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DECIZIA nr. 571 din 12.11.2015
privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare cu privire la modul în care
posturile centrale de televiziune au reflectat, în perioada 30 - 31 octombrie 2015,
tragedia petrecută la Clubul Colectiv din Bucureşti.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
281.3/09.06.2011, decizia de autorizare 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare
nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS
S.R.L. a încălcat prevederile art. 45 alin. (1) din Decizia 220/2011 privind Codul
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la respectarea
intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

Conform raportului de monitorizare, din care redăm spre exemplificare
scurte fragmente, în data de 31 octombrie 2015, postul de televiziune România
TV a difuzat un material cu următorul conţinut:

“La ora 11: 03 moderatoarea a făcut următorul comentariu:
(rep. 04:05-04:56, sel.31-11) Moderatoarea: Vreau să vă prezint,

doamnelor şi domnilor, imaginile acestei zile, dacă vreţi, dacă putem să spunem
asta. Sunt imaginile disperării, a oamenilor, a taţilor, a mamelor, care au venit
să-şi recunoască copiii, tinerii care au murit nevinovaţi.

După acest comentariu, a fost prezentată o secvenţă, în care, mama unei
victime decedate a căzut pe mijlocul carosabilului. Mai multe persoane au
intervenit să o ridice. Se aude plânsul femeii, dar şi o voce feminină care a spus:
nu mai filmaţi, mă. În prima parte a secvenţei, nu a fost prezentă avertizarea
scrisă şi verbală: Atenţie, imagini care vă pot afecta emoţional. Această
avertizare a fost titrată pe ecran, spre sfârşitul secvenţei, timp de zece secunde
(rep. 04:46-04:56).”

De asemenea, potrivit concluziilor raportului de monitorizare, în ziua de
31.10.2015, sub titlul Breaking News, pe postul de televiziune România TV,
“(rep.42.48-44.11, sel.31-13) La ora 13.42, a fost difuzat un material, pe un
fundal muzical dramatic, ce a conţinut imagini din timpul intervenţiei echipelor de
salvare, urmate de un material filmat prezentând o femeie vizibil afectată,
plângând în timp ce cade pe asfalt, ajutată apoi să se ridice şi susţinută în mers
de alte două femei şi doi jandarmi. Materialul a conţinut şi un interviu dat
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televiziunilor de o altă femeie prezentă la Institutul de Medicină Legală „Mina
Minovici” pentru a-şi căuta fata.

Imaginile au fost însoţite de avertizarea scrisă, nu şi verbală, cu privire la
impactul emoţional pe care imaginile/detaliile îl pot avea asupra telespectatorilor.
Materialul a fost difuzat, în aceeaşi formă şi la orele 14.31, 15.00, 16.19, 18.16,
21.34 (rep.31.47-33.10, sel.31-14; rep. 30.52-31.15, sel.31-15; rep.20.00-21.30,
sel.31-16; rep.17.00-18.20 sel.31-18; rep.34.18-35.45 sel.31-21).”

Raportat la cele reţinute în raportul de monitorizare, respectiv difuzarea
repetată a imaginilor în care o persoană vizibil afectată de pierderea suferită
cade pe asfalt plângând, ori difuzarea unui interviu al unei persoane aflate într-o
situaţie dificilă, la Institutul de Medicină Legală, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 45 alin. (1) Codului audiovizualului.

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la respectarea
intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

Având în vedere considerentele de mai sus, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu somaţie
publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (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., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, al deciziei de autorizare
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de
îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Decizia
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 postul de televiziune
ROMÂNIA TV, cu somaţie publică, întrucât, în emisiunile informative din ziua de 31
octombrie 2015, ştirile referitoare la tragedia produsă ca urmare a incendiului din
Clubul „Colectiv” au fost difuzate cu încălcarea dreptului la intimitate a persoanelor
care treceau prin momente dificile, fiind încălcate prevederile art. 45 din Codul
audiovizualului.”
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Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


