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Decizia nr. 799 din 05.09.2019
privind sancționarea cu somație 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 5 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamației
înregistrate sub nr.7235/12.07.2019 cu privire la ediția emisiunii informative de la ora 10.00
din data de 7 iulie 2019, difuzată de postul de televiziune 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 şi
decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a
vizionării unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Conform dispozițiilor Codului audiovizualului:
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii

de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
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 România TV a difuzat în data de 07.07.2019, în intervalul orar 10:00-
11:00, emisiunea informativă Știrile România Tv ora 10:00. În cadrul acestei ediții a fost
difuzată o știre care a informat telespectatorii despre cazul fetiței de 8 ani, Sorina Lucan,
care a fost preluată de procurorul de caz, din casa asistenților maternali unde a crescut,
pentru a fi pusă în aplicare o decizie judecătorească de adopție.

Conform raportului de monitorizare, știrea a fost prezentată sub titlurile: REȚEAUA
DIN SPATELE ADOPȚIEI FETIȚEI AGRESATE, REȚEAUA ADOPȚIEI, LEGĂTURI
FINANCIARE CU LIDERII USR-PLUS.

Potrivit raportului de monitorizare, știrea a avut următorul conținut:
“S1(rep.14:27-16:16:0, sel.7-10) Prezentatoarea: Avem informații bombă despre

cazul micuței Sorina. Protestatari #Rezist au sărit în sprijinul familiei româno-americane
care a obținut adopția Sorinei. Însă după o investigație amplă am aflat că judecătorul
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Cristi Dănileț și membrul USR Plus Vlad Voiculescu au susținut familia Săcărin, iar
motivele ar fi unele devastatoare care au legătură cu o fundație din America. Colega mea,
Laura Duță, ne explică, este alături de mine.

Laura Duță-reporter România TV, aflat în studio: Informații incendiare în acest caz,
este vorba despre doi protestatari celebri, cei care au susținut de la început mișcarea
#Rezist. Este vorba despre Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății și care este
membru USR Plus, de asemenea, celebrul judecător, Cristi Dănileț, care merge foarte
des la proteste și critică tot timpul. Cei doi de la început au dat mesaje pe rețele de
socializare, în care susțin familia româno-americană, susțin că adopția a fost una legală
și chiar s-au inflamat că în presă, în media, se discută foarte mult de acest caz, când
este vorba despre o fetită care a fost refuzată chiar de asistenta maternală pentru a fi
adoptată și că este și de etnie rromă. Ulterior am aflat că cei doi colaborează cu o
fundație extrem de importantă din SUA, condusă de către un tip, Mihai Ene se numește,
are 28 de ani, acela se ocupă și de un fond de investiții prin care ajută toți românii care
ajung în America. Familia Săcărin a ajuns în America, la fel și frații lui, toți lucrează în
domeniu medical au chiar și clinici acolo. De asemenea, rudele familiei Săcărin fac parte
dintr-o fundație, atenție, care ajută copiii orfani din țara noastră. Legături extrem de
interesante, dubioase, putem spune, ne permitem ca jurnaliști și care sunt investigate
acum de procurorii de la Secția de Investigații a Magistraților.”

Analizând raportul de monitorizare în raport de aspectele sesizate de petent, membrii
Consiliului au constatat că difuzarea, în data de 7 iulie 2019, în cadrul emisiunii informative
de la ora 10.00, a știrii prezentată sub titlurile “REȚEAUA DIN SPATELE ADOPȚIEI
FETIȚEI AGRESATE, REȚEAUA ADOPȚIEI, LEGĂTURI FINANCIARE CU LIDERII USR-
PLUS.” s-a făcut cu nerespectarea prevederilor legale ale art. 64 alin. (1) care impun
radiodifuzorului asigurarea și respectarea dreptului publicului la o informare corectă.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în conținutul știrii analizate, radiodifuzorul
nu a asigurat o distincție clară între fapte și opinii, în condițiile în care, în titluri precizează
că informațiile relatează și detaliază despre o “rețea”, iar în cadrul știrii propriu-zise despre
“legături extrem de interesante, dubioase”, aducând astfel acuzații factuale susceptibile de
a fi probate, dar care nu sunt susținute cu nici un fel de dovadă, ci se sprijină pe afirmația
radiodifuzorului că cele două persoane acuzate anterior, în cadrul știrii, că ar face parte dintr-o
rețea, cu legături financiare și politice, întrucât susțin că adopția a fost una legală și
“colaborează cu o fundație extrem de importantă din SUA”.

De asemenea, prin conținutul și modul de prezentare al informațiilor, publicului i s-a
indus ideea existenței unor fapte sau comportamente ilegale ale unor persoane, acuzațiile
fiind susținute doar cu afirmația finală a reporterului conform căreia “ne permitem ca
jurnaliști și care sunt investigate acum de procurorii de la Secția de Investigații a
Magistraților” condiții în care membrii Consiliului au constatat și că informarea publicului cu
privire la respectivul subiect nu se dovedește ca fiind una corectă, verificată, prezentată în
mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Potrivit dispozițiilor art. 64 alin. (1), în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiile privind
asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect,
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă.

Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor legale anterior
menţionate, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90
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alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.

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 S-
TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 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 somație publică postul
ROMÂNIA TV, deoarece, o știre referitoare la o adopție internațională, din cadrul ediției
informative Știrile România Tv de la ora 10:00, din 07.07.2019, a fost difuzată cu
încălcarea prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiile privind
asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect,
fapt sau eveniment 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,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit,
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

Șef serviciu Dumitru Ciobanu


