
 
Decizia nr. 399 din 11.06.2020 

privind amendarea cu 5.000 lei 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 
 

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

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 3801-3803/19.04.2020, 3805-3808/19.04.2020, 3811/20.04.2020, 
3815-3816/20.04.2020, 3818/20.04.2020, 3820-3821/20.04.2020, 3824/20.04.2020, 
3974-3978/21.04.2020, 3988/21.04.2020, 4124/28.04.2020, 4173/29.04.2020 cu 
privire la emisiunea  „Ştiri și dezbateri” difuzată de postul ROMÂNIA TV,  în data de 
19.04.2020. 

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)  și 65 lit. a) și 
c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor 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. 
  Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 
următoarele reguli: 
    a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor; 
    c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor 
prezentate în acel moment; 

În fapt, postul de televiziune România TV a fost monitorizat în data de 
19.04.2020, intervalul 20:00-06:00, constatându-se următoarele: 

 20:59-21:42 - News Line 
Sub titlul Special, Ediţie-spectacol cu Gigi Becali de Paşti, a fost difuzat, în 

direct, prima parte a un interviu cu George Becali în care acesta a avut un discurs 
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religios, a vorbit despre credinţă, milostenie, Sărbătoarea Învierii pe timp de 
pandemie.  

Pe toată durata difuzării acestui interviu, a apărut intermitent, pe burtieră sau 
în partea de sus a ecranului, titrat mesajul: ORA 22: ACCIDENTUL DE 
ELICOPTER AL LUI MARCEL VELA, UNDE S-A PRĂBUŞIT CU ELICOPTERUL 
MINISTRUL DE INTERNE, BREAKINNG NEWS, ORA 22: IMAGINI ÎN PREMIERĂ 
DE LA ACCIDENTUL AVIATIC, ORA 22: IMAGINI CU ELICOPTERUL PRAF ÎN 
BUZA PRĂPASTIEI, ORA 22: CUM L-AU GĂSIT SALVATORII PE MARCEL 
VELA.  

Interviul a fost prezentat, cu mici excepţii, pe ecran partajat în trei părţi, în 
partea din mijloc fiind prezentată o fotografie cu Mircea Vela sub care a fost 
titrat: URMEAZĂ, S-A PRĂBUŞIT CU ELICOPTERUL, IMAGINI DE LA 
TRAGEDIE. Ex. rep.: 

 Ora 21:43 - Un prezentator România TV a anunţat telespectatorii ce puteau 
viziona în continuare pe postul România TV, printre care: Tot în această seară, 
doamnelor şi domnilor, accidentul de elicopter al lui Marcel Vela. Unde s-a 
prăbuşit cu elicopterul Ministrul de Interne. Imagini în premieră o să vedeţi în 
această seară aici, la România TV, de la accidentul aviatic. Imagini cu 
elicopterul praf în buza prăpastiei.  Pe ecran partajat este prezentată aceeaşi 
poză, ca şi în emisiunea precedentă, cu Marcel Vela, sub  care scrie: Urmează, S-a 
prăbuşit cu elicopterul, Imagini de la tragedie. 

 21:57-22:46 - Breaking News România TV 
În această ediţie informativă, cu precizările ACUM ÎN CAPITALĂ, DIRECT, şi 

titlurile: Bătaie cu Poliţia, desfăşurare de forţe în Capitală, Poliţiştii au tras cu armele 
să se apere de atacatori, Mai mulţi huligani duşi deja la Secţie în cătuşe, Toate 
echipajele de ordine publică, trimise la incident, Poliţiştii, atacaţi cu bolovani în 
sectorul 5, Şefii de Poliţie vor să afle câte focuri de armă s-au tras, Război pe 
străzile Capitalei în seara de Paşti, Se trag focuri de armă pe străzile Capitalei, au 
fost prezentate informaţii cu privire la unele incidente petrecute în sectorul 5 al 
Capitalei. A fost contactat telefonic un purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei care a 
explicat că Poliţia a intervenit într-o zonă a sectorului 5 al Capitalei pentru aplanarea 
unui conflict, pe fondul consumului de alcool, dintre câţiva indivizi.  

Pe toată durata emisiunii a apărut intermitent, în partea de sus a ecranului, 
titrat mesajul: Ora 23: Accidentul de elicopter al lui Marcel Vela, Unde s-a 
prăbuşit cu elicopterul Ministrul de Interne, Breaking News, Ora 23:00: Imagini 
în premieră de la accidentul aviatic, Ora 23:00: Imagini cu elicopterul praf în 
buza prăpastiei, Ora 23:00: Cum l-au găsit salvatorii pe Marcel Vela.  

A apărut titrat pe burtieră: Accidentul de elicopter al lui Marcel Vela, Unde 
s-a prăbuşit cu elicopterul Ministrul de Interne, Imagini cu elicopterul praf în 
buza prăpastiei.  

 Ora 22:46 - După terminarea emisiunii Breaking News România TV, trei 
prezentatori ai România TV au anunţat telespectatorii ce urmează să vizioneze pe 
acest post TV, unul dintre ei precizând: (...) iar accidentul de elicopter al lui 
Marcel Vela, unde s-a prăbuşit cu elicopterul, o să vedeţi doar în câteva minute 
pe Ministrul de Interne. Avem imagini în premieră de la acest accident.  

În acest moment pe burtieră este titrat: Accidentul de elicopter al lui Marcel 
Vela.  

În partea de sus a ecranului este titrat: Ora 23: Imagini în premieră de la 
accidentul aviatic.  

 Breaking News România TV 
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Au fost reluate informaţiile referitoare la intervenţia Poliţiei într-o zonă din 

sectorul 5 al Capitalei pentru aplanarea unui conflict, pe fondul consumului de 
alcool, dintre câţiva indivizi. Au mai fost prezentate informaţii şi despre alt conflict din 
judeţul Braşov în care echipajele de Poliţie, venite să aplaneze conflictul, au fost 
atacate de către cei implicaţi în conflict. 

Pe toată durata emisiunii, a apărut intermitent, pe burtieră mesajele: 
Accidentul de elicopter al lui Marcel Vela, Unde s-a prăbuşit cu elicopterul 
Ministrul de Interne, Imagini în premieră de la accidentul aviatic, Imagini cu 
elicopterul praf în buza prăpastiei.   

A fost difuzată, în direct, partea a doua a interviului cu George Becali.  
Începând cu ora 23:09 la fel ca şi în prima parte a interviului, ecranul a fost 

partajat în trei părţi, în partea din mijloc fiind prezentată o fotografie cu Mircea Vela 
sub care a fost titrat: URMEAZĂ, S-A PRĂBUŞIT CU ELICOPTERUL: IMAGINI DE 
LA TRAGEDIE. 

Începând cu ora 23:11 pe burtieră au fost titrate mesajele: Urmează: 
Accidentul de elicopter al lui Marcel Vela, Unde s-a prăbuşit cu elicopterul 
Ministrul de Interne, Imagini în premieră de la accidentul aviatic, Imagini cu 
elicopterul praf în buza prăpastiei.   

 Interviu cu Marcel Vela 
Prezentator: Şi vă prezentăm acum povestea de viaţă a unui ministru care şi-a 

văzut moartea cu ochii. 
Prezentatoare: Este vorba despre Ministrul Afacerilor Interne, Marcel 

Vela. În urmă cu 12 ani ministrul, actualul ministru de Interne, s-a prăbuşit cu 
elicopterul. 

Prezentator: Doar un miracol a mai făcut să mai fie viaţă. Cum i-a schimbat 
viaţa şi ce a decis după această experienţă, aflăm într-un interviu exclusiv acordat 
colegei noastre Larisa Popa.  

A fost prezentat un material care a conţinut relatări ale actualului ministru de 
Interne despre accident şi imagini de la locul accidentului. 

Marcel Vela a povestit despre accidentul de helicopter când s-a prăbușit, după 
traversarea unei creste, pe un mic platou la o oarecare distanță de o prăpastie. El a 
relatat cu lux de amănunte clipele de groază prin care a trecut şi cum el, pilotul şi 
celelalte două persoane care îi însoţeau, s-au salvat. Accidentul a avut loc datorită 
unei erori de pilotaj şi a condiţiilor meteo.  

În imaginile prezentate de la locul accidentului, o persoană care filmează 
elicopterul prăbuşit cu telefonul mobil spune: 2 decembrie, 2007, da, Mătania, a 
picat cu elicopterul pe Mătania cu Vela, pilotul şi Horaţiu. Au scăpat! 

În timpul difuzării acestui material deasupra burtierei au fost titrate titlurile: 
Ministrul Marcel Vela s-a prăbuşit cu elicopterul, Povestea neştiută a ministrului de 
Interne, Vela: M-am născut de două ori, Vela: Atunci am început să încărunţesc, 
Vela: Mi-era teamă să nu alunecăm în prăpastie, Vela: Mă aşteptam să explodăm şi 
să mor, Vela: M-am pus în genunchi şi m-am rugat. 

În data de 20.04.2020, în intervalul 01:00-06:00, au fost difuzate în reluare 
emisiunile transmise în data de 19.04.2020 din intervalul 20:59-24:00, sub acelaşi 
format, însoţite de aceleaşi mesaje referitoare la accidentul aviatic al lui Mircea Vela. 

 
Vizionând înregistrările şi analizând raportul de monitorizare, membrii 

Consiliului au constatat că ediţiile informative, difuzate în 19.04.2020, în intervalul 
orar 22.00-06.00, nu au respectat prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b)  din Codul 
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audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii 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. 

Astfel, în cadrul acestor ediţii, postul ROMÂNIA TV a difuzat în mod repetat o 
ştire despre Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, potrivit căreia acesta a avut un 
accident de elicopter. 

Pe parcursul zilei, în cadrul unui interviu cu George Becali, în intervalul orar 
20:59-24:00, această ştire a fost prezentată, pe banda de breaking news, sub 
titlurile: ACCIDENTUL DE ELICOPTER AL LUI MARCEL VELA, UNDE S-A 
PRĂBUŞIT CU ELICOPTERUL MINISTRUL DE INTERNE, BREAKINNG NEWS, 
ORA 22: IMAGINI ÎN PREMIERĂ DE LA ACCIDENTUL AVIATIC, ORA 22: 
IMAGINI CU ELICOPTERUL PRAF ÎN BUZA PRĂPASTIEI, ORA 22: CUM L-AU 
GĂSIT SALVATORII PE MARCEL VELA. 

În realitate, conform informaţiilor prezentate în cadrul ediţiei informative de la 
ora 23.00, era vorba despre un accident de elicopter care a avut loc în anul 2007, 
reporterul postului România TV precizând acest fapt la finalul interviului. 

Deşi incidentul relatat avusese loc demult, Consiliul a constat că modalitatea 
în care  a fost difuzată această ştire, prin titlurile afişate pe ecran, precum şi pe 
burtiera de breaking news, a fost de natură să inducă publicului mesajul că 
informaţia ar fi de actualitate, ceea ce era vădit nereal. 
 În calitate de garant al interesului public, 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. 
 Consiliul a mai constatat că modul de prezentare a știrii despre accidentul de 
elicopter nu a respectat regula rigorii și acurateței în redactarea și prezentarea știrii, 
iar titlul afişat pe ecran nu a reflectat în mod fidel esenţa faptelor şi datelor 
prezentate în acel moment, fiind încălcate și prevederile art. 65 lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.  

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) 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 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 amendă de 5.000 lei, pentru 
încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) și 65 lit. a și 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 
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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 amendă de 5.000 lei 
postul ROMÂNIA TV, deoarece, în data de 19.04.2020, în cazul ştirii despre un 
accident de elicopter al Ministrului Afacerilor Interne, publicului i-a fost indus mesajul 
că informaţia este de actualitate, în realitate, fiind un incident ce avusese loc cu 
foarte mulţi ani în urmă. 

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat art. 64 din Codul audiovizualului, 
potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

De asemenea, radiodifuzorul a mai fost sancționat și pentru modul de 
prezentare a știrii despre accidentul de elicopter, în sensul că nu a respectat regula 
rigorii și acurateței în redactarea și prezentarea știrii, iar titlul afişat pe ecran nu a 
reflectat în mod fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment, fiind 
încălcate și prevederile art. 65 din Codul audiovizualului.” 

 
 

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

PREȘEDINTE 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
                  
 
 
 

  


