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Decizia nr. 465 din 06.08.2020
privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
cu sediul în 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, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţa publică din 6 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării
nr. 6717/05.07.2020, cu privire la emisiunea ”România te Vede”, ediția din
05.07.2020, difuzată de postul ROMÂNIA TV.
Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 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 și vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii România te Vede
din 05.07.2020, de la ora 16.00, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 30 din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit dispozițiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată,
onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
În fapt, în data de 5 iulie 2020, în intervalul orar 16.00-18.00, postul de
televiziune ROMÂNIA TV a difuzat o ediție a emiunii de dezbatere România te
Vede, moderată de Ioan Korpos.
Invitații emisiunii au fost: Dumitru Coarnă - SNPPC (sindicate), Marilena
Baraţă - jurnalist, Niels Schneker - analist.
Semnatarul petiției nr. 6717/05.07.2020 reclamă faptul că, în cadrul emisiunii
s-au utilizat cuvintele ”panarame” și ”parașută” de către moderatorul emisiunii,
aspect reținut în raportul de monitorizare, în momentul prezentării subiectelor pentru
cea de-a doua parte a ediției România te Vede, la ora 17.00.
Redăm din raportul de monitorizare:
S1 (rep.07:00-07:30, sel.17.00) Moderatorul: În tot acest timp o să vedeți panaramele continuă circul
pe sume uriașe. Circăreasa Vulpița a trecut din sărăcie în lux. Ce mașini a cumpărat fotomodelul cu care a
fugit Rafaelo, rupe tăcerea în această după-amiază. Secretul sumelor uriașe câștigate împreună. Iar o altă
parașută, ruptă de beată în taxi, face circ. Ea se intitulează șefa României. A fost însă bătută, batjocorită,
imagini-șoc. Transmisiuni de la toate evenimentele zilei alături de invitații mei speciali. (…)
► Utilizarea cuvântului "panarame" de către moderatorul emisiunii în momentul discuției despre
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succesul Vulpiței:
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Titluri: CIRCĂREASA VULPIȚA A TRECUT DIN SĂRĂCIE ÎN LUX; CRIZA CORONAVIRUS
LOVEȘTE ÎN TINERI
S2 (rep.33:34-:39:19 sel.17.00) Moderatorul: În contrast o să vă arăt și alți tineri, unele panarame,
circărese care pur și simplu fac circ și scandal fără scrupule din orice și mai și câștigă foarte mulți bani din
asta. O altă Românie doamnelor și domnilor, și chiar de asta aș vrea să mergem acum să vedeți Rafaelo,
acel scandal monstru în care este acum cu Viorel, celebrul soț al circăresei Vulpița. Îl acuză pe cântăreț că
nu ar fi devenit cunoscut de întreaga țară dacă nu începea colaborarea cu Vulpița. Între timp între Rafaelo și
Vulpița au existat de-a lungul timpului mai multe momente în care s-au apropiat mai mult decât a suportat
acest Viorel. Întreg circul chiar acum.
(...)
► Afirmații despre Bianca Pop, persoana despre care moderatorul Ioan Korpos a afirmat următoarele
în momentul prezentării subiectelor ediției: Iar o altă parașută ruptă de beată în taxi face circ. Ea se
intitulează șefa României. A fost însă bătută, batjocorită, imagini-șoc.
Titluri: "ȘEFA ROMÂNIEI", BĂTUTĂ ȘI BATJOCORITĂ; IMAGINI ȘOC
S3 (rep.45:18-:49:17 sel.17.00) Moderatorul: Șefa României pentru că așa se intitulează ea, bătută,
scuipată la Hotel. Bianca Pop s-a filmat plângând în hohote și a povestit cum a fost umilită în recepția unui
hotel din Mamaia, acolo unde se afla în vacanță. Diva de Dorobanți a sunat la 112 și a depus plângere la
Poliție.
A fost difuzată declarația înregistrată a Biancăi Pop despre actele de violență verbală și fizică la care a
fost supusă de către un bărbat. De asemenea, au fost prezentate imagini filmate cu aceasta într-o cameră de
hotel.
Invitații și moderatorul emisiunii au făcut următoarele comentarii legate de acest subiect:
Moderatorul: Abia așteaptă domnule Coarnă. V-am spus că este vedetă!
Dumitru Coarnă: Nu mă miră. Nu mă miră. Mai bine își umfla creierul cu studiu decât să-și umfle
buzele cu silicon. E vedetă, e vedetă de carton. Haide să fim serioși. Este umflată toată cu silicon și creier
zero. Dacă mișcă capul se aude un zgomot. E creierul foarte mic și pocnește pe acolo că nu are loc
suficient ca săăă….
Moderatorul: Dar bani pentru gardă de corp are…
Dumitru Coarnă: De unde din prostituție?
Moderatorul: Nu știu, nu știu.
Dumitru Coarnă: Haideți să fim…păiii…
Moderatorul: Am nevoie de dovezi. Trebuie să ne dați dovezi dacă veniți cu asemenea acuzații.
Dumitru Coarnă: Eee nu știm. Păi da de unde că din știință de carte nu. Nici eu nu știu. Prezum.
Moderatorul: Poate are un job bine plătit.
Dumitru Coarnă: Are un loc de muncă noaptea.
Moderatorul: Păi ea spune că este șefa României.
Dumitru Coarnă: Nu lucrează cu ziua lucrează cu noaptea. Haide să fim serioși. Uitați-vă la față,
cum și-a umflat buzele și sânii cu silicon iar creierul lipsă. Ăștia sunt șefii României.
Moderatorul: Zi Niels că te vedeam, zâmbeai.
Niels Schneker: Mie mi s-a părut cea mai tare replică a fost chestia aia, sunt vedetă îmi voi luat
bodyguarzi pentru că-mi pot permite că sunt șmecheră. Aia mi s-a părut replica cea mai tare
Moderatorul: Și merge la inspector, nu, Marilena Barață?
Niels Schneker: Și merge la inspectorul Bucureștiului. Vreau să știu și eu ce este aia că sunt curios.
Dumitru Coarnă: Probabil la șeful Poliției.
Niels Schneker: Domnu Coarnă buzele sunt de la bătaie, adică ca să zic așa a luat un cap în gură?
Că sunt așa…sunt umflate dar deformat umflate.
Marilena Barață: Biata fată.
Niels Schneker: A luat-o în mufă!! (...)

Analizând conținutul redat mai sus și vizionând secvențe din înregistrarea
emisiunii ”România te Vede”, ediția din 5 iulie 2020, de la ora 16.00, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art.30 din Codul
audiovizualului, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia
să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi
reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, limbajul utilizat de către
moderatorul emisiunii, ”panarame” și ”parașută” la adresa Veronicăi Stegaru,
protagonista unei emisiuni difuzate de postul Antena 1 și a Biancăi Pop, fosta ispită
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a emisiunii ”Insula iubirii”, difuzată de același post de televiziune, a fost de natură să
le afecteze dreptul la imagine și demnitate.
Membrii Consiliului consideră că modul în care prezentatorul emisiunii a
înțeles să o califice pe Veronica Stegaru, de exemplu, pe care a descris-o ca făcând
parte din catagoria persoanelor ”panarame”, conform dicționarului de argou
(persoană ridicolă, care se dă în spectacol printr-o conduită aberantă, femeie de
moravuri ușoare) a fost de natură să contravină obligației legale de a respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
De exemplu:
S1 (rep.07:00-07:30, sel.17.00) Moderatorul: În tot acest timp o să vedeți panaramele continuă circul
pe sume uriașe. Circăreasa Vulpița a trecut din sărăcie în lux. Ce mașini a cumpărat fotomodelul cu care a
fugit Rafaelo, rupe tăcerea în această după-amiază. Secretul sumelor uriașe câștigate împreună. (…)
► Utilizarea cuvântului "panarame" de către moderatorul emisiunii în momentul discuției despre
succesul Vulpiței:
Titluri: CIRCĂREASA VULPIȚA A TRECUT DIN SĂRĂCIE ÎN LUX; CRIZA CORONAVIRUS
LOVEȘTE ÎN TINERI
S2 (rep.33:34-:39:19 sel.17.00) Moderatorul: În contrast o să vă arăt și alți tineri, unele panarame,
circărese care pur și simplu fac circ și scandal fără scrupule din orice și mai și câștigă foarte mulți bani din
asta. O altă Românie doamnelor și domnilor, și chiar de asta aș vrea să mergem acum să vedeți Rafaelo,
acel scandal monstru în care este acum cu Viorel, celebrul soț al circăresei Vulpița.

De asemenea, Consiliul a reținut că, deși Bianca Pop a vorbit, într-un material
înregistrat, difuzat de radiodifuzor, despre actele de violență verbală și fizică la care
a fost supusă de către un bărbat, comentariile batjocoritoare făcute de către
moderator și invitații emisiunii pe marginea acestui material au fost de natură a-i
prejudicia drepturi fundamentale, precum cele enumerate în norma legală, insinuând
că aceasta ar practica prostituția: ”are un job bine plătit”, ”un loc de muncă noaptea”, ”nu
lucrează cu ziua, lucrează cu noaptea” și că nu are educație ”creierul lipsă”, ”creierul zero”, ”E
creierul foarte mic și pocnește pe acolo că nu are loc suficient...”.

Toate aceste comentarii făcute la adresa Biancăi Pop au fost de natură a-i
leza drepturile ocrotite de legislația audiovizuală la art. 30 din Codul audiovizualului,
cât și de legislaţia europeană, transpusă şi constituţional la art. 30 alin. (6), potrivit
căreia libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa
particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept,
presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează
tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni
nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la
imagine și demnitate.
De asemenea, alin. (2) a art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi
responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni
prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică
pentru a garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora.
Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică.
Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 91 alin. (1) și 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. având 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
ROMÂNIA TV se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 30 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C.
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 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 somație publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în ediția din 5 iulie 2020 a emisiunii ”România te Vede”,
moderatorul a folosit la adresa unor persoane un limbaj inacceptabil într-un program
audiovizual, iar invitații emisiunii au făcut comentarii peiorative de natură să afecteze
dreptul la imagine și demnitatea persoanei, fapte ce contravin prevederilor art. 30
din Codul audiovizualului.
Potrivit dispozițiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată,
onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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