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Decizia nr. 487 din 23.10.2018
privind amendarea cu 10.000 lei a 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; E-mail: office@rtv.net

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 4582/16.05.2018 și 4684/17.05.2018, cu privire la
emisiunea „România 60 de minute”, difuzată de postul România TV în data de
13.05.2018.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de
autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011).

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 dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate:
Art. 64 (1) 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, postul de televiziune România TV a difuzat în data de 13.05.2018, în
intervalul orar 20:00-21:12, emisiunea „România 60 de minute”, moderată de Denisa
Pascu.

Potrivit raportului de monitorizare, în timpul emisiunii au fost prezentate pe ecran
următoarele informații legate de pretinsul „accident groaznic” suferit de Dna Veta Biriș:

Titluri afișate pe ecran, pe o bandă galbenă de mari dimensiuni, la ora 21:00:
DOAMNA CÂNTECUTULUI POPULAR DIN ARDEAL; MOMENTE DE CUMPĂNĂ ÎN
SPITAL; ÎN COMĂ; COLEGII DE SCENĂ SE ROAGĂ ÎN SALON; LE RĂSPUNDE
CU DEGETUL PICIORULUI; VETA BIRIȘ, ACCIDENT GROAZNIC: MAȘINA S-A
FĂCUT PRAF PE UN POD; VETA BIRIȘ, FRACTURI MULTIPLE; COLEGUL CARE
I-A TRIMIS SALVAREA

Acest set de informații s-a mai repetat de două ori până la finalul emisiunii, ora
21:12.

De asemenea, în cadrul emisiunii de dezbatere Breaking News difuzată în
intervalul orar 21:13-21:45, acest set de informații a fost titrat de 12 ori.
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La 21:45, prezentatorii anunță că va fi difuzată în ora următoare o știre despre

accidentului cântăreței Veta Biriș.
Prezentatoare: Doamna cântecului popular din Ardeal trece prin momente de

cumpănă la spital în comă. Colegii de scenă se roagă în salon iar cântăreața le
răspunde cu degetul piciorului.

Prezentator: Pe de altă parte, Veta Biriș un accident groaznic, mașina s-a făcut
praf pe un pod, iar artista a avut fracturi multiple. Cine este colegul care a trimis
salvarea veți vede aici.

Comentariile prezentatorilor au fost însoțite de următoarele titluri afișate pe ecran:
IMEDIAT: ARTISTA ÎN COMĂ, COLEGII DE SCENĂ SE ROAGĂ LA SPITAL,
IMEDIAT: CÂNTĂREAȚA ÎN COMĂ LE RĂSPUNDE COLEGILOR CU DEGETUL DE
LA PICIOR; IMEDIAT VETA BIRIȘ, ACCIDENT GROAZNIC; IMEDIAT: MAȘINA CU
VETA BIRIȘ S-A FĂCUT PRAF PE UN POD; IMEDIAT: VETA BIRIȘ, FRACTURI
MULTIPLE.

În continuare, postul România Tv a difuzat în cadrul emisiunii informative Ediție
de Colecție, ora 21:59, o știrea însoțită de titlurile: VETA BIRIȘ ACCIDENT
GROAZNIC; VETA BIRIȘ, FRACTURI MULTIPLE.

Prezentator: Un grav accident de circulație a pus în cumpănă viața uneia
dintre cele mai iubite interprete de folclor.

Prezentatoare: Și vorbim Bogdan despre Veta Biriș care a ajuns de urgență
la spital cu fracturi multiple după ce mașina în care se afla s-a izbit de un pod și
s-a făcut zob.

A fost prezentat un material înregistrat care a conținut: imagini cu un accident
rutier, fără a se preciza dacă imaginile sunt de arhivă sau de la accidentul Vetei Biriș,
declarațiile cântăreței de muzică populară, Veta Biriș, despre accident; fragmente din
melodii poluare interpretate de Veta Biriș.
Materialul înregistrat a conținut următoarele comentarii:

Veta Biriș: Ne-am lovit de podul acela până când ne-am zdrobit. Mi-a spus așa
că va trebui să mă pună în ghips până la brâu și capul să mi-l țină de niște greutăți.

Voce din off: Nimic nu avea să prevestească nenorocirea. Veta Biriș se grăbea
să ajungă în Galați la un spectacol unde era așteptată. Cu 50 de kilometri înainte de a
ajunge la destinație mâna destinului a oprit-o cu brutalitate.

Veta Biriș: Am avut un accident. Aveam un spectacol la Focșani și i-am rugat să
mă pună mai la început să pot să ajung și la Galați, aveam unul și la Galați.

Voce din off: La intrarea pe podul peste Siret, de la Lungoci, mașina a derapat
din cauza vitezei și s-a făcut zob într-un parapet.

Veta Biriș: Ne-am cam grăbit și au venit doi băieți tineri de la Galați și pe un pod
am pus frână și ne-am lovit de podul acela până când ne-am zdrobit. Am aici operația,
două operații de fapt, am avut și placa și tijă.

Voce din off: Aflată pe locul din dreapta șoferului Veta Biriș a simțit din plin
momentul impactului.

Veta Biriș: Mâna îmi era ruptă de tot și am pus-o aici așa și vorbeam cu Liviu
Vasilică la telefon să-i spun unde să vină mașina să mă ia, Salvarea. Am avut câteva
momente așa de inconștiență.

Reporter: Considerați că a fost o cumpănă?
Veta Biriș: Nu știu ce să spun, dar acele momente mi le aduc și nu mi le aduc

aminte. Cred că a trecut atunci câteva ore așa de, nu de neliniște, am fost confuză, așa.
Țin minte că Mioara a venit la mine la spital cu Liviu Vasilică, pe urmă nu am mai ținut
minte. Îi mulțumesc și acum lui Mioara Velicu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cât am
fost în spital în București, e poveste urâtă așa, vreau să povestesc așa în mare,
numai…
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Voce din off: După ce a fost consultată de medicii din Galați, Veta Biriș a fost

trimisă de urgență la Spitalul Bagdasar Arsenie din București, pentru că acuza dureri în
tot corpul.

Veta Biriș: La Galați mi-a spus așa, că ar trebui să mă pună în ghips până la brâu
și capul să mi-l țină de niște greutăți.

Voce din off: Nefericitul eveniment a avut loc în noaptea de 1 Decembrie
2001, dar multă vreme de atunci Veta Biriș a păstrat discreția în ceea ce privește
accidentul în care-și putea pierde viața. Și a continuat să urce pe scenă și să le
cânte oamenilor ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că, informarea publicului cu privire la subiectul prezentat, la
faptele aduse în atenţia acestuia, nu a fost prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă.

Astfel, în condiţiile în care în cadrul emisiunii prezentate de radiodifuzor sub titluri
precum: DOAMNA CÂNTECUTULUI POPULAR DIN ARDEAL; MOMENTE DE
CUMPĂNĂ ÎN SPITAL; ÎN COMĂ; COLEGII DE SCENĂ SE ROAGĂ ÎN SALON; LE
RĂSPUNDE CU DEGETUL PICIORULUI; VETA BIRIȘ, ACCIDENT GROAZNIC:
MAȘINA S-A FĂCUT PRAF PE UN POD; VETA BIRIȘ, FRACTURI MULTIPLE;
COLEGUL CARE I-A TRIMIS SALVAREA”, nu a fost precizat clar momentul respectiv
accidentul rutier din noaptea de 1 decembrie 2001, acestea fiind percepute ca unele de
actualitate, informaţiile prezentate nu dovedesc respectarea de către radiodifuzor a
principiilor privind corectitudinea şi verificarea informaţiilor.

Raportat la acest aspect, Consiliul a apreciat că neprezentarea unor puncte de
vedere ale persoanelor care apăreau în materialul audiovizual prezentat, referitor la
subiectul adus în atenţia publicului, a fost de natură să afecteze buna-credinţă impuse
informării publicului de reglementările audiovizuale.

În acest sens, nici menţionarea marginală, la sfârșitul emisiunii, a faptului că
Nefericitul eveniment a avut loc în noaptea de 1 Decembrie 2001, dar multă
vreme de atunci Veta Biriș a păstrat discreția în ceea ce privește accidentul în
care-și putea pierde viața. Și a continuat să urce pe scenă și să le cânte oamenilor
ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că informarea
publicului s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia
220/2011 şi au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5000 lei.

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

În temeiul prevederilor 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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011, pentru
postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 5000 lei 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.
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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 amendă de 5000 lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în emisiunile „România 60 de minute” din 13 mai 2018, a
difuzat o ştire referitoare la un accident rutier din 2001, ilustrată cu un material
înregistrat, fără a fi respectate prevederile art. 64.

Conform 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.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


