
 

 

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      e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 182/11.04.2017 
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,  
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1     C.U.I. 14080700 

Fax: 0372124822 
 

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 aprilie 2017, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 9593/04.11.2016, precum şi raportul întocmit de 
Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea ”Jocuri de putere” difuzată de postul 
REALITATEA TV în ziua de 12.10.2016. 

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi decizia de autorizare            
nr. 447.2-2/25.10.2011). 
 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 57 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: „(1) Dreptul la replică va fi difuzat 
gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data 
aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale 
persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în 
limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.” 
 Redăm din raportul de monitorizare: 

„Postul de televiziune Realitatea TV a difuzat în data de 12.10.2016, intervalul             
21:00-01:10, emisiunea Jocuri de putere moderată de Rareș Bogdan. 

Pe durata emisiunii au fost discutate mai multe subiecte astfel: 
(21.08-21:48) - Avocatul Mateuț-personajul cheie din scandalul ,,Kovesi-Ghiță”.  
Invitat: Gheorghiță Mateuț (tel)-avocat  
(21:48-22:27) - Titlu: Ce fenomene extreme îi așteaptă pe români 
Invitați: Elena Corduneanu-meteorolog, Roxana Bojaroiu-climatolog, Mircea 

Duțu-președintele Universității Ecologice 
(22:27-22:50) - Titlu: Manuel Costescu, în dialog cu Rareș Bogdan, membru al 

Guvernului, demisionat ca să candideze.   
Invitat: Manuel Costescu- candidat USR. 
(23:00-23:43) - Urs împușcat cu sânge rece, la Sibiu. 
Invitați: Ion M. Ioniță-jurnalist, Bogdan Comaroni-jurnalist, Mihai Pâlșu-jurnalist, 

Cristina Țopescu(Tel)-jurnalist, Marius Pieleanu (tel)-jurnalist. 
(23.43-24:09) - Titlu: Avocatul Mateuț, afirmații-bombă la Realitatea TV 
Invitați: Ion M. Ioniță-jurnalist, Bogdan Comaroni-jurnalist, Mihai Pâlșu-jurnalist. 
 (24:16-24:52) - Titlu: Decizii cruciale pentru creditele în CHF 
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Invitați: Ion M. Ioniță-jurnalist, Bogdan Comaroni-jurnalist, Mihai Pâlșu-jurnalist, 
Daniel Zamfir(Tel)-PNL 

Pe parcursul emisiunii se ia legătura telefonic cu reprezentanți ai partidelor care 
sunt întrebați dacă au reușit să strângă numărul de semnături pentru a depune listele 
cu candidați pentru alegerile parlamentare. Astfel la ora 24:09 este contactată telefonic 
Roxana Wring-USR, ora 24:23-Sebastian Ghiță-PRU, ora 01:00-Marian Munteanu-
ANR. 

Redăm un fragment din declarațiile lui Sebastian Ghiță: 
(Rep.21.50/realitatea_1140.wmv) - Titlu: Ghiță: PRU a strâns peste 200 000 de 

semnături din România, Ghiță: Pt. USR au strâns ambasade, RCS/RDS, serviciile 
Rareș Bogdan: Sebastian Ghiță e la telefon. Bună seara, domnule Ghiță! Aveți 

semnăturile? 
Sebastian Ghiță: Bună seara! Da, avem semnăturile. 
Rareș Bogdan: Câte aveți? 
Sebastian Ghiță: Două sute patruzeci de mii de semnături. 
Rareș Bogdan: Le-ați depus și pentru Diasporă și pentru... 
Sebastian Ghiță: Le-am și depus la Biroul Electoral Central și am și depus listele 

de candidați pentru Diaspora. 
Rareș Bogdan: Unde, dumneavoastră unde candidați? 
Sebastian Ghiță: Foarte probabil în județul meu, în județul Prahova. 
Rareș Bogdan: Lămuriți-mi, deci ați strâns și pentru Diasporă. Pentru Diasporă 

câte ați depus? 
Sebastian Ghiță: Păi există o singură regulă. Ori peste două sute de mii de 

semnături la nivel național ceea ce-ți dă dreptul să depui liste pentru Diaspora 
începând de astăzi, ori șase mii de semnături doar din Diaspora ceea ce-ți dă dreptul 
să depui liste doar pentru Diaspora  urmând ca listele naționale să fie depuse până pe 
25. Noi fiind un partid serios, Partidul România Unită, am reușit să adunăm peste două 
sute de mii de semnături din România, de la români. Chestia cu Diaspora și 
șmecheriile USR, ambasade, Soros, Servicii străine și alte Servicii, care adună 
semnături din Diaspora care nu știm unde sunt și ce buletine au, mă rog, 
chestiile astea... 

Rareș Bogdan: Păi acolo tot români sunt și în Diaspora, sunt tot români domnu’ 
Ghiță. 

Sebastian Ghiță: Așa este, sunt români dar eu n-am văzut români organizați 
mai mult ca RCS&RDS, ambasade și Servicii care să strângă semnături.  

Bogdan Comaroni: Am înțeles. Deci ați depus... 
Sebastian Ghiță: ... Dacă vrem să ne prostim unii pe alții, putem dar la ora 

asta... 
Mihai Pâlșu: V-a sprijinit PSD-ul, până la urmă?  
Rareș Bogdan: Interesant aceasta dar la dumneavoastră e mai interesant să 

vorbim, vom discuta mult despre strângerea de semnături și e interesantă 
declarația care ați făcut-o că în cazul USR au fost ajutați de RCS&RDS, birourile 
lor, de către ambasade, consulate, anumite ambasade și consulate și Serviciile 
de informații. Corect? 
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Sebastian Ghiță: Servicii... 
Rareș Bogdan: Servicii din România sau din străinătate? 
Bogdan Comaroni: Și de unde știm asta? 
Sebastian Ghiță: USR sunt partidul Serviciilor străine și ale străinilor, nu? 

Semnăturile străinilor. Care vor să-și facă un partid în România și să-și impună politicile 
. Ce, ne păcălim? 

Rareș Bogdan: Domnu Ioniță are o întrebare pentru dumneavoastră. 
Sebastian Ghiță: Pe doamna sau pe domnișoara aia o cheamă Matilde Clotilde, 

pe alta o cheamă Cosette, așa e la noi, asta este. 
Ion M. Ioniță: Și credeți că n-au dreptul să candideze dacă le cheamă cu nume 

franțuzesc? Sunt și români pe care-i cheamă... 
Sebastian Ghiță: Cred că n-au dreptul să candideze dacă reprezintă interese 

străine. Dacă sunt plătiți din bani străini... 
Bogdan Comaroni: Păi de unde știți domnu Ghiță... 
Sebastian Ghiță: ...au fost trimiși la școală din bani străini și dacă vor să ne bage 

voința străinilor pe gât. N-au voie să candideze. 
Ion M. Ioniță: Ne facem campanie? 
Bogdan Comaroni: Dar de unde știți că reprezintă Servicii secrete străine că iar 

aruncați o dezvăluire fără acoperire, a nu știu câta.  
Sebastian Ghiță: Așa îmi place mie, să spun lucruri fără acoperire. Așa cred eu. 
Bogdan Comaroni: Dar pe dumneavoastră nu v-a sprijinit PSD-ul, de pildă? Că 

este imposibil să strângeți 240...Păi n-aveți cum domnu Ghiță...   
Sebastian Ghiță:  Nu, din contră. Din păcate pentru PSD (?)  (...)” 

 
 Prin adresa nr. 9593/04.11.2016, petenta S.C. RCS&RDS a făcut cunoscut 
Consiliului că, în data de 27.10.2016, prin cererea nr. DJ12315, a solicitat 
radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. acordarea unui drept la replică pentru 
o serie de afirmaţii neadevărate făcute de dl. Sebastian Ghiţă, printr-o intervenţie 
telefonică, în emisiunea “Jocuri de putere” din 12.10.2016, dar că radiodifuzorul nu a 
dat curs acestei solicitări în termenul prevăzut de art. 57 alin. (1) din Codul 
audiovizualului. 
 Sub acest aspect, în raportul de monitorizare au fost consemnate următoarele: 
 „În perioada 30.10-7.11.2016 nu s-a difuzat  în cadrul emisiunii de dezbateri 
Jocuri de Putere,  moderată de Rareș Bogdan, nici un drept la replică privitor la 
societatea RCS&RDS.” 
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a 
difuzat dreptul la replică în termenul legal, prevăzut de norma invocată. 
  Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de 
intrare în legalitate. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului             
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei 
audiovizuale nr. 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.22/25.10.2011, se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 
art. 57 alin. (1) 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 postul de televiziune 
REALITATEA TV cu somaţie publică, deoarece nu a difuzat,  în termenul de 3 zile 
prevăzut de art. 57 din Codul audiovizualului, un drept la replică solicitat de societatea 
RCS&RDS.” 

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

  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

  LAURA GEORGESCU 
 
 
 
Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări 

       Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
        
 
        Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea 


