),
respectiv „Ştirile România TV” din 12.12.2017 (sesizarea nr. 10657/13.12.2017),
difuzate 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 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat articolele 32 alin. (1),
65 lit. b) şi 78 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 32 alin. (1): Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un

mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a
păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.

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

b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;
- art. 78 alin. (4): La difuzarea unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă

se va face datarea acestora ori menţiunea "Arhivă".
În fapt, în data de 10.12.2017, de la ora 18.33, postul ROMÂNIA TV a difuzat,

în regim de „Breaking News”, ştirea „ACCIDENTUL CREATOAREI DE MODĂ,
SĂRBĂTORI TRISTE”, având următorul conţinut:

„(rep.31.48-38.39, sel.10-18) Prezentatoare: Sărbători triste pentru Kevin, un băiețel de 8 ani din
Maramureș. De doi ani, copilul nu a mai cunoscut bucuria adusă de Moș Crăciun de sărbători în sânul
familiei. Este băiatul creatoarei de modă Semida Sărmășag, care, în 2015, a provocat un accident în care a
pierit cu fiul cel mare și cu soțul.

Voce din off: Creatoarea de modă Semida Sărmășag avea 37 de ani, o familie frumoasă, o carieră
înfloritoare și toată viața înainte. Ea și soțul său, Radu, aveau doi băieți pentru viitorul cărora își făceau
planuri mari. Semida renunțate pentru o vreme la jobul ei într-o bancă pentru a pute a petrece mai mult timp
alături de fiii săi.

În timpul difuzării știrii au fost prezentate mai multe persoane (nu li s-a menționat numele) care au
făcut declarații, fără a se specifica legătura acestora cu familia Sărmășag:

Femeie 1: Ea, pur și simplu, se comporta ca și un copil când era în preajma lor.
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Voce din off: Viața Semidei avea să se curme brusc într-o zi de aprilie. Femeia era la volanul

mașinii si se întorcea cu familia de la rugăciune, când, într-o clipă de neatenție, la o răscruce, nu a dat
prioritate unui microbuz. Impactul a fost nimicitor. Alături de Semida au plecat la Ceruri și soțul, dar și
fiul cel mare, Ianis. Un coleg al bărbatului a fost primul sosit la locul accidentului, chiar înaintea Salvării.

Bărbat: Mi s-au înmuiat genunchii. Nu mi-a venit să cred deloc ceea ce am văzut ochilor și spuneam:
Radu, rezistă, Radu, vine Salvarea, Radu,… încercam să audă și cei din spate, Semida, însă Semida nu a mai
reacționat deloc, nu a dat nici un semn de viață. (Mențiunea pe ecran: actualmm.ro)

Voce din off: Băiatul cel mic a supraviețuit, dar a avut nevoie de ajutorul medicilor.
Bărbat 2: Am izbucnit toți în plâns, nu ne-a venit să credem că este real. (Mențiunea pe ecran: Antena 1)
Femeie1: Am zis, nu se poate, trebuie să fie o glumă proastă. (Mențiunea pe ecran: Antena 1)
Femeie 2: Nu știu cum s-a putut produce acest accident, ea nu era un om impulsiv la volan.
Voce din off: Pentru colegii de clasă ai lui Ianis, vestea a venit ca un trăsnet. În amintirea colegului

lor, copiii au aprins lumânări, au dus flori și au scris un mesaj plin de emoție pe tabla din clasă.
Femeie3: A fost un elev deosebit al acestei școli, un exemplu pentru colegii săi. Era foarte isteț, cel mai

mult îi plăcea matematica. Cum intra dimineața în clasă avea el niște vorbe ale lui: iubesc școala, iubesc
matematica. Parcă și ochii zâmbeau că avea ochii albaștri și o privire (neinteligibil).Nu era niciodată supărat.

Voce din off: La înmormântare au mers sute de oameni care i-au iubit pe Semida și Radu, prietenii i-au
dus dus creatoarei de modă o coroană de flori pe care au prins și mulți fluturi, simboluri care se regăseau în
toate colecțiile Semidei.

Femeie 4: Sunt plecați în locul cel mai bun, între îngeri!
Bărbat: Să sperăm că zborul ei va fi la fel de lin ca și cel al fluturașilor.
Voce din off: Au mers să-și ai rămas-bun de la prietenul lor și colegii lui Ianis, iar în mâinile lor

micuțe fiecare a purtat un trandafir în amintirea băiatului plecat la Ceruri.
Femeie 5: Numai mamă să nu fii când îți pierzi trei copchii. E foarte mare tragedie. E foarte foarte

mare tragedia. Să nu deie Dumnezeu la nimeni. Tăți oamenii plâng într-una. Dumnezeu Sfântul să le ierte, să
le hodinească-n pace.

Voce din off: Colegii de breaslă ai Semidei au decis ca munca ei să fie dusă mai departe și să-i
lanseze colecția la care lucra și își pusese toată puterea de creație și toate speranțele.

Femeie 2: În urmă cu câteva zile vorbeam cu ea la telefon să-mi aducă noile colecții în magazin.
Știrea a fost însoțită de: fotografii neblurate ale unei femei ținând de mână un băiat minor

(numele persoanelor nu au fost titrate pe ecran); fotografii neblurate cu doi băieți minori, cu
mențiunea: Antena 1 (numele acestora nu au fost titrate pe ecran); fotografii neblurate ale unui bărbat
(numele bărbatului nu a fost titrat pe ecran); diverse fotografii neblurate ale unei femei (numele
acesteia nu a fost titrat pe ecran); fotografii cu un bărbat alături de doi băieți minori, chipurile
copiilor fiind blurate (numele persoanelor nu au fost titrate pe ecran); imagini de la locul unui un
accident de mașină, unele dintre acestea având mențiunea: actualmm.ro sau Antena 1; imagini dintr-
o sală de clasă în care copiii se aflau în bănci, cu spatele, iar pe o bancă se puteau observa depuse
lumânări și flori, iar pe tablă erau scrise mesaje: Ai fost cel mai bun prieten! Te iubim!; Ai fost ca o
rază de soare pentru noi Acestea au avut mențiunea: actualmm.ro.

Știrea nu a prezentat nicio informație de actualitate cu privire la accidentul familiei Sărmășag.”
În legătură cu această ştire a fost primită o reclamaţie în care se precizează

faptul că postul ROMÂNIA TV difuzează, la câteva luni, „ştiri despre familia mea,
care murit în accident de maşină, acum 2 ani de zile, aprilie 2015 (...), povestind
despre băiatul care a rămas în viaţă, de 9 ani. (...) Băiatul care a rămas în viaţă, cât
şi noi, familia, lor, suntem ofensaţi de această ştire...”

Analizând conţinutul ştirii reclamate, difuzate în cadrul emisiunii „Breaking
news” din 10.12.2017, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora niciun drept
conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar
bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de
ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.

Membrii Consiliului au constatat că ştirea a avut un conţinut de natură a-l
prejudicia în mod nejustificat pe minorul în cauză, deoarece au fost difuzate
informaţii şi imagini despre accidentul de maşină, ce avusese loc în urmă cu 2 ani,
în urma căruia părinţii şi fratele lui au decedat. Consiliul consideră că astfel de
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informaţii şi imagini nu puteau să mai prezinte vreun interes public care să jusitifice
reluarea lor la mult timp de la producerea tragicului eveniment, nemaifiind de
actualitate şi având un puternic impact emoţional asupra copilului, astfel încât
difuzarea a fost excesivă şi nerezonabilă, cu încălcarea dispoziţiilor invocate.

În aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare cu
privire la emisiunea informativă „Ştirile România TV” din 12.12.2017, de la orele 07.00,
08.00 şi 09.00, în cadrul căreia postul ROMÂNIA TV a difuzat ştirea cu titlul:
„CUTREMUR DE 3,9 AZI-NOAPTE ÎN VRANCEA”. Redăm din raportul de monitorizare:

S19 (01:00-03:00, sel.12-7) Prezentatoarea: Trei cutremure s-au produs azi-noapte. Primul
la un sfert de oră după miezul nopții având magnitudinea de 3,9 pe Richter potrivit Institutului
Național pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs în județul Buzău la adâncimea de 128 de km.
Potrivit INFP un al doilea cutremur a avut loc la ora 04:52 de minute în județul Vrancea și a avut
magnitudinea de 2,1. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 22 de km. La ora 05:45 de minute
un nou cutremur a avut loc tot în județul Vrancea. A înregistrat magnitudinea de 2,2 pe Richter. Cel
mai puternic seism din acest an s-a produs în data de 08 februarie și a avut magnitudinea 5. A fost
resimțit chiar și la București.

Comentariul prezentatoarei a fost însoțit de difuzarea unui material înregistrat care a conținut
imagini cu: interiorul unei incinte în care mai multe peroane, îmbrăcate în alb, fug în direcții diferite;
interiorul altei incinte în care mai multe obiecte aflate pe un dulap se mișcă iar peroanele aflate în
încăpere fug; o vitrină frigorifică din care cad pe jos mai multe produse alimentare, iar persoanele
aflate în încăpere fug în direcții diferite; interiorul unei cofetării în care mai multe peroane s-au
ridicat brusc de la masă și s-au îndreptat toate în aceeași direcție. În imagini se poate observa cum
mai multe produse alimentare aflate într-o vitrină frigorifică au căzut de pe rafturi.

Aceste imagini nu au fost însoțite de nicio mențiune despre sursa acestora.
Știrea difuzată la orele 07:00, 08:00 și 09:00 a avut același conținut.”
Membrii Consiliului au constatat că între conţinutul ştirii şi imaginile difuzate

nu a existat o conexiune reală, iar imaginile ce au ilustrat-o nu au avut menţiunea
„arhivă” ori precizări referitoare la datarea lor, fapte ce contravin prevederilor art. 65
lit. b) şi 78 alin. (4) din Codul audiovizualului. Potrivit acestor norme, în vederea
informării corecte a publicului, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, între subiectul tratat şi
imaginile ce însoţesc comentariul trebuie să existe o conexiune reală, iar la difuzarea
unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă se va face datarea acestora ori
menţiunea "Arhivă".

Astfel, deşi subiectul ştirii se referea la trei cutremure, de magnitudine mică
(3,9, 2,1, 2,2), ce avuseseră loc în noaptea precedentă, pe teritoriul ţării, în cadrul
acesteia au fost difuzate imagini de la alte cutremure, care generaseră panică în
rândul populaţiei. Imaginile de la respectivele cutremure nu au fost datate sau nu au
avut menţiunea „arhivă”, aşa cum radiodifuzorul avea obligaţia legală.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând
cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din
Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie.

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (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 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 articolelor 32
alin. (1), 65 lit. b) şi 78 alin. (4) 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 ştirea din 10.12.2017, despre un accident ce avusese loc în urmă cu
2 ani, a prejudiciat în mod nejusitificat viaţa de familie a unui minor, iar între ştirea
cu privire la producerea unui cutremur, difuzată în 12.12.2017, şi imaginile
prezentate nu a existat o conexiune reală, acestea neavând menţiunea „arhivă”,
fapte ce contravin articolelor 32, 65 şi 78 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


