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Decizia nr. 569 din 12.11.2015
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.

Bucureşti,
- pentru postul DIGI 24

Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare,
în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 10312/09.11.2015, cu privire la emisiunile
informative difuzate în data de 02.11.2015, de postul DIGI 24.

Postul de televiziune DIGI 24 aparţine S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa
audiovizuală S-TV 273.3/07.12.2010 eliberată la data de 24.02.2015 şi decizia de
autorizare nr.1727.1-2/09.02.2012 eliberată la data de 24.02.2015).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a
opiniilor.

Conform prevederilor art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media
audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
În fapt, postul DIGI 24 a difuzat în cadrul emisiunii informative “Jurnal”, din

data de 02.11.2015, de la ora, 15.00, o ştire referitoare la mărturia unui tânăr care a
supravieţuit incediului din clubul “Colectiv”, ştire prezentată cu titlurile: “Martor:
Autorităţile au fost nepregătite; Un băiat care a scăpat din infernul din club spune că
a fost haos. Băiatul susţine că salvatorii au ajuns târziu. Băiatul povesteşte că
pompierii nu au avut destul oxigen”.

Potrivit raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut:
„Prezentator: Un tânăr care a scăpat cu viaţă din incendiu le-a trimis o scrisoare plină de indignare

autorităţilor. Adrian spune că acţiunea pompierilor şi a ambulanţelor a fost haotică. Mai scrie că salvatorii
erau depăşiţi de situaţie şi păreau incapabili să reacţioneze, iar oamenii care au ieşit la timp din club erau
mai lucizi şi ar fi făcut mai multe pentru răniţi decât echipele speciale. Acest tânăr povesteşte că numărul
ambulanţelor ar fi fost prea mic şi că pompierii n-ar fi putut intra în club pentru că ar fi rămas fără oxigen, ar
fi aşteptat să le fie aduse alte butelii ca să poată intra în imobilul cuprins de flăcări.

Pe ecran se derulează textul mărturiei acelui tânăr, citit de o voce din off. Textul a avut ca titlu Martor
la tragedia din Colectiv, precizându-se că mărturia are ca sursă site-ul Hotnews. În momentele în care se
comenta din studio, pe fundal s-au derulat imagini din timpul manevrelor de resuscitare a victimelor
incendiului, cadrele în care acestea apăreau întinse pe asfalt sau pe tărgi au fost blurate.

Voce din off: „In club nebunia a început exact aşa cum a declarat toata lumea: focul s-a întins de la
o flacăra de câţiva centimetri si a urcat la tavan in câteva secunde.
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In primul moment părea ceva minor, vocalul trupei a cerut un extinctor. A apărut imediat un

bodyguard cu un tub de dimensiunea stingătoarelor de maşină.
A împrăştiat un fel de spuma de ras intr-un jet penibil care nici măcar n-a ajuns pana la flacără.
Spaţiul de intrare in club este un vagon de şantier, metalic, pe laterala căruia este decupată uşa

dublă de pvc/termopan. Doar una dintre uşi era deschisă, însă a doua a cedat repede. Am reuşit sa ies chiar
când valul de fum negru, fierbinte, s-a repezit spre noi. Din spate s-a auzit un bubuit, cineva a strigat “o să
explodeze, fugiţi!”.

M-am îndreptat spre curtea mare sunând la 112 (ora 22:33). Pompierii erau pe drum.”
Adrian povesteşte că, în doar câteva secunde, la ieşire se înghesuiau oamenii disperaţi cerând ajutor.

Cei de afară au început să-i tragă unul câte unul, dar operaţiunea de salvare era greoaie. Spaţiul din jur se
umpluse cu oameni aşezaţi pe jos. La faţa locului încă nu ajunseseră pompierii. Erau doar doi poliţişti, spune
tânărul, care nu s-ar fi implicat pe motiv că este atribuţia pompierilor. Peste alte 17 minute, Adrian i-ar fi dat
un SMS soţiei să-i transmită că este bine, iar salvatorii încă nu veniseră, susţine el în scrisoarea deschisă.

„După încă un drum in curtea mare a apărut maşina de pompieri si in curând două salvări. Câţiva au
început sa întindă furtune. Salvările au fost imediat copleşite. <Să vină multe, să vină mai multe>! Nu veneau,
accesul era dificil. <Să-i ducem in stradă>, a strigat cineva inspirat şi operaţiunea a început instantaneu.

Mutau oameni din curtea mica in rondul de la Maternitatea Bucur. Acolo erau deja câteva salvări si
SMURD. Toţi însă au rămas acolo, blocaţi si năuciţi, neştiind cum sa procedeze - accesul era dificil.

N-a ieşit nici măcar o targa din SMURD să alerge spre intrarea clubului atunci, nici una. Toţi din
maşinile astea se-nvârteau panicaţi aşteptând ordinele haotice. Noroc ca oamenii aduceau in viteza răniţi si
salvările au început să-i preia.”

Tânărul susţine că pompierii nu aveau nici dotările necesare, fapt care a întârziat şi mai mult
operaţiunile de salvare.

„Doi pompieri foarte tineri îşi puseseră măştile să intre. Au ieşit însă destul de repede şi au început
să se dezechipeze.

<- Ce faceţi, e plin de oameni înăuntru.
- Nu mai avem oxigen.
- Luaţi alte butelii.
- Nu avem, trebuie sa vina. >”
Adrian şi-a amintit, la un moment dat, că existau şi geamuri pe care ar fi putut intra pompierii mai

repede. A fugit să-i anunţe pe salvatori.
„Ce faceţi, de ce staţi, sunt geamuri înspre strada! - Sunt blocate, am încercat! >
Nu-mi venea sa cred, m-am dus spre geamuri. Erau blocate cu BCA pana in partea de sus unde era o

gura de ventilaţie. BCA-ul acela care zboară la un ciocan, mi-am spus. N-am înţeles până acum de ce acele
geamuri imense n-au fost eliberate de BCA si folosite ca intrare in club. Sunt in strada, nu poate fi invocat
accesul dificil.”

Haosul a continuat.
„Apăruse o maşină de pompieri – centrul de comandă, m-am oprit vizavi de ei. <Pregătiţi centrala,

care e codul? 131 sau 141? E 131”. Deschid uşi, apasă butoane, învârt două foi A4. După câteva minute:
“Băăi, e 141, am primit eu sms acum>”

Prezentator: Este mărturia unui tânăr care se afla în Club Colectiv vineri noapte şi a reuşit să scape.
Conform aceluiaşi raport de monitorizare, ştirea a mai fost difuzată în ediţia

informativă de la orele 16.00, iar în partea a doua a Jurnalului de seară, începând cu
ora 21.08, înainte de începerea discuţiei cu invitaţii din studio, moderatorul Cosmin
Prelipceanu introduce astfel materialul prezentat în cele două ediţii anterioare de ştiri:

„Cosmin Prelipceanu: Un tânăr care a reuşit să scape cu viaţă din dezastrul Colectiv le scrie
autorităţilor. Le scrie cu furie. Îmi vine să urlu, spune el şi descrie haosul primelor momente ale intervenţiei.
Vorbeşte despre acţiunea haotică a pompierilor şi a ambulanţelor, povesteşte că numărul ambulanţelor era
prea mic şi că pompierii nu puteau intra în club, pentru că rămăseseră fără oxigen.

În dezbaterea care a urmat difuzării materialului, nu s-au făcut comentarii pe marginea acestuia.”

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului, norme care instituie în sarcina radiodifuzorului obligaţia de a informa
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obiectiv publicul, prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să
favorizeze libera formare a opiniilor.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat nici principiul prevăzut la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului,
potrivit căruia informarea cu privire la un fapt sau un eveniment trebuie să fie corectă,
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că în ştirea difuzată în ziua de
02 noiembrie 2015 nu a fost prezentat punctul de vedere al instituţiilor abilitate, care
erau acuzate că au acţionat „haotic” la locul tragediei de la clubul „Colectiv”, iar
informaţiile preluate dintr-o scrisoare publicată pe un site nu au fost verificate şi
prezentate cu imparţialitate şi bună-credinţă, fapt ce contravine prevederilor legale
invocate.

Mai mult, membrii Consiliului au mai constatat că, deşi trecuseră trei zile de la
data tragediei, radiodifuzorul a prezentat respectiva ştire numai pe baza unui
material publicat pe un site, fără o verificare, în prealabil, asupra veridicităţii
informaţiilor prezentate, fără a cunoaşte cine este această persoană Adrian, care
aducea acuzaţii tuturor, şi fără prezentarea opiniei I.S.U.

Astfel, în scrisoarea adresată d-lui Raed Arafat şi Comandamentului pentru
Situaţii de Urgenţă, presupusul autor al acesteia aducea acuzaţii autorităţilor pentru
că nu ar fi intervenit la timp pentru salvarea victimelor incediului din clubul Colectiv,
că nimeni nu ar fi ştiut ce să facă, haosul între pompieri, smurd şi salvări a fost mai
mare decât în rândul oamenilor care au reuşit să iasă la timp. Cei mai mulţi dintre
supravieţuitori au fost scoşi de cei ieşiţi în prima linie, nu de pompieri.

În raport de normele invocate şi de conţinutul exemplificat anterior, membrii
Consiliului au constatat că ştirea referitoare la mărturia unui presupus martor al
incediului din clubul „Colectiv”, identificat ca fiind Adrian C., în care acesta aducea
critici autorităţilor statului cu privire la modul în care au intervenit în cazul tragediei,
nu a fost prezentată cu respectarea informării corecte a publicului.

Deşi această ştire a fost difuzată de mai multe ori în cursul aceleiaşi zile,
respectiv în 02.11.205, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
prezentat şi punctul de vedere al instituţiilor abilitate, care ar fi fost în măsură să
clarifice aspectele criticate şi care ar fi permis publicului să-şi poată forma o opinie
pe baza unor informaţii complete, aşa cum impune legislaţia audiovizualului.

În aceste condiţii, neprezentarea unui punct de vedere al autorităţilor cărora le
erau aduse acuzaţii în ştire, ştire ce a fost difuzată de mai multe ori în aceeaşi dată,
a fost de natură a afecta în mod negativ opinia publicului cu privire la aspectele
aduse în atenţia sa, echilibrul, obiectivitatea şi corectitudinea informaţiilor prezentate.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat
ştirea sub titluri care confereau informaţiilor prezentate un caracter de autencitate, în
condiţiile în care acesta nu le verificase, limitânu-se a le prelua de pe un site, şi fără
să aibă certitudinea că există presupusul autor al scrisorii, fapt ce contravine
obligaţiei legale potrivit căreia informarea cu privire la un fapt sau un eveniment
trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Cu toate că radiodifuzorul a difuzat nişte informaţii pe care nu le verificase,
acesta le-a prezentat ca fiind unele corecte, susţinându-le prin titluri, precum:
“Martor: Autorităţile au fost nepregătite; Un băiat care a scăpat din infernul din club
spune că a fost haos. Băiatul susţine că salvatorii au ajuns târziu. Băiatul povesteşte
că pompierii nu au avut destul oxigen”.
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Consiliul a considerat că atât conţinutul ştirii, cât şi titlurile acesteia au fost

de natură să inducă publicului percepţia că această instituţie, în speţă I.S.U., nu a
acţionat cu profesionalism, aspect sub care nu i-a fost solicitată opinia cu privire la
imputările aduse.

Or, prezentarea unui subiect atât de sensibil, cu implicaţii în plan social şi
emotiv, fără precedent, cum este tragedia de la clubul Colectiv în care şi-au pierdut
viaţa atât de mulţi oameni, trebuie făcută cu responsabilitate, cu respectarea unei
informări obiective, printr-o prezentare echidistantă şi echilibrată a opiniilor tuturor
părţilor implicate şi a factorilor decidenţi.

În consecinţă, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia
legală de a prezenta o informaţie în mod imparţial şi cu bună credinţă, premisa
legală fiind aceea că publicul trebuie să beneficieze de o informare corectă şi
obiectivă.

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi
dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar
difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de
verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare.
Titlul şi sumarul ştirilor trebuie să reflecte esenţa evenimentelor şi datelor prezentate
cât mai precis.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes
public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte
faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare
a telespectatorilor.

Pentru toate 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 amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi ale art. 64 alin. (1) lit. b) din
Codul audiovizualului.

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RCS& RDS S.A. (licenţa audiovizuală S-TV
273.2/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-1/09.02.2012 pentru postul de
televiziune DIGI 24) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA 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 postul DIGI 24 cu amendă de
10.000 lei, întrucât în ştirea din 02 noiembrie 2015 nu a fost prezentat punctul de
vedere al instituţiilor abilitate, care erau acuzate că au acţionat „haotic” la locul
tragediei de la clubul „Colectiv”, iar informaţiile preluate dintr-o scrisoare publicată pe
un site nu au fost verificate şi prezentate cu imparţialitate şi bună-credinţă.

Potrivit Legii audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor
şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


