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Decizia nr. 542 din 16.05.2019
privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1
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Fax: 0372124503; 0372124822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 5209/10.05.2019, cu
privire la emisiunea „Lupta pentru România”, difuzată în data de 09.05.2019, de postul
REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001 eliberată la 30.04.2013 şi decizia de
autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011 eliberată la 30.04.2013).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat art. 64
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

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, în data de 09.05.2019, începând cu ora 17.00, postul REALITATEA TV a
difuzat emisiunea ”Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone.

Redăm din raportul de monitorizare:
Titluri: CNSAS verifică din nou dosarul lui Băsescu. Surse: Băsescu a colaborat cu Securitatea. Surse:

Coldea a ascuns dosarul lui Băsescu. Hoandră: Băsescu a fost plătit de Securitate.
Redăm în continuare discuțiile din studiou pe acest subiect.
Nicoleta Cone: Avem și o informație de ultim moment. Traian Băsescu, suspectat din nou că a colaborat

cu Securitatea. CNSAS a votat astăzi, în unanimitate, reverificarea relației fostului președinte cu Securitatea,
după ce au apărut elemente noi la dosar. Potrivit surselor Realitatea Tv, CNSAS ar fi votat o notă de constatare,
că Traian Băsescu ar fi fost colaborator al Securității, ca poliție politică. Noile date analizate de CNSAS au fost
depuse încă din 2006, dar nu au fost luate în considerare până acum. Potrivit surselor Realitatea Tv, Florian
Coldea ar fi ascuns dosarul și microfilmul în 2009, când Băsescu a candidat pentru a doua oară la
Președinție. Potrivit acelorași surse, Traian Băsescu ar fi trebuit să meargă la Summitul PPE, dar oficiali
europeni i-au retras invitația, când au aflat decizia CNSAS. Colaborarea lui Băsescu cu Securitatea poate fi
însă infirmată sau confirmată, doar în instanță. Fostul șef de stat, a primit până acum patru adeverințe, potrivit
cărora nu a colaborat cu Securitatea și ar mai fi avut nevoie de încă una, în contextul candidaturii la
Parlamentul European. Reacția fostului președinte nu a întârziat. Acesta a declarat că își menține declarația
din 2006, potrivit căreia, nu a semnat niciun angajament cu Securitatea și nu a dat note informative.

(…)
Nicoleta Cone: …Cum ți se pare ție că vine această informație, acum, în contextul în care Traian

Băsescu este un candidat?
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Claudiu Săftoiu: E o informație care vine târziu, mai cu seamă că CNSAS trebuia să fie mai vigilent cu

astfel de documente. Nu avem deocamdată clar informația în sine. Ea trebuie, înainte de toate, confirmată sau
infirmată de o instanță. Acesta este un simplu act administrativ, nu este un act juridic. Veridicitatea, la rândul ei
trebuie aflată, așa că intrăm în lumea penumbrelor, așa cum ne-a cam obișnuit fostul președinte.

Nicoleta Cone: Dacă vorbim despre penumbră, aș vrea totuși să aduc puțină lumină. Ai fost șef la SIE și
ești cumva familiarizat să spunem, cu serviciile. Avem această informație, pe surse, obținută de Realitatea Tv,
că Florian Coldea ar fi ascuns dosarul și microfilmul în 2009, când Băsescu a candidat pentru a doua oară la
Președinție. Te întreb direct. Crezi că este posibil acest lucru?
Claudiu Săftoiu: În lumea aceasta, a informațiilor secrete, până la urmă, totul este adevărat și totul nu e
adevărat. Neavând probe, aceste insinuări pot face foarte rău unui personaj politic, așa că cei care trebuie să
răspundă, sunt cei pe care i-ați numit, de pildă, pe Florian Coldea. Lucrurile acestea, dacă sunt adevărate, reale,
în general, nu transpiră, nu ies la suprafață. Așa că, în “căutarea” securistului Băsescu, va mai trece multă
vreme, pentru a vedea dacă aceasta are valoare de adevăr sau nu.

Nicoleta Cone: Octavian Hoandră, realizator “Realitatea Românească”, în direct prin telefon cu noi.
Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică.

Octavian Hoandră: Sărut mâna, bună seara tuturor!
Nicoleta Cone: Așadar, Traian Băsescu suspectat din nou că a colaborat cu Securitatea. Cum priviți

această informație? Credeți că este adevărată, sau nu? Vedem că fostul președinte Traian Băsescu dezminte
iarăși această informație.

Octavian Hoandră: Nu are ce să spună în momentul ăsta. Toată România de o anumită vârstă știe și
toată pleiada politică aleasă după revoluție, de o anumită vârstă, dacă e să o luăm așa, în mare, ar putea să fie
suspectată de anumite relații cu fosta Securitate și nici nu prea aveai cum, la nivelul la care era Traian Băsescu
și alții. Vedeți că de aia nu se rezolvă niciodată arhiva SIPA, că acolo sunt lucruri care i-ar putea dărâma, așa
cum îl dărâmă pe Traian Băsescu acuma, un microfilm ascuns de generalul Coldea, prin care se zice că ar fi
transpusă în realitate, proba cum că Traian Băsescu a fost agent plătit de Securitate. El apare în tot felul de
evidențe. Asta nu e o noutate. Oamenii de o certă importanță pentru statul român de acolo, n-aveau cum să evite
să lucreze cu Securitatea. Nu asta mă miră pe mine. Pe mine mă miră faptul că lucrurile astea ies în campanie și
cu tot dezacordul cu Traian Băsescu, acum îi iau apărarea pentru că, în campanie, o astfel de chestiune nu a ieșit
întâmplător. Deci și-a pierdut posibilitatea de a participa la Summitul propriului partid la Sibiu și poate că, dacă
lucrurile se vor grăbi ca instanțele să constate că el a fost agent plătit și a mințit, își pierde calitatea de posibil
parlamentar european, atunci avem exact situația adevărată, că în România se practică aceste mizerii în
Campania electorală.

Nicoleta Cone: Dv. spuneți că nu întâmplător ies întotdeauna în campanii electorale, că cineva ascunde
aceste informații pe care le dețin și le scot la momentul potrivit, le folosesc atunci când îi avantajează.

Octavian Hoandră: Faptul că Traian Băsescu este în legătură și a fost în legătură cu Securitatea tot
timpul vieții lui, cât a fost comandant de navă și ce-a mai fost, asta nu este o noutate. Totuși, oamenii care au
avut o anumită importanță în statul român, nu aveau cum să evite asta. Cine zice că nu, minte! (…) Faptul
extraordinar este că se confirmă încă o dată că sunt instituții care acționează la comandă.

Nicoleta Cone: Mulțumesc foarte mult. A fost Octavian Hoandră, realizator Realitatea Românescă.
Vizionând înregistrări şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect

emisiunea “Lupta pentru România”, difuzată în data de 09.05.2019, începând cu ora
17.00, din al cărei conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat art. 64 alin. (1) lit. b) Codul audiovizualului, potrivit cărora
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată
în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În cadrul acestei ediţii, pe ecran au fost afişate titlurile: „CNSAS verifică din nou
dosarul lui Băsescu. Surse: Băsescu a colaborat cu Securitatea. Surse: Coldea a
ascuns dosarul lui Băsescu. Hoandră: Băsescu a fost plătit de Securitate.”.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat informarea
corectă a publicului, în condiţiile în care în titluri erau prezentate informaţii ca certe, iar
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din dezbaterea din cadrul emisiunii rezulta că pretinsa colaborare a lui Traian Băsescu
cu securitatea şi că dosarul acestuia ar fi fost ascuns de Florian Coldea, nu sunt fapte
confirmate de instituţiile abilitate.

În consecinţă, informaţiile prezentate în titluri nu au asigurat informarea corectă a
publicului cu privire la veridicitatea acestora, fapt ce contravine normei legale invocate.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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

În temeiul 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. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV

30.8/27.03.2001 eliberată la 30.04.2013 şi decizia de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011
eliberată la 30.04.2013 pentru postul REALITATEA TV) se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 64 alin. (1) lit. 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 somaţie publică postul
REALITATEA TV, deoarece, informaţiile prezentate în titlurile afişate în cadrul emisiunii
„Lupta pentru România” din 9 mai 2019, nu au asigurat informarea corectă a publicului
cu privire la veridicitatea acestora, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


