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Decizia nr. 601 din 04.06.2019
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
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 iunie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 5633/20.05.2019,
5656/21.05.2019, 5694/22.05.2019, cu privire la emisiunea „Breaking news”, difuzată în
data de 17.05.2019, de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală 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 analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

În fapt, în data de 17.05.2019, în intervalul orar 18:58-19:48, postul ROMÂNIA TV a
difuzat emisiunea de dezbatere „Breaking news”, moderată de Lili Ruse.

Titluri: SURSE: RADU MAZĂRE A EVADAT DIN ÎNCHISOAREA DIN
MADAGASCAR.

Invitaţi: Bogdan Chirieac; Dan Andronic; Carmen Avram- candidat PSD; Nicoleta
Pauliuc- senator PNL; Cătălin Popa- jurnalist, analist politic; Mirel Palada; Lucian Bolcaş.

În această ediţie a fost prezentată informaţia în sensul căreia Radu Mazăre ar fi
evadat din închisoarea din Madagascar, subiect cu privire la care s-au făcut următoarele
comentarii pe care le redăm din raportul de monitorizare:

S1 (rep.56.28- 57.47, sel.17-18)
Moderatoare: Bună seara! Potrivit unor surse, fostul primar, Radu Mazăre, ar fi evadat din închisoare.

Mazăre urma să ajungă luni în România. O echipă a Ministerului de Interne plecase să îl aducă înapoi în ţară pentru
a-şi ispăşi pedeapsa cu închisoare.Cu detalii vine colegul meu, Costi Soare. Bună seara, Costi, te ascultăm!

Costi Soare: Bună seara! Este o informaţie şocantă potrivit căreia Radu Mazăre ar fi evadat din centrul
de detenţie al persoanelor, acolo unde se afla de mai multe zile în vederea extrădării. Repet, informaţia este pe
surse, venită chiar din Madagascar în urmă cu puţin timp. Despre ceea ce s-ar putea întâmpla acolo, pot să vă
zic doar atât, că, în decembrie 2017, se pare că dintr-o închisoare de acolo, din Madagascar, au evadat 120 de
persoane. Aşadar, despre măsuri de securitate acolo, nu prea putem discuta în acest moment. Încercăm să luăm
legătura cu autorităţile din Madagascar. L-am contactat şi pe ministrul Justiţiei, dar, chiar şi legăturile
telefonice nu sunt cele mai bune şi nu am reuşit până în acest moment să-l contactăm şi nici s-o confirmăm
sau infirmăm, atât în România, cât şi în Madagascar. Atât eu, cât şi colegii mei de la secţia Eveniment, în
această perioadă, luăm legătura cu autorităţile şi revenim cu detalii.
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S2 (rep.58.15-04.50, sel.17-18)
Moderatoare: Domnule Bogdan Chirieac, este o informaţie obţinută pe surse. Credeţi-ne, am sunat

cam tot ce se putea suna din conducerea statului român. Lumea se fereşte să zică sau da, sau ba.
Bogdan Chirieac: Doamnă, este o afirmaţie care înveseleşte acest weekend. Radu Mazăre nu se

dezminte. Că să spun aşa, suntem alături de ‘el fugitivo’, în cazul acesta. Este, până la urmă, inclusiv o altă
palmă dată statului subteran din România, tocmai din Madagascar, ca să spunem aşa. Şi dacă a mai furat
domnul Mazăre şi sunt convins că a mai furat, aşa, când era primar, evadarea asta îl absolvă de cea mai mare
parte din vină.

Moderatoare: De ce, domnule Chirieac? O să înţeleagă toată lumea că e bine să fugi când te condamnă
statul român şi vrea să te aducă acasă.

Bogdan Chirieac: Nu, doamnă, fiindcă, în România nimeni nu mai crede în condamnările care se dau
în justiţie. Deşi, poate că, unii dintre ei, cu siguranţă unii dintre ei sunt chiar vinovaţi şi au făcut enorm de
mult rău acestei ţări, totuşi nimeni nu mai crede. Şi când văd că autorii dezastrului din România sunt bine
mersi şi în libertate şi nu pot fi atinşi nici măcar cu o floare, lăsaţi-mă, nu să mă bucur, dar măcar să nu mă
întristez că a evadat Mazăre din puşcăria din Madagascar. Sunt convins că doamna Ana Birchall, (…)
dreptăţii cu mâna pe paloş, va şti să îl aducă înapoi în Rahova, dar, deocamdată lăsaţi-mă să nu fiu trist, nu
vreau să fiu ipocrit.

Moderatoare: Nu, nu fiţi trist. Pe mine, sincer, mă întristează faptul că nu se poate afirma sau infirma
oficial această informaţie. Este o informaţie pe care noi o avem pe surse. Am încercat, credeţi-ne, domnule
Dan Andronic. Am sunat de la ministrul de Interne până la ministrul Justiţiei, am sunat pe toată lumea din
poliţie: domnule, da sau ba! Ştiţi cum se zice în cazurile astea, că faceţi presă de foarte multă vreme. E greu de
zis da sau ba?

Dan Andronic: Vreau să vă spun că şi eu am vrut să verific informaţia că Radu Mazăre a evadat, n-am
primit nici un răspuns, ceea ce mă face să cred că ştirea e reală, pentru că o infirmare este mult mai simplu
decât o confirmare. La confirmare, întotdeauna se ascunde, când e vorba de aşa ceva. O fi vorba de diferenţa
de fus orar, nu ştiu, legăturile telefonice proaste nu ştiu. Dar, deocamdată …

Moderatoare: Aveaţi şi dvs. informaţia asta?
Dan Andronic: …. să răspundă la un telefon sau un mesaj.
Moderatoare: Aveaţi şi dvs. informaţi asta la Evenimentul Zilei? Voiam să vă întreb dacă aveaţi

informaţia aceasta cu evadarea lui Radu Mazăre la Evenimentul Zilei.
Dan Andronic: Nu, nu, nu, nu. Să nu fie o confuzie. Din momentul în care m-aţi sunat, m-au sunat

colegii dvs. şi mi-au spus despre ce este vorba, acum 10 minute, 7-10 minute, am încercat şi eu s-o verific,
pentru că este o informaţie spectaculoasă şi riscul de a da greş este destul de mare, dacă vorbim de
Madagascar. Dacă vorbim de Bulgaria era mai simplu.

Moderatoare: De ce spuneţi asta? Spunea colegul meu, Cristi Soare că nu e chiar aşa, la cât e numărul
mare de evadări, nu e chiar atât de gravă să evadezi.

Dan Andronic: Pentru că, fiind o ţară mai înapoiată din punct de vedere al comunicaţiilor, este greu
de confirmat o asemenea informaţie.

Moderatoare: Aşa este, aşa este. Colegii mei sună şi la ministrul Justiţiei din Madagascar.
Dan Andronic: Iar în condiţiile în care oficialii români, chiar sub protecţia anonimatului, chiar

contactaţi telefonic sau cu mesaje, refuză că răspundă, sunt două variante: ori nu ştiu, ori e adevărat. Pentru
că, încă o dată, infirmarea este cea mai simplă reacţie la ceva. Sunt ai noştri acolo, l-au (neinteligibil).

(...)
Moderatoare: Domnule, nimeni nu vrea să spună: e adevărat sau nu e adevărat.
Bogdan Chirieac: Da. Păi, dacă nimeni nu vrea să pună, este evident că este adevărat.
Dan Andronic: Sunt şanse mari, hai să nu transformăm …
Bogdan Chirieac: Se strică şi petrecerea electorală din România, prilejuită de aducerea lui Radu Mazăre în

ţara noastră, exact în ultima săptămână de campanie electorală de alegeri europarlamentare. Ca să vedeţi.
S3 (rep.04.47-09.15, sel.17-19)
Moderatoare: Cătălin Popa, este o informaţie şoc. Crede-mă, de când am aflat nu stăm decât să aflăm,

să verificăm dacă e aşa, pentru că pare ireal, după toată chestiunea asta. În sfârşit extrădat, doamna Birchall
iese, anunţă, bucurie mare, pleacă poliţie de aici. Domnule, era ca la carte, aducă, mândru că sunt român, cum
ar veni.
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Cătălin Popa: Este o informaţie care, pentru noi, presa, face, cum spunea domnul Chirieac, deliciul

acestui weekend, dar aş propune să o privim cu rezervă încă, până la o confirmare oficială, pentru că, şi în
Madagascar este cam aceeaşi oră cu noi. Adică vineri seara a început weekendul, greu să găseşti acolo
politicieni la ora asta care să îţi confirme. Mai ales dacă e adevărată ştirea. Am văzut şi la ei că preşedintele şi
ministrul Justiţiei sunt campioni anticorupţie, mai nou şi, degrabă au dat declaraţii săptămâna asta. Deci,
probabil că atunci când e vorba de ceva mai puţin fericit pentru ei, adică un eşec, s-ar putea să se ascundă.
Cât despre evadarea despre care se vorbea, că în Madagascar se evadează mai uşor, nu e chiar aşa. Atunci a
fost o situaţie. Din ce am citit eu, au luat cu asalt sute de oameni o închisoare şi nu cred că vreun trib din
Madagascar s-a dus să-l scape pe domnul mazăre astăzi, în miezul zilei. Dacă se confirmă această ştire, este un
fapt ieşit din comun, într-adevăr. Se potriveşte cu domnul Mazăre. Trebuie să vedem ce se întâmplă pe mai
departe, pentru că, În Madagascar, te duci în junglă şi te ascunzi. Trăieşti cu lemurienii şi de acolo nu prea
poţi să pleci altfel, e o insulă izolată. Cam greu.

Moderatoare: Bogdan Chireac, ştim, din informaţiile apărute în presă, faptul că Radu Mazăre făcea afaceri
acolo. Practic, nu era chiar nimeni pe lume în Madagascar. Previzibil avea şi o mulţime de relaţii cu oameni de
afaceri. Cam cum s-ar desfăşura, domnule, o evadare dintr-o închisoare? Bănuiesc că trebuie să fii bazat.

Bogdan Chirieac: Trebuie să fii bazat şi se pare că Radu Mazăre era bazat acolo. Am înţeles că s-a
schimbat conducerea ţării, cum spune domnul Cătălin Popa şi au venit nişte din ăştia: foşti corupţi, actuali
campioni ai luptei anticorupţie. Atenţie! Madagascar în mod real e una dintre cele mai corupte ţări din lume, nu e
ca Români, că vor unii să ne pună neapărat acest brand cu largul concurs al unor români. Nu! Înţeleg că era într-
un din grupări. Intrase Radu Mazăre cum se cuvine şi, când gruparea sa a pierdut politic, i-au întins o capcană şi
l-au arestat. Şi apoi, ţinând seama de condiţiile din închisorile din Madagascar, Radu Mazăre a spus că nu va
contesta, doreşte să fie închis, dar, probabil din primul moment s-a gândit la evadare. Nu ştiu cum va face, nu ştiu
ce se va întâmpla, dar nu m-aş mira dacă, într-adevăr, ştirea weekendului, şi se confirmă până la urmă evadarea
din surse oficiale, la momentul potrivit, poate pentru că dvs. aţi dat prima ştire, doamna Ruse, o să vă contacteze
telefonic ca să intre în direct în emisiunea dvs., cunoscându-l pe RaduMazăre.

Moderatoare: Bun! Astea sunt, repet, doamnelor şi domnilor, pe surse: Radu Mazăre ar fi evadat din
închisoarea din Madagascar. Am încercat să contactăm conducerile Ministerului de Interne, Ministerului
Justiţiei, şefii poliţiei, să ne confirme sau să ne infirme cineva această ştire. Se pare că autorităţile se feresc,
acesta e cuvântul pe care pot să-l folosesc, să vorbească despre acest subiect. Vă promit că, pe măsură ce vom
avea informaţii că vor fi ele de confirmare sau infirmare, vi le vom prezenta.

Vizionând înregistrări şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect emisiunea
“Breaking news”, difuzată în data de 17.05.2019, din al cărei conţinut am redat anterior,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 64 alin. (1) lit. b) 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.

În cadrul acestei ediţii, radiodifuzorul a prezentat informaţia în sensul căreia Radu
Mazăre ar fi evadat dintr-o închisoare din Madagascar, subiect dezbătut sub titlul: RADU
MAZĂRE A EVADAT DIN ÎNCHISOAREA DIN MADAGASCAR.

Deşi din comentariile făcute rezulta că informaţia nu a putut fi verificată sau
confirmată de autorităţile abilitate, chiar moderatoarea susţinând că „nu se poate afirma
sau infirma oficial această informaţie, este o informaţie pe care noi o avem pe surse”,
membrii Consiliului au constatat că, prin titlul afişat pe ecran, publicului i-a fost indus
mesajul că aceasta este una certă, obţinută pe surse.

În consecinţă, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia
legală de a informa în mod corect publicul în legătură cu informaţia prezentată despre
pretinsa evadare, în condiţiile în care nu era veridică, aşa cum s-a dovedit ulterior.

Pentru aceste considerente, 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 publică.
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea

condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul 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. (licenţa audiovizuală 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 somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1)
lit. 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 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 pe
postul ROMÂNIA TV, 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 ROMÂNIA TV cu
somaţie publică, deoarece, în cadrul emisiunii “Breaking news” din 17.05.2019,
radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a informa în mod corect publicul în
legătură cu informaţia prezentată despre o pretinsă evadare, în condiţiile în care nu era
veridică, aşa cum s-a dovedit ulterior.

Potrivit art. 64 din Codul audiovizualului, informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


