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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

 Decizia nr. 673 din 13.12.2016 
privind somarea publică a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 

cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 172-176, corp A,  
et. 3, cam. 5, Sector 1 

  C.U.I.  14080700 
Tel: 0734 223 280;  
Fax: 0372/124822 

 
- pentru postul de televiziune REALITATEA TV 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 decembrie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportele întocmite de Direcţia Monitorizare pentru perioada 
18.11. – 01.12.2016 cu privire la emisiunile de dezbatere electorală difuzate de postul de 
televiziune REALITATEA TV.  

 Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine radiodifuzorului  
S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001 elib. la 
30.04.2013 şi dec. autorizare – init.: 447.0/30.10.2001, 447.2-2/25.10.2011 elib. la 
30.04.2013). 
 În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) 
şi art. 10 alin. (2) din  Decizia CNA 592 din 18 octombrie 2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului.  

 Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului: 
Art. 5 alin. (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi 

difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: 
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie 
programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu 
participarea a cel puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui 
candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor 
fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, 
vor fi semnalate prin marcajul "emisiune de dezbatere electorală", afişat în mod vizibil 
pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri 
electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică. 

Art. 10 alin. (2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi 
marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor 
electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali. 

 
Raportat la regulile de desfăşurare a campaniei electorale în domeniul audiovizualului, 

instituite prin prisma dispoziţiilor legale prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) şi art. 10 alin. (2) din 
Decizia CNA nr. 592/2016, membrii Consiliului au putut constata, din cadrul Rapoartelor de 
monitorizare întocmite pentru perioada 18.11. – 01.12.2016, următoarele date: 
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Perioada: 18.11.2016 - 24.11.2016 
   

Nr. crt. Dată Oră  
(de 

difuzare a 
emisiunii) 

Emisiune Reper 
selecție 

Constatări 

2 21.11.2016 16:00 Ediție Specială rep. 
07:51, 
sel. 21-
16 

Într-o dezbatere electorală la care erau invitaț
candidații Robert Turcescu, PMP, și Liviu Pleșoianu
PSD, moderatorul Claudiu Popa spune că e indecis în
privința PSD și mai spune că nu crede că va vota cu
PMP 

3 21.11.2016 18:00 Ora 
Parlamentarului 

rep. 
37:00, 
sel. 21-
18 

În emisiunea Ora Parlamentarului (emisiune
electorala) din data de 21.11.2016 a fost invitat un
candidat de la USR, dar în pauza publicitară s-a difuza
un spot care nu aparținea formațiunii politice prezente
în emisiune, respectiv de la PNL.  

4 21.11.2016 10:00 Realitatea de la 
10:00 

rep. 
50:18, 
sel. 21-
10 

După dezbaterea electorală din emisiunea Realitatea de
la 10.00 s-au difuzat mai multe spoturi electorale în
pauza publicitară dintre emisiuni.  

5 22.11.2016 18:00 Ora 
Parlamentarului 

  În emisiunea ”Ora Parlamentarului” din data de
22.11.2016, a fost un singur invitat în studio, Florin
Cîțu, candidat PNL la Senat București. Pe ecran a fos
titrată ”Dezbatere electorală”, deși a fost format 1 la 1.

6 22.11.2016 21:00 Jocuri de putere   În cadrul emisiunii Jocuri de putere, moderată  din
22.11.2016, au fost mai mulți invitați în studio
Teodorescu Oreste, Eckstein Kovacs Petre. Alături de
aceștia a fost și Cristian Diaconescu, candidat PMP la
Senat, Argeș. Pe ecran, s-a titrat ”Emisiune electorală”

7 23.11.2016 19:00 Deschide lumea rep.50:
00, sel. 
23-19 

După dezbaterea electorală din emisiunea Deschide
Lumea s-au difuzat mai multe spoturi electorale între
emisiuni 

8         În cadrul emisiunilor electorale Jocuri de Putere de la
Realitatea TV, calitatea invitaților candidați se
precizează doar verbal, la începutul emisiunii.  

 
Perioada: 25.11.2016 - 01.12.2016  

Nr. crt. Dată Oră  
(de 

difuzare 
a 

emisiunii) 

Emisiune Reper 
selecție 

Constatări 

1 28.11.2016 18:00 Ora 
parlamentarului 

  Emisiune moderată Denise Rifai. În studio, s-a aflat 
candidatul PNL la Senat, Bacău, Daniel Fenechiu. S-a 
titrat ”Dezbatere electorală”; Durată: 2482 de secunde; 
format 1 la 1. 

Faţă de datele conţinute în rapoartele de monitorizare întocmite pentru postul de 
televiziune Realitatea TV, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor de 
dezbatere electorală difuzate în perioadele menţionate, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile 
art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 
dispoziţii care obligă radiodifuzorul să informeze permanent publicul telespectator cu 
privire la caracterul de dezbatere  electorală al emisiunii şi desfăşurarea emisiunii cu 
participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor acestora atunci când se pun în 
discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală. 

Astfel, potrivit reglementării legale, radiodifuzorii pun în discuţie programele 
electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel 
puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui 
reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la 
începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul 
"emisiune de dezbatere electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării. 
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 Din raportul de monitorizare privind emisiunile transmise de radiodifuzor în perioada 
18.11.2016 - 24.11.2016, membrii Consiliului au constatat că au fost difuzate spoturi 
publicitare care nu aparțineau formațiunii politice prezente în emisiune, fapt de natură să 
contravină dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Decizia 592/2016, care prevăd că spoturile 
publicitare electorale se difuzează în calupuri separate, marcate ca atare, în spaţiul alocat 
unui competitor electoral neputând fi inserate spoturi electorale ale altor competitori 
electorali. 

Faţă de aspectele reţinute anterior, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii, prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat 
propunerea de sancţionare cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate a  
radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A., decizia fiind adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 592/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 şi 
ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
30.8/27.03.2001 elib. la 30.04.2013 şi dec. autorizare – init.: 447.0/30.10.2001, 447.2-
2/25.10.2011 elib. la 30.04.2013 pentru postul  Realitatea TV) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi 
10 alin. (2) din Decizia nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016. 
  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 
REALITATEA TV, deoarece la emisiunile de dezbateri electorale nu au participat cel 
puţin doi candidaţi, iar acestea nu au fost semnalate aşa cum prevede Decizia CNA nr. 
592/2016. 

De asemenea, a difuzat un spot electoral aparţinând unui alt partid decât cel 
invitat în emisiune, fapt interzis de lege.” 

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

 
PREŞEDINTE, 

LAURA GEORGESCU 

 
 
Serviciul juridic şi reglementări 

                   Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
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