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Decizia nr. 351/09.04.2019
privind amendarea cu 10.000 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 09 aprilie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 3116/27.03.2019, precum şi raportul întocmit de
Direcţia Monitorizare, cu privire la ediţia din 12.03.2019 a emisiunii „Jocuri de putere”
difuzată de postul 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 articolelor 40 alin. (2), (5)
şi 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului),
potrivit cărora:

- art. 40 (2) - În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de
furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur
et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de
exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie
precizat acest fapt.

(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.

- 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.

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei emisiuni, radiodifuzorul
nu a asigurat informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi
evenimentelor şi nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi opinii.

De asemenea, a fost folosit un limbaj jignitor şi radiodifuzorul a formulat acuzaţii
la adresa unor persoane fără respectarea principiului audiatur et altera pars.
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Redăm câteva fragmente din raportul de monitorizare:

„Postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, în data de 12.03.2019, în intervalul orar
21:00 – 00:49, în direct , emisiunea Jocuri de putere, moderată de Rareș Bogdan.

Emisiunea a fost structurată pe mai multe părți, cu subiecte și invitați diferiți, astfel:
 Introducere moderator (interval orar 21:00 – 21:30);
 Prima parte (interval orar 21:30 – 22:37), cu invitatul Bruno Ștefan (sociolog), alături

de care s-au purtat discuții cu privire la cum ar arăta alegerile europarlamentare în
opinia invitatului și despre încrederea oamenilor în persoanele din sfera politică.

 A doua parte (interval orar 22:37 – 00:18), cu invitații Cristian Diaconescu, George
Simion, Mihai Rusu (jurnalist), Ciprian Necula (sociolog), Vladimir Petruț (primarul
orașului Cavnic, exclus din PSD), Lucian Viziteu (deputat USR), Petru Luhan, Ionuț
Stroe (deputat PNL), Dan Bucura (jurnalist) și Stelian Ion Cristian (deputat USR – prin
telefon); Teme de discuție: Orlando Teodorovici a încercat, prezidând ECOFIN, să
amâne un vot în care era adoptată o listă neagră privind paradisurile fiscale din afara
Uniunii Europene; Invitatul primar PSD a relatat cum a fost exclus din partid; Despre
absorbția fondurilor europene; Estimare prezența la vot la alegerile europarlamentare.

 A treia parte (interval orar 00:18 – 00:49), cu invitații Iura Luncașu (regizor), Bogdan
Mălăele jr. (actor) și Codin Maticiuc, despre acțiuni culturale.

Titluri: INSISTĂM: DRAGNEA ȘI VÂLCOV, UNDE-S BANII DE PENSII? IOHANNIS:
Din bugetul de pensii pe 2019 lipsesc 1,4 miliarde; PSD E GATA DE ALTĂ LOVITURĂ:
VINDE ULTIMELE COMPANII; PSD ȘI TĂRICEANU AU VÂNDUT PETROM, ACUM DAU
RESTUL; ADUC AURUL PENTRU A PLĂTI SALARII DE LUX; VÂND TOT PENTRU A
ASIGURA LINIȘTEA LUI DRAGNEA; BOMBĂ: COMPANIILE, EVALUATE LA
10 MILIARDE DE LEI; ULTIMELE COMPANII DE STAT, SUBEVALUATE DE 100 DE ORI;
CE VOR ROMÂNII ÎNAINTEA EUROPARLAMENTARELOR; CINE SUNT CEI MAI HULIȚI
ROMÂNI; DĂNCILĂ S-A ROȚĂIT LA PREȘEDINTELE IOHANNIS; CIFRELE DEMASCATE
DE IOHANNIS I-A ENERVAT LA CULME.

Sel. 1 (rep. 10.50 – 30.55, sel. 12-21)
Rareș Bogdan: (...) Nu faceți nimic, mă! Doar peste noi faceți ceva. Dacă vă închipuiți

că aduceți Quatar-ul aici sau alți din ăștia cu tot felul de turbane și tot felul de haine pe ei din
astea neclare, de nu știi dacă sunt femei sau bărbați, nu faceți nimic! Va fi lumea în stradă,
dacă încercați să vindeți Romgaz-ul, dacă încercați să vindeți CFR-ul… a mai fost o dată,
v-am mai oprit o dată, știți că v-am mai oprit o dată cu vânzarea CFR Marfă, și acum face
profit de 200 de milioane? Vor să vândă Antibiotice Iași, Poșta, Porturile, Administrația
Dunării, Complexul Energetic Oltenia unde se fac… Domnul Cârciumaru, dumneavoastră
veți ajunge oricum în pușcărie, împreună cu familia dumneavoastră pentru ce ați făcut
acolo! Dacă continuați să-i amenințați pe domnul Bunoaică și pe cei din Complexul
Energetic Oltenia, eu vă promit că, exact cum am promis altora din conducerea
Jandarmeriei, voi avea grijă cât voi trăi pe pământul ăsta ca dumneavoastră, pentru
furturile făcute, domnule Cârciumaru, nenorocit care ați făcut zob un județ întreg, să
ajungeți în pușcărie și nu singur. Cu fini și copii. Ați înțeles? Deci, în pușcărie direct.
Lăsați liderii de sindicat în pace și lăsați-i pe oamenii de la Complexul Energetic
Oltenia în pace!

Rep. 16.23 din Sel. 1 - Rareș Bogdan: Eu cred că, oricum, în pușcărie va ajunge și
domnul Stoe de la aeroport, împreună cu Rovana Plumb, înainte de a fi pusă prima pe
lista de la europarlamentare, pentru că au luat șpagă de la domnul Lăscuț. Așa se
spune. Iar joi, am documentul și îl prezint în partea a doua! Am docomentul! Ia stați
așa! Nu-l am pe masă? Ia stați așa! Ba da! Ia uitați aici! Ce vor să facă? V-am spus că
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ăștia au dat șpagă ca să pună un director, pentru că sub ochii unui DNA speriat și a
unui DIICOT în vacanță, ei își fac toate mendrele. Ăștia nu s-au speriat, cum văd că
ridică capul exact ăia care erau fugari, și acum dau lecții. Ridică din nou capul.
Escrocii și șarlatanii ridică capul. Vor să prelungească un contract al firmei Millemium
de la aeroport, care expiră în 2022, cu încă 10 ani. Au adus un director special pentru
asta! Am docomentul aici! (Moment în care, ridică și arată spre cameră niște hârtii) Veți
merge în pușcărie direct! Deci, Rovana Plumb nu vei candida la europarlamentare! Te
vei duce în pușcărie direct. Vrei să scapi de asta, sperând că vei obține mandat de
europarlamentar cu imunitate pe 5 ani. Ai luat sau nu bani de la Lăscuț? Răspunde la
întrebarea asta? Ai luat șpagă de la Lăscuț, să-l puneți pe Stoe la aeroport director? Ne
ocupăm și de asta după ora 23:00!

Rareș Bogdan: Deci, d-asta nu-și respectă Dragnea cuvântul și lasă 10.000 de
oameni cu salariul minim, în Valea Jiului. Pentru că Cârciumaru și alții vor să stea legați la
Complexul Energetic Oltenia și la ultimele afaceri ale statului de acolo. Pentru că cărbunii
României trebuie înstrăinați la preț mic. Încă o bombă! Companiile care vor fi vândute
au fost evaluate la 10 miliarde de lei. Știți de câte ori mai mică este evaluarea acestor
companii? De 100 de ori mai puțin. De 100 de ori mai puțin. Când au vrut să vândă CFR
Marfă, compania valora un miliar jumătate. Doar fierul din ea, vagoanele alea părăsite
și ce era fier în companie valorau undeva la 500 de milioane. Și au vrut să o vândă cu
140, după ce am urlat noi și am spus: Nu puteți să o vindeți! Ajungeți în pușcărie! Au
evaluat-o inițial la 68 de milioane. Astăzi, compania face profit. E pe profit. Un mic
nebun, niște sindicaliști și niște ziariști s-au opus, și au urlat și au amenințat. Unde
credeți că se află cele mai tari informații despre companiile pe care ei vor să le vândă?
La ASF, adică locul de unde vine doamna care ar urma să-i succeadă lui Isărescu. Vom
vorbi și despre asta, să nu uit! Dragnea și Vâlcov, dați banii înapoi! 1,4 miliarde de
euro, bani înapoi în fondul de pensii! Ne întoarcem după partea a doua, în care avem o
mulțime de invitați, inclusiv un primar PSD, un primar PSD care vorbește senzațional. L-ați
mai văzut la Jocuri de putere, dar într-o înregistrare. L-au dat afară, între timp. Omul va fi
votat de aici înainte încă 100 de ani dacă candidează. Nu contează că e de la PSD, de la
PNL, USR, poate să candideze și de la UDMR, deși, în Maramureș, să candidezi de la
UDMR, înseamnă să fii nebun! E primarul de la Cavnic, român adevărat. Ăștia-s dacii liberi,
român adevărat. Va fi în platou. Acum v-am promis sociologul!

În prima discuție cu invitatul emisiunii, la un moment dat, acesta spune că moderatorul ar
fi potrivit pentru a intra în politică, iar moderatorul dezminte o astfel de posibilitate:

(rep.19.50, sel. 12-22)
Rareș Bogdan: Oameni noi în politică contează în campanie?
Bruno Ștefan: O conta, dar care sunt ăia? Spuneți-mi care sunt să aibă spectaculozitatea?

Dumneavoastră, că veniți nou în politică! V-am arătat.
Rareș Bogdan: Nu m-am dus. Eu am văzut, nu stau… da, mulțumesc! Am văzut că pot

să aduc plus, dar eu deocamdată eu sunt aici la măsuța mea, stau bine, am publicul meu pe
care îl ador. Stați un pic, că eu sunt aici la reflectoare!

Bruno Ștefan: Nu, nu. Noi și cunoscuți!”

Din conţinutul raportului de monitorizare reiese că discursul d-lui Rareş
Bogdan nu a ţinut cont de reglementările legale invocate, întrucât radiodifuzorul a
difuzat informaţii lipsite de orice suport real şi de imparţialitate.

Procedând astfel, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile
art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina
radiodifuzorilor obligaţia de a asigura o distincţie clară între fapte şi opinii, pe de o
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parte, iar pe de altă parte obligaţia ca informarea cu privire la un fapt sau un
eveniment să fie corectă, prezentată în mod imparţial şi cu bună credinţă.

Membrii Consiliului au constatat că, în raport de temele de interes public
abordate, dar şi de acuzaţiile formulate la adresa unor persoane, radiodifuzorul avea
obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars reglementat de art. 40
alin. (2) din Codul audiovizualului; respectarea acestui principiu presupune condiţii
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au
făcut acuzaţiile. Ori, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că radiodifuzorul
nu a solicitat vreun punct de vedere în legătură cu acuzaţiile pe care le-a adus la
cunoştinţa publicului.

De asemenea, limbajul folosit a fost unul injurios, ceea ce contravine art. 40
alin. (5) din Codul audiovizualului.

În privinţa libertăţii de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât
şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la
liberă exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor
individuale ce aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru,
în caz contrar, abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea
răspunderii juridice.

S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de
norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în
care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor
şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.

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 10.000 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. 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 10.000 lei pentru
încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (2) şi (5) şi 64 alin. (1) lit. a) şi 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.
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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 10.000 de
lei postul REALITATEA TV deoarece, în cadrul emisiunii „Jocuri de putere” din
12.03.2019, moderatorul a formulat acuzaţii nedovedite la adresa unor persoane şi
nu a fost prezentat punctul de vedere al acestora, fiind folosit un limbaj injurios, de
natură a prejudicia imaginea şi demnitatea persoanei, fapte ce contravin prevederilor
art. 40 şi 64 din Codul audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Şef Serviciu juridic şi reglementări,
Dumitru Ciobanu


