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Decizia nr. 27/15.01.2019
privind amendarea cu 15.000 lei 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: 0372 124 822; 0372 124 503

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei înregistrate sub
nr. 8350/31.08.2018, referitoare la ediţia din 29 august 2018 a emisiunii «Jocuri de putere»,
difuzată de postul de televiziune REALITATEA TV.

Postul 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).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu

folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la
violenţă.

În fapt, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, în data de 29.08.2018, de la ora
21.00, emisiunea de dezbateri Jocuri de Putere, moderată de Rareş Bogdan.

Potrivit raportului de monitorizare, la emisiune au participat, în calitate de invitaţi: Sorin
M. Ioniţă, jurnalist, Dorin Cojocaru, medic veterinar, Nini Săpunaru, senator PNL, Avram Fiţiu,
secretar general, Federaţia Naţională de Agricultură Ecologică, (tel), Mihai Ponea, fost
vicepreşedinte ANSVSA, (tel), Florin Roman, deputat PNL (tel), Oreste Teodorescu, jurnalist.

Temele abordate în emisiune: pesta porcină, protestele din 10 august şi cine este
responsabil de violenţele din acea zi, scrisoarea lui Rudolf Giuliani către preşedintele Klaus
Iohannis şi alţi politicieni români.

Redăm spre exemplificare, fragment din raportul de monitorizare:
„(....)
Rareş Bogdan: Dar despre Avocatul Poporului?
Oreste Teodorescu: Despre Avocatul Poporului, ce să discutăm noi, domnule?
Rareş Bogdan: Nu ar fi trebuit să intervină în ceea ce s-a întâmplat pe 10 august?
Oreste Teodorescu: Nu că…era obligat să intervină. Şi nu numai pe 10, şi cu pesta

porcină, cu tot ceea ce ţine de interesul poporului.
Rareş Bogdan: Şi de ce tace?
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Oreste Teodorescu: Pentru că este un stipendiar, pentru că este un slugoi, pentru

că este un securist ceauşist, care a fost pus acolo să distrugă PNŢCD-ul prima dată, da?
Convenţia Democratică a doua oară, este un om lipsit fundamental de orice fel de
competenţă, că nici la sindicate nu era foarte priceput, toţi cei care l-au avut premier în
mandatele pe care le-a avut când a fost Convenţia Democratică la putere se luau cu
mâinile de cap de câtă incompetenţă şi câtă stupiditate pe milimetru neuronal are acest
klingonian. Domnule, e un klingonian, iertaţi-mă. Nu are nicio legătură cum arată. Ce
Avocatul Poporului? Este avocatul borfaşilor, domnule, cum să fie Avocatul Poporului?
Păi el nu a luat nicio…nu a implicat, această instituţie fundamentală într-o democraţie,
că de aia se numeşte Avocatul Poporului, adică domnule, când toate instituţiile statului
o iau razna, iar interesul fundamental al clientului principal al clasei politice care este
poporul nu mai este satisfăcut. Uite, domnule, constituţionalistul, în înţelepciunea lui
s-a gândit domnule, hai să existe o instituţie, se numeşte Avocatul Poporului, domnule,
şi asta se autosesizează domnule. Domnule, e o pestă porcină care afectează 140.000
de gospodării? Domnule, e un interes acolo, care poporul trebuie să avem grijă ca
oamenii ăştia să-şi primească banii, să nu fie păcăliţi, să vedem noi ce-i treaba asta.
Când 100.000 de oameni paşnici se confruntă cu ţestoasele ninja care fac un exces
pueril de forţă, consumând mai mult gaz decât a consumat Federaţia Rusă cu
Germania în timp de iarnă au consumat ăştia pe timp de vară în 3 ore, 4 ore, da?
Instituţia Avocatului Poporului ar fi trebuit nu domnule, să sară la cinci minute după
abuz şi să spună - domnule am constatat o lezare fundamentală a interesului poporului
şi eu, în calitate de Avocatul Poporului fac următoarele…

Rareş Bogdan: Şi de ce n-a făcut?
Oreste Teodorescu: Păi cum să facă? Primeşte un salariu baban, este un…e un

securistoid domnule, el face parte din gruparea eternii, domnule. Băieţii ăştia, tovarăşii,
când s-au hotărât să viruseze, că de aia e ciumă domnule, că e virus, se transmite ca pesta
porcină. Azi e la Brăila, nu înţelegem cum a ajuns mistreţul acela, că nu l-a - expediat nimeni
prin Facebook, pac! a doua zi explodează în Maramureş pesta porcină. Neînţelegând de
unde vine mistreţul. Dacă ştim că mistreţul vine din Ucraina, pe acolo, prin Deltă şi nu prin
partea ailaltă. Iar aceşti băieţi când s-au hotărât să viruseze clasa politică au virusat opoziţia,
au distrus PNŢCD, de ce credeţi dumneavoastră că un partid istoric, care a înfăptuit Marea
Unire, domnule, că era PNŢCD-ul care a înfăptuit Marea Unire, da? Şi cu liberalii de atunci.
Deci cele două formaţiuni politice, cărora noi le datorăm modernitatea şi existenţa statului
nostru unitar, aşa cum există el în baierele acestor frontiere din 1918 până astăzi, unul dintre
partidele care au contribuit major la îndeplinirea unui deziderat de secole a dispărut de pe
scena politică. Total. Primul dement care a pus PNŢCD-ul ireversibil pe drumul
pierzaniei a fost Avocatul Poporului, Victor Ciorbea. Al doilea este acela mic cu capul
mare, tot un klingonian, tot o specie de extraterestru, Aurelian Pavelescu. Şi cu ocazia
asta, prin doi cretini, un sistem întreg s-a asigurat că un partid istoric, care a avut şi
vocaţie naţională, care este şi ţărănesc, noi totuşi fiind o ţară agrară, ne-am modernizat
noi cât ne-am modernizat, dar 80% dintre noi tot nişte ţărani suntem. Deci suntem şi
creştini, că partidul era creştin, era şi ţărănesc, adică avea tradiţie, da? Avea şi o operă
naţională în spate, măcar prin faptul că a realizat Marea Unire, trebuia să dispară. Uite
cât de simplu poate să dispară un partid cu doi imbecili. Unul, Victor Ponta, Victor
Ciorbea, iertaţi-mă, al doilea - Aurelian Pavelescu. Şi cu doi cretini ai pus cruce unui
partid istoric. S-a încercat şi se încearcă acelaşi lucru şi cu PNL. Numai că de data asta
s-au izbit de o nucă ceva mai tare care este domnul Ludovic Orban. Dar care este
singurul care a rezistat acolo, pentru că pe lângă Ludovic Orban, da? Ce s-a reuşit în
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interiorul acestui partid, păi ar stârni coşmarul celor care ne privesc de dreapta pentru
următorii 20 de ani. Păi să ne amintim că cel mai mare blat evident pe care l-a făcut acest
partid în timpul conducerii Gorghiu- Blaga a fost punerea pe tavă a Bucureştiului pentru prima
oară în istoria celor 30 de ani PSD-ul. Niciodată bucureştenii nu au votat cu PSD-ul până la
Gabriela Firea. De ce? Pentru că să ne reamintim ce ofertă a avut PNL-ul?

Rareş Bogdan: Cinci, una după alta, din două în două săptămâni schimbate.
(...)”
După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din înregistrări,

membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii s-a făcut cu încălcarea prevederilor
legale care îi obligă pe moderatorii emisiunilor să asigure desfăşurarea discuţiilor în limitele
unui discurs critic civilizat, care să nu prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea persoanei.

Conform dispoziţiilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, moderatorii,
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Or, după cum rezultă din conţinutul emisiunii, redat anterior din raportul de
monitorizare, în cadrul ediţiei din 29 august 2018 a emisiunii „Jocuri de putere”, limbajul
utilizat de unul dintre invitaţi la adresa unor persoane (ex: Klingonian, dement, cretini, imbecili)
a fost în mod evident unul de natură să afecteze demnitatea umană, dreptul la imagine al
persoanei.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, faţă de limbajul utilizat de invitat la
adresa unor persoane în cadrul discursului său, moderatorul emisiunii „Jocuri de putere” nu a
avut nici o reacţie şi nu a încercat să stopeze discursul injurios, jignitor al invitatului la adresa
unor persoane, aşa cum impune norma legală, pentru a menţine desfăşurarea dezbaterilor
într-o atmosferă civilizată, încadrabilă limitelor libertăţii de exprimare.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că lipsa de atitudine a moderatorului faţă de
limbajul utilizat de invitat a fost una de natură să susţină şi să încurajeze discursul depreciativ,
insultător, susţinut de acesta în emisiune.

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat
propunerea de amendare a radiodifuzorului cu suma de 15.000 de lei, decizia fiind adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (4) şi 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. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale

nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează
cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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.
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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 pe postul REALITATEA
TV, 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 15.000 de lei postul
REALITATEA TV deoarece, în cadrul ediţiei din 29 august 2018 a emisiunii « Jocuri de
putere» moderatorul emisiunii a permis unuia dintre invitaţi să utilizeze un limbaj jignitor la
adresa unor persoane, situaţie de natură să afecteze demnitatea umană şi să contravină
prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului potrivit cărora, moderatorii, prezentatorii şi
realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească
un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


