Decizia nr. 511 din 03.09.2020
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
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1
Întrunit în şedinţa publică din 3 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare cu privire la emisiunile Breaking
News, ora 17:00; Ştirile România TV, ora 18:00, din 18.06.20202 (sesizarea nr.
7834/20.08.2020), precum și la emisiunile Ştirile România Tv, News Line, intervalul
06:00-24:00, din 21.08.2020, difuzate 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 rapoartelor de monitorizare
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolelor 40 alin. (3) și 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 dispozițiilor 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 din Codul audiovizualului:
- art. 40 alin. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei

persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină
şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct
de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat
acest fapt.
- art. 64 alin. (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, potrivit raportului, a fost monitorizat programul difuzat de postul de
televiziune ROMÂNIA TV în data de 18.06.2020, urmărindu-se aspectele semnalate în
reclamația nr.7834/20.08.2020.
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În cadrul ediţiilor informative Breaking News, ora 17:00 şi Ştirile România TV ora
18:00 au fost prezentate informaţii despre situaţia medicală a artistului Cosmin Seleşi.
Cu privire la conținutul acestor știri, redăm din raportul de monitorizare sinteza
constatărilor, după cum urmează:

 Breaking News, ora 17:00
SURSE: COSMIN SELESI ŞI ADRIANA TRANDAFIR, INFECTAŢI CU CORONAVIRUS.
Rafaelo Varga, jurnalist România TV, în direct: (...) potrivit tot unor surse, de aici de la Matei Balş şi
Cosmin Selesi ar fi fost testat pozitiv la noul virus.
 Rafaelo Varga, jurnalist România TV, în direct: Într- adevăr ştim despre Marcel Pavel că are o pneumonie
uşoară, acuza tuse, nu a avut febră. Important de menţionat însă despre Adriana Trandafir ştim că a avut o
răceală încă de săptămâna trecută, ea este puţin mai grav ca să spun aşa. Adică prezintă o formă mai agresivă
de penumonie. Pe de altă parte, însă, ştim despre Cosmin Selesi că este asimptomatic.

 Ştirile România TV, ora 18:00
Titluri: VEDETELE CARE AŞTEAPTĂ PANICATE ACUM REZULTATUL COVID 19
Rafaelo Varga, jurnalist România TV, în direct, a prezentat informaţii despre vedetele unui post de
televiziune ce ar pufea fi infectate cu noul coronavirus:

Rafaelo Varga, jurnalist România TV: Zece persoane au fost confirmate cu COVID 19 vedete şi
angajaţi ai trustului de televiziune unde se filma show-ul de divertisment. Vorbim despre: Marcel Pavel,
Adriana Trandafir, Cosmin Selesi, Andrei Ştefănescu dar şi Ozana Balabancea toţi au fost confirmaţi
cu coronovirus potrivit unor surse şi toţi se află internaţi aici la Spitalul Matei Balş. Din fericire,
însă, starea lor de sănătate este una bună. Niciunul dintre aceştia nu prezintă fome grave ale noului
Virus.
De asemenea, în data de 21.06.2020 în cadrul ediţiei informative România Te Vede difuzată la ora 16:00
s-a menţionat faptul că artistul Cosmin Selesi are rezultat negativ la testul pentru COVID 19.
Rafaelo Varga: (...)Cosmin Seleși are răspuns tot negativ la analiza pentru Covid-19, la fel și alte zeci de
vedete care s-au dus rapid la spital pentru a-și face analizele.

În aceeași ședință, Consiliul a analizat și raportul de monitorizare cu privire la emisiunile
Ştirile România TV și News Line difuzate în 21.08.2020, în intervalul 06:00-24:00.
Redăm din raportul de monitorizare sinteza constatărilor:

În urma sesizării, postul de televiziune România TV a fost monitorizat în data de 21.08.2020, în intervalul
06:00-24:00. În urma monitorizării s-a constatat că subiectul la care face referire petentul a fost prezentat
astfel:

08:58-09:33 - Ştirile România TV
Titluri: Candidat la primăria Constanţa, acuzat de legături cu MAFIA/ Nicoleta Ploscaru, filmată la petrecea
unui temut interlop.
Este prezentat un material care conţine imagini în care două femei tinere, cu ochelari de soare şi îmbrăcate
cu pantaloni mulaţi pe corp, dansează împreună cu un bărbat. Una dintre ele este îmbrăcată în alb şi la un
moment dat este îmbrăţişată de bărbat. În camera în care au loc evenimentele, la un moment dat se vede şi o
femeie în vârstă aşezată într-un fotoliu care priveşte la cei trei tineri care dansează. În partea dreaptă-jos a
imaginilor se vede titrat ,,NICOLETA PLOSCARU”, (sursa: evz.ro). De asemenea, materialul mai conţine şi trei
poze ale unei femei, în diferite ipostaze.
09:58-10:50 - Ştirile România TV
Titluri: Candidat la primăria Constanţa, acuzat de legături cu MAFIA, Independenta care dansează pe masă
pentru interlopi, Interlopii trag cu pistolul în casă lângă politiciană.
Este prezentat acelaşi material ca în emisiunea anterioară, însoţite de aceleaşi comentarii din off. Excepţie
face faptul că imaginile în care cele două femei dansează, au o durată cu aprox. 20 de secunde mai mult,
interval în care femeia îmbrăcată în alb îşi scoate ochelarii de soare şi dansează lasciv în faţa bărbatului.
În plus este invitat telefonic jurnalistul Sorin Roşca Stănescu care este rugat să-şi expună opiniile. Acesta nu
face afirmaţii directe despre Nicoleta Ploscaru.
 11:00-11:39 - Ştirile România TV
Titluri: Titluri: Candidat la primăria Constanţa, acuzat de legături cu MAFIA, Independenta care dansează
pe masă pentru interlopi, Interlopii trag cu pistolul în casă lângă politiciană.
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Sub titlul Breaking News este prezentată ştirea despre Candidata independentă la primăria municipiului
Constanţa este acuzată că are legături cu MAFIA, difuzată la ora 08:58. În plus au fost prezentate imagini de la
petrecere în care bărbatul, care se vede în imagini alături de cele două femei care dansează, la un moment dat
trage cu un pistol. Femeia în alb se fereşte speriată. Imaginile au titrate: NICOLETA PLOSCARU, PREZENTARE
ARME DE FOC/evz.
Ştirea a fost prezentată sub acest format şi în emisiunea informativă de la ora 11:58 (rep. 08.56/12.mp4).
 18:59-20:45 - News Line
Prezentator: Cristina Şincai
Invitaţi: Nicoleta Ploscaru (direct,video)- candidat primăria Constanţa
Dan Andronic (direct,video)-director ,,Evenimentul Zilei”
Titlu: Candidatul acuzat de legături cu MAFIA, înregistare-şoc
Unul dintre subiectele prezentate în emisiune se referă la videoclipul, publicat de ,,Evenimentul Zilei”, care
susţine că o are ca protagonistă pe Nicoleta Ploscaru, la petrecerile unuia dintre cei mai de temuţi interlopi din
România, Cristi Bocea.
Este difuzat acelaşi material prezentat şi în emisiunea informativă de la ora 11:00, în care bărbatul, care se
vede în imagini alături de cele două femei care dansează, la un moment dat trage cu un pistol. Femeia în alb se
fereşte speriată. În dreptul femeii îmbrăcate în alb este titrat: NICOLETA PLOSCARU. În partea de jos a
imaginilor este titrat: evz.ro/PREZENTARE ARME DE FOC/CRISTI BOCEA-PUŞCĂRIAŞ, MEMBRU AL LUMII
INTERLOPE, MAFIOT, PRIETEN APROPIAT AL RENUMITULUI INTERLOP NICU GHEARĂ.
Este contactată în direct Nicoleta Ploscaru pentru a i se acorda drept la replică. Aceasta neagă că este una
din femeile din videoclip. Are un dialog în contradictoriu cu Dan Andronic căruia îi reproşează că a permis
difuzarea acestui videoclip pe site-ul evz.ro. Nemulţumit de cum decurge dialogul, Dan Andronic renunţă la a
mai participa.
Nicoleta Ploscaru: Ce să spun? În urmă cu 30 de ani eu aveam 13 ani şi nu sunt nici una dintre persoanele
din videoclipul pe care l-aţi rulat toată ziua la televizor.
(...)
Dan Andronic: Deci aceste informaţii şi acest videoclip mai apare pe Internet şi pe alte site-uri. Chiar
acum l-am găsit pe ,,constanţamea.ro” de trei săptămâni. Acolo n-a fost contestat de doamna Ploscaru. Doar
când a apărut la noi. Eu am verificat, în măsura în care s-a putut, acest lucru, după ce mi-aţi spus că, chiar
cineva de la RTV mi-a spus că doamna Ploscaru neagă prezenţa domniei sale şi mi s-a spus, că mi s-a
confirmat. Ce să vă spun? De aici încolo rămâne să vedem care dintre noi doi are dreptate.
Dan Andronic: Da.
(...)
Nicoleta Ploscaru: Da. Imaginile acestea nu sunt noi. Ele sunt încărcate pe Youtube de ani de zile.
Imaginile acestea au fost făcute public în februarie sau ianuarie anul acesta, şi au fost prelucrate şi
prezentate pentru prima dată de site-ul ,,dezvăluiri.ro” pe care i-am acţionat în judecată. (...)Este inadmisibil
ca o publicaţie de genul ,,Evenimentul Zilei”, cu un director care pretinde că este un jurnalist important şi
deontolog, să prezinte aşa ceva...
(...)
Nicoleta Ploscaru: Nu-l cunosc. Deci domnu Dan Andronic, dumneavoastră nu mă chestionaţi pe mine.
Cum v-aţi permis să distribuiţi o asemnea mizerie de videoclip?
Dan Andronic: Ba da, vă chestionez. Vă pun întrebări, tocmai asta vă fac, vă pun întrebări şi
dumneavoastră îmi răspundeţi. Ba da, vă pun întrebări, cum să nu vă pun întrebări?
Nicoleta Ploscaru: Nu-mi puneţi mie întrebări, dumneavoastră aţi difuzat un material fals...
Dan Andronic: Da, şi?
Nicoleta Ploscaru: Aţi difuzat un material fals. Aceste două femei prezentate în videoclip, prezentate în
videoclip, sunt două femei din Tulcea, mult mai în vârstă decât mine. La vremea la care se făceau aceste
filmări eu aveam 13 ani. Sunt două femei măritate, una dintre ele am înţeles că este şi bunică, şi amândouă
au şi probleme în căsnicie, acum, din cauza acestor videoclipuri şi prostii pe care le-au făcut la tinereţe, e
treaba lor!
Nicoleta Ploscaru: Dar ce acuzaţii? Este un videoclip fals. La ce să răspund, la un videoclip fals? La ce să
răspund? Sunt total incompatibilă cu imaginile acestea obscene pe care le difuzaţi de dimineaţă. Eu sunt fiică
de preot, sunt teolog, sunt mamă de viitor doctor.
(...)

4

Dan Andronic: Haideţi că dacă continuaţi, dacă continuaţi în stilul ăsta, eu mă retrag.
Dan Andronic: Asta este deja o ţigăneală la care n-am de gând să particip.
Nicoleta Ploscaru: Ţigăneala aţi făcut-o dumneavoastră. Aşa cum aţi făcut acest videoclip şi aţi scris că
sunt eu acolo.
Nicoleta Ploscaru reproşează postului România TV că nu i-a cerut punctul de vedere înainte ca acest videolip
să fie difuzat pe post.
Nicoleta Ploscaru: Da, dar deontologic, de ce aţi încălcat legile audiovizualului şi nu mi-aţi cerut un punct
de vedere înainte de a difuza în repetate rânduri, astăzi, aceste mizerii pe post?
Nicoleta Ploscaru: Da, vreau să vă rog să ştergeţi numele meu de pe acest videoclip, nu sunt eu!
Nicoleta Ploscaru: Şi ce anume? V-am spus de o sută de ori că nu sunt eu în acest videoclip.
Nicoleta Ploscaru: Lăsaţi alegătorii de la Constanţa.
Nicoleta Ploscaru: Până la alegători, eu sunt mamă şi sunt fiică, până la alegători. Eu sunt fiică de preot.
Nicoleta Ploscaru: Nu sunt compatibilă cu aceste gesturi obsece. Ştergeţi numele meu! Mai mult decât
atât, mai mult decât atât, prima dată când au fost prelucrate aceste imagini, mă auziţi?
(...)
Nicoleta Ploscaru: Site-ul ,,dezvăluiri.ro” a publicat pentru prima dată aceste imagini prelucrate. Mizeria a
fost cu atât mai mare cu cât proprietarul site-ului mi-a fost coleg de facultate. Ştia cum arătam...
(...)
Candidata Nicoleta Ploscaru explică în ce constă prelucrarea videoclipului în care apare numele său:
Nicoleta Ploscaru: Nu, doamnă. Au titrat numele meu, au titrat numele meu peste imaginea uneia dintre
femeile din imaginile din videoclip. Asta înseană prelucrare. Această filmare este pe Youtube, alături de multe
alte filmări. Deci sunt foarte multe filmări din această serie. Această filmare a fost prelucrată cu numele meu
precum şi, uitaţi-vă acolo scrie ,,Candidat la primăria Constanţei”. Deci intenţia de defăimare din punct de
vedere politic este evidentă. „

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile legale în materie de
informare corectă, așa cum sunt prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și
de art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, precum și pe cele ale art. 40 alin. (3)
din același Cod.
În esență, Consiliul a reținut că titlurile afișate în cadrul unor ediții informative, din 18
iunie și 21 august 2020, nu au asigurat informarea obiectivă a publicului, prin prezentarea
corectă, cu bună-credință a faptelor și fără ca acestea să fi fost verificate, așa cum
radiodifuzorul avea obligația legală în conformitate cu prevederile invocate.
De asemenea, Consiliul a mai constatat că în data de 21.08.2020 a fost difuzat un
material audiovizual în care au fost formulate acuzații la adresa unei persoane, fără a fi
prezentat și punctul de vedere al acesteia, ceea ce contravine normei legale incidente.
Astfel, în data de 18.06.2020, în cadrul emisiunilor „Breaking news”, de la ora
17.00, și „Știrile România TV”, de la ora 18.00, au fost prezentate știri sub titlurile:
„Infectări în showbizz, vedete care stau cu sufletul la gură ; Ultima oră : Încă două vedete
confirmate cu coronavirus ; Surse : Cosmin Selesi și Adriana Trandafir, infectați cu
Coronavirus”. În cadrul acestor informații se afirma că, pe surse, Cosmin Seleși, ar fi fost
diagnosticat cu noul coronavirus.
Cu privire la aceste știri, Cosmin Selesi, persoană vizată de informația cuprinsă în
titluri, a făcut sesizare la CNA, susținând că postul ROMÂNIA TV a difuzat ‘’informaţii de
natură medicală neconfirmate în fapt cu privire la subsemnatul’’. De altfel, sub acest
aspect, ulterior, după 3 zile de la difuzarea acestei știri, radiodifuzorul a precizat, în cadrul
uneia dintre edițiile informative 21.06.2020, că prezentatorul Cosmin Selesi are rezultat
negativ la testul pentru COVID 19. În acest context, Consiliul a reținut că radiodifuzorul a
difuzat o știre neverificată, ce nu prezenta vreun grad de interes public pentru a fi
transmisă în astfel de condiții ce încalcă regulile de informare corectă, știre ce putea
afecta viața persoanei de conținutul nereal al acestei știri, în raport cu comunitatea
avându-se în vedere pandemia cu noul coronavirus și efectele lui.
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Membrii Consiliului au mai reținut că și titlurile: „Candidat la primăria Constanța,
acuzat de legături cu MAFIA ; Nicoleta Ploscaru, filmată la petrecerea unui temut
interlop”, din cadrul ediţiilor emisiunii informative „Știrile România Tv” din 21.08.2020, au
fost transmise cu încălcarea acelorași prevederi legale care reglementează dreptul
publicului de a primi informații imparțiale, verificate, cu bună-credință, prin prezentarea
obiectivă a acestora. Astfel, în titlurile afișate în edițiile informative, cât și în cadrul unui
material audiovizual transmis în cadrul acelorași emisiuni din 21.08.2020, s-a afirmat că
Nicoleta Ploscaru, candidată la Primăria Constanța, ar fi fost filmată la petrecerea unui
interlop, informație care s-a dovedit a nu fi fost reală, după cum și petenta a arătat atât în
sesizarea adresată Consiliului, cât și în cadrul unei intervenții telefonice în timpul uneia
dintre emisiuni.
Prin urmare, Consiliul a constatat că informațiile prezentate în titlurile cuprinse în
cadrul edițiilor informative din 18 iunie și 21 august 20202, au fost difuzate cu
nerespectarea principiilor enunțate de prevederile legale incidente, potrivit cărora orice
informație trebuie verificată în prealabil difuzării, pentru a se asigura veridicitatea acesteia,
și să fie prezentată cu imparțialitate, bună-credință, astfel încât subiectele aduse în atenția
telespectatorilor să fie conforme cu realitatea. În acest sens, potrivit art. 3 alin. (2) 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. În scopul informării corecte a publicului, și Codul
audiovizualului dispune la art. 64 alin. (1) lit. b) că informarea cu privire la un subiect, fapt
sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
În consecință, 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. În calitate de garant al
interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod
imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. De
asemenea, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei 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.
Totodată, în acest context, Consiliul a mai reținut și încălcarea dispozițiilor art. 40
alin. (3) din Codul audiovizualului, deoarece în cadrul filmulețului difuzat în data de
21.08.2020, în care s-a susținut că apare Nicoleta Ploscaru în anturajul unui interlop, au
fost aduse acuzații concrete acesteia, de natură a o prejudicia, fără ca în cadrul
materialului audiovizual să fie prezentat și punctul de vedere în legătură cu faptele ce îi
erau imputate. Conform normei legale, orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii
unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere
sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că
libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia
principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale
care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în
relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie
lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu
protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt
exprimate, precum şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată,
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exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor
aparţinând altor subiecte de drept’’.
Pentru 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 de 10.000 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. 90 alin. (1) lit. h) și alin. (2) și 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. 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. 1779.16/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul ROMÂNIA TV) se sancţionează cu
amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolelor 40
alin. (3) și 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 audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. 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 10.000 lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece titlurile afișate în cadrul unor știri, din 18 iunie și 21 august 2020,
nu au asigurat informarea obiectivă a publicului, prin prezentarea corectă, cu bunăcredință a faptelor și fără ca acestea să fi fost verificate, în conformitate cu art. 3 din Legea
audiovizualului și art. 64 din Codul audiovizualului.
De asemenea, în acest context, Consiliul a mai reținut și încălcarea art. 40 din
același Cod, deoarece în cadrul materialului audiovizual difuzat în 21.08.2020, în care s-a
susținut că o persoană, care candidează la Primăria Constanța, apare în anturajul unui
interlop, au fost aduse acuzații concrete, de natură a o prejudicia, fără ca să fie prezentat
și punctul de vedere al acesteia în legătură cu faptele ce îi erau imputate.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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