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Decizia nr. 226 din 19.02.2019
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, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 10648/10.12.2018, cu privire la emisiunea „România de poveste”, difuzată în
data de 08.12.2018, 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
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) 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 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.

În fapt, în data de 08.12.2018, începând cu ora 21.00, postul ROMÂNIA TV a
difuzat, emisiunea de dezbatere, România de poveste, moderată de Ioan Korpos,
invitați fiind: Pavel Abraham- avocat; Daniel Savu-membru PSD; Marinela Barață-
jurnalist.

Titlurile referitoare la subiect: LIDERUL PROTESTATARILOR REZIST,
SCUIPAT; LIDERUL PROTESTATARILOR A FOST FUGĂRIT; INSIGATORII,
PUȘI LA PUNCT DE OAMENII SIMPLI; LIDER REZIST, SCANDAL PE
AEROPORT.

Subiecte discutate în emisiune:
- furtul care a avut loc la reședința consilierului prezidențial, Delia Dinu;
- posibila implicare a Mihaelei Rădulescu în dosarele Revoluției din 1989;
- situațiile neplăcute în care ar fi fost implicat jurnalistul Mălin Bot. S1 Ioan

Korpos: Unul din liderii protestatarilor Rezist scuipat, oamenii simpli l-au pus la
punct. Liderul a fost fugărit, o să vedeți, și pe aeroport, oprit să intre în avion,
toate informațiile și imaginile în scurt timp.

- protestele de la Paris, prin care populația își exprimă nemulțumirea în
legătură cu creșterea prețului combustibilului;

- lecție de viață de la un cioban în vârstă de 101 ani.
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În cadrul emisiunii, au fost difuzate două materiale în care a apărut jurnalistul

Mălin Bot.
Ioan Korpos: Liderul protestatarilor #Rezist scuipat, oamenii pur și simplu

l- au pus la punct, o să vedeți ce i s-a întâmplat, cum a fost fugărit, avem toate
imaginile, iată exact ce s-a întâmplat.

A fost difuzat un material în care mai multe persoane par a participa la o
paradă militară. Oamenii huiduiau sau aplaudau.

Pe ecran a fost titrat cu majuscule: OAMENII SIMPLI ÎI PUN LA PUNCT PE
PROTESTATARI.

Voce din off: Majoritatea românilor a aplaudat Jandarmeria, ignorând pe cât s-
a putut răcnetele revoluționarilor de profesie.

În continuare, a fost difuzat un material în care mai multe persoane
comentează următoarele: Ne-au gazat!; Acțiunile lor împotriva propriului popor!
Astea sunt! Acțiunile lor! Huo, huo!

Un alt cadru surprinde mai mulți tineri stând cu spatele și cu mâinile ridicate, în
timp ce defilau trupele militare, iar pe fundal se scandează: Rușine! Rușine, rușine
să vă fie!

Reporter: Nici la Alba Iulia nu le-a ieșit pasiența Rezistenților. Marea
descindere plănuită de diasporeni nu s-a văzut deloc în mulțimea de oameni
veniți din toate colțurile țării, nici măcar acțiunile unicului, celui mai mare
jurnalist independent, cinstit și obiectiv, Mălin Bot, nu au reușit să declanșeze
zavera așteptată. Deși au slăbit în intensitate, protestele vor continua, pentru
că liderii #Rezist și-au însușit dictonul bolșevic: Revoluția e ca mersul pe
bicicletă, cu alte cuvinte, dacă te oprești, se oprește și finanțarea.

Pe parcursul comentariilor din off, a fost difuzat un colaj de imagini de
cuprinde: mai multe secvențe din timpul protestelor în care apare și jurnalistul
Mălin Bot, un teanc de bancnote (dolari).

Din materialul difuzat, nu reiese faptul că jurnalistul Mălin Bot ar fi fost
fugărit și scuipat, așa cum a fost prezentată informația de către postul de
televiziune.

Ioan Korpos: Și asta nu e nimic, de la Ziua Națională circul a continuat,
doamnelor și domnilor, avem și alte imagini importante. Liderul protestatarilor
#Rezist a făcut scandal și pe aeroport, lui Mălin Bot i-a fost interzisă
îmbarcarea în avion după ce a jignit o tânără care făcea parte din personalul
aeroportului, avem imagini și de acolo.

A fost difuzat un material filmat în interiorul unui aeroport. A avut loc un
schimb de replici între angajații aeroportului și un bărbat ce pare a-i filma pe aceștia
(chipul lui nu este vizibil).

Angajat: Domnul de astăzi care ne filmează și nu va mai călători…o să îi
facem..

Voce bărbat: Faceți ce vreți. O să vă dau în judecată pentru asta!
Angajată: Puteți să ne dați! V-am spus în repetate rânduri.
Angajat: Domnul Mădălin, da?
Voce bărbat: Sunt taxat suplimentar, îmi exprim nemulțumirea și mi se spune

că nu sunt lăsat să zbor, nu știu de ce.
Angajată: Nu, ați folosit un limbaj inadecvat, noi nu…
Voce bărbat: Nu știu de ce, sper că Wizz Air e o companie… Eu îmi exprim

nemulțumirea față de compania Wizz Air!
Angajată: Ne-ați făcut nesimțiți pe noi.
Angajat: Ați avut un limbaj foarte neadecvat și v-ați purtat foarte urât cu noi!
Angajată: Colegii mei, nu sunt eu în măsură…
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Voce bărbat: Vă rog să vă prezentați dacă luați astfel de măsuri să știu pe

cine acționez în instanță.
Angajata aeroportului arată legitimația la cameră.
Mai are loc un schimb de replici între cei doi, dar replicile sunt acoperite de

beep-uri.
Angajată: Poză nu aveți voie să îmi faceți!
Materialul s-a încheiat cu o înregistrare din interiorul unui aeroport, în care

jurnalistul Mălin Bot își exprima nemulțumirea în legătură cu evenimentele petrecute
în aeroport: Trebuia să mă îmbarc azi la ora 19:20 de pe Aeroportul Otopeni, eu
cu acest bagaj, cu acest bagaj, dragii mei, cu care circul, o să vedeți
înregistrările că am făcut înregistrări video pe aici, prin aeroport, mă duc
acasă să le montez, cu care circul de când circul cu avionul, este conform
standardelor cu toate companiile aeriene nu este niciun fel de problemă, da?
Mă prezint din timp la aeroport, mă duc la poarta de îmbarcare, dragii mei, și la
poarta de îmbarcare îmi spune un băiețaș cu ochelari, o să îl vedeți pe
înregistrări, nu știu dacă l-am surprins, zice - Domnule, trebuie să mai plătești
o taxă de 25 de euro. Zic - dar de ce trebuie să plătesc, circul cu bagajul acesta.
El zice - nu știți că am schimbat condițiile aici și nu se mai poate decât cu un
rucsac și trebuie să plătiți o taxă. Zic OK, mi se pare cam nesimțit că nu vă
anunțați clienții, zic asta este plătesc, să vină cineva să plătesc. Mă pune să
stau deoparte, dragii mei, la coadă, mă pune într-o parte, scot cardul și să
plătesc (…).

Materialul este întrerupt pentru a fi difuzată o informație de ultimă oră în
legătură cu evenimentele stradale din Paris.

Vizionând înregistrările şi analizând raportul de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii „România de poveste”, din 8
decembrie 2018, postul ROMÂNIA TV a difuzat în mod repetat o ştire despre o
presupusă faptă de agresiune, deşi informaţia nu fusese verificată în prealabil şi nici
confirmată ulterior, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.

Astfel, unul dintre subiectele emisiunii difuzate de postul ROMÂNIA TV a fost
despre un lider al protestatarilor Rezist, care ar fi fost scuipat, oamenii simpli l-au
pus la punct pe instigator.

De asmenea, se afimă că acest lider a fost fugărit, iar pe aeroport, oprit să
intre în avion.

Mai mult s-a vorbit în mai multe rânduri despre o presupusă agresare a
acestuia, însă, din materialul difuzat, nu reiese faptul că jurnalistul Mălin Bot ar fi fost
fugărit și scuipat, așa cum a fost prezentată informația de către postul de televiziune.

De asemena, s-a afirmat în mai multe rânduri că toate informațiile și imaginile
referitoare la acest acest caz urmau a fi prezentate în scurt timp, prezentare care nu
a mai avut loc.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor
art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire la
un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod
imparţial şi cu bună-credinţă.

În temeiul legii, 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.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului
cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică a fost adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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În temeiul prevederilor 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 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 somaţie publică pentru încălcarea
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 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 somaţie publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunii „România de poveste” difuzată în
08.12.2018, a a avut ca subiect o presupusă faptă de agresiune a unui lider Rezist,
deşi informaţia nu fusese verificată în prealabil şi nici confirmată ulterior, fapt ce
contravine art. 64 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

VICEPREȘEDINTE INTERIMAR
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


