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Decizia nr. 556 din 23.05.2019
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 23 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 4904/02.05.2019,
cu privire la emisiunea „Legile puterii”, difuzată în data de 29.04.2019, 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.

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 29.04.2019, în intervalul orar 20:01 – 22:50, postul REALITATEA
TV a difuzat emisiunea ”Legile puterii”, moderată de Denise Rifai. În cadrul acestei ediţii,
unul dintre subiectele dezbătute l-a constituit o posibilă ordonanţă de urgenţă adoptată de
guvern referitoare la modificarea legii referendumului. Astfel, redăm din raportul de
monitorizare o parte din comentariile făcute în cadrul emisiunii:

Sel 1 (rep 01.56 – 07.31, sel 29-20) Denise Rifai: (…) în ciuda criticilor imediate venite din partea lui Călin
Tăriceanu referitor la întrebările președintelui Iohannis pentru referendum, în ciuda atitudinii inițial flegmatice
a președintelui PSD Liviu Dragnea și a reprezentanților, a comunicatorilor PSD, băieții s-au apucat rapid de
treabă și au pus pe masa premierului Dăncilă un proiect de lege… un proiect… care vine să modifice legea
referendumului. Și cel mai tare, doamnelor și domnilor, este că domnii de la Palatul Victoria umblă la numărul
de alegători care trebuie să fie, totuși, prezenți la vot în data de 26 mai, la nivel de referință. Ce vreau să spun?

(rep 00.43 sel 1) Denise Rifai: Deci… prin acest proiect de ordonanță de urgență se intenționează să se
adauge un 600.000 de alegători la cvorumul de prezență pentru referendumul de pe data de 26 mai. Trebuie să
recunoaștem că-i putem acuza de orice, dar mai puțin de lipsă de inteligență. Acum se gândesc să schimbe
raportarea, deci să nu mai raportăm prezența la vot la listele electorale permanente, așa cum se face
întotdeauna… deci noi raportăm prezența la vot la listele electorale permanente. Acum, prin acest proiect de
ordonanță de urgență și prin aceste modificări pe care vor să le aducă Legii referendumului, vor să facă
raportarea la numărul alegătorilor din Registrul electoral. La Registrul electoral vorbim de un plus de 600.000
de alegători. Și nu sunt singurele modificări. Autoritățile publice, în baza acestor modificări de pe masa
premierului Dăncilă, vor fi obligate să fie neutre și imparțiale în raport cu referendumul. Iar Secretariatul
General al Guvernului… SGG, celebrul SGG… devine unica autoritate care poate informa cu privire la
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referendum… deci unica autoritate care va putea informa cetățenii României cu privire la acest referendum
va fi Secretariatul General al Guvernului și absolut toate autoritățile publice din statul român… Ce înseamnă
autorități publice? Tot ceea ce înseamnă la nivel de primării… tot ce mișcă… primării, ministere… tot ce
mișcă la nivel de instituții în statul român. Și cea mai importantă instituție din statul român… credem noi…
pentru cei de la PSD care va avea, practic, toată activitatea amputată este Administrația Prezidențială. Asta
înseamnă că președintele care este autoritate publică va avea interzis să se pronunțe în favoarea sau în
defavoarea referendumului, altfel este pasibil de o amendă cu sume cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei.
Guvernul României a ajuns deci legiuitor în țara asta, a ajuns un legiuitor care vine să schimbe legea în
sensul în care dorește puterea politică de la Palatul Kiseleff. Cam așa este… Palatul Victoria este o continuare
a dorinței politice de la Palatul Kiseleff. De teamă că oamenii vor ieși la vot… chiar dacă este unul consultativ
acest referendum… totuși, vorbim de un referendum care va veni în sprijinul tuturor românilor care-și doresc
ca această legislație penală să nu mai poată să fie modificată peste noapte, la cheremul celor care, iată!, sunt
miniștri în statul român, care au acest instrument la dispoziție… ordonanța de urgență… și care, nu?, au
ajuns cumva să captureze întreaga putere în statul român pentru a reconfigura sistemul legislativ după nevoia
celor care au probleme cu legea la ei în partid.

(rep 04.05 sel 1) Denise Rifai: Întrebarea cea mare este… De unde a scos statul român acești în plus
600.000 de alegători? Pentru că la referendumul pe care abia l-am avut, patronat din umbră de PSD-ALDE, la
referendumul pentru familie, prezența la vot s-a calculat în funcție de numărul alegătorilor aflați pe listele
electorale permanente. Adică 18.278.496 de cetățeni. La acest număr de pe listele electorale permanente s-a
calculat prezența la referendumul din luna octombrie pentru familia tradițională. Potrivit ultimelor date
furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, numărul înscriși acum în Registrul electoral este cu plus de
600.000 de oameni, adică 18.937.258 de alegători. 18.937.258 de alegători… vorbim de cifra înscrisă în
Registrul electoral. Ce-i interesant este că dintre aceștia, cei care apar, da? iată!, în Registrul electoral plus
față de listele electorale permanente, 670.000 de oameni au domiciliul în străinătate. Adică cu siguranță nu
vor veni la vot, da?, dar au reușit să crească pragul pentru validarea referendumului. Asta s-a întâmplat.

Sel 2 (rep 08.17 – 09.08, sel 29-20) Denise Rifai: (…) de această dată Guvernul a tras toate sforile posibile
pentru a îngreuna prezența la vot. Deci vedem o creștere a numărului total al alegătorilor cu 600.000, iar
pentru validarea acestui referendum organizat la solicitarea președintelui Iohannis vor trebui să fie prezenți
un plus de 200.000 de oameni, da?, pentru ca referendumul să fie validat, asta pentru că au făcut acest joc.
Mai mult decât atât, toate autoritățile publice au interzis și trebuie să fie neutri cu privire la referendum și
practic făcută această modificare obligă și Administrația Prezidențială să ajungă în aceeași ipostază. Este o
nebunie totală pe care o pregătesc oamenii aceștia pentru referendum (…)

Sel 4 (rep 13.32 - 15.23, sel 29-20) Denise Rifai: (…)vine Guvernul României… dragul de el… din nou,
și modifică legea în sensul în care, domne, adaugă un plus de 600.000 de oameni pe liste, da?, transformă…
auzi!... autoritățile publice să nu mai poată să spună nimic, adică… și-l și amenință pe Iohannis că-i mai trag
și vreo amendă de vreo… până la 50.000 de lei... De ce panica asta, așa, Dragoș Pâslaru? Încep cu
dumneavoastră…

Sel 5 (rep 15.43 – 17.01, sel 29-20)
Denise Rifai: Pentru ei, da, este urgența… categoric, că e frica asta nebună… deci modificând și

raportând numărul total de alegători la Registrul electoral și nu la listele permanente… adică e o nebunie… ei
aduc practic un plus… deci pentru a putea valida acest referendum, da?, e nevoie să fie un plus de vreo
200.000 de oameni la vot… deci merg la orice mic artificiu, orice mic șiretlic… trag de lege pe unde pot, în ce
formă pot, doar – doar să nu care cumva să nu se valideze referendumul, să nu care cumva să avem acel 30%
din totalul celor cu drept de vot din România prezenți la urne în ziua de 26 mai.

Sel 7 (rep 19.36 – 21.03, sel 29-30) Denise Rifai: … eu v-aș întreba, în primul rând, cum e posibil să
schimbe raportarea? Adică de ce la referendumul din octombrie… că abia ce-am avut referendumul din
octombrie, da?... în octombrie… ne-am raportat la listele electorale permanente… Domne, acuma listele
electorale permanente… ale naibii listele astea!... nu mai sunt bune, domne! Trebuie să mergem la Registrul
electoral. Acolo, ce să vezi?! Au crescut alegătorii cu vreo… nici mai mult, nici mai puțin… 650.000… Nu…
pentru că noi având cvorum de 30%, ei cresc totalul de 600.000 pe total alegători… 30% înseamnă un plus de
vreo 200.000 la referendum ca să se valideze.
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Sel 8 (rep 21.03 – 25.19, sel 29-30) Denise Rifai: Când îți este luat dreptul la… deci asta este dreptul nostru

democratic să ieșim la referendum, domne… și să mergem la vot… Cum să schimbe, domne, legea cum vor ei?
Să-o joace așa… Nu se poate așa ceva!

Cornelia Lalu: Problema este alta… adică PSDragnea (…) a dorit clar să lovească în președintele
Iohannis. Problema este că a pus acest termen ”autorități publice”… În afară de ce ați menționat
dumneavoastră… primării, ministere și așa mai departe… avem și Autoritatea Electorală Permanentă care e
tot o autoritate publică… este cea care supraveghează, coordonează ambele proceduri electorale. Deci și
referendumul și europarlamentarele… Nici Autorității Electorale Permanente nu i se va permite să facă…

(...)
Cornelia Lalu: ... deci vin cu ordonanță de urgență care să împiedice autoritățile publice să facă

propagandă electorală pentru că asta este, da?, sau Autoritatea Electorală Permanentă… Eu în continuare
subliniez, Autoritatea Electorală Permanentă este un factor decisiv într-un proces electoral. De ce? Poate
sancționa partidele care nu respectă legea, poate aplica amenzi extrem de severe, poate dispune închiderea
unor secții de votare sau suspendarea votului. Deci avem o instituție unde... nu uitați!... a fost Daniel Barbu,
acum avem un alt domn… deci unde PSD își numește niște oameni extrem de influenți și extrem de
puternici…

Sel 9 (rep 25.57 – 26.48, sel 29-20) Florian Marin: Pe mine m-a frapat un termen spus de colegii de
platou… trebuie să păzim voturile…

Denise Rifai: Așa e… în România nu contează cine votează, contează cine numără! Adică lucrurile sunt
aranjate în statul român.

Florian Marin: Cerem normalitate, cerem… da toți membrii partidelor… nu contează…
S-a vorbit în același timp.
Denise Rifai: Eu propun să ne mutăm în curtea Palatului Victoria cu un coș cu ouă și să-i alergăm pe

domnii cu… Cu un cofraj spuneți, doamna avocat? Două cofraje… Câți membrii ai Guvernului sunt?
Mulți… Multe ouă (neinteligibil)

Sel 12 (rep 38.11 – 40.47, sel 29-20) Cornelia Lalu: Deci toate aceste ordonanțe, acte normative, dispoziții,
ordin de ministru… c-o să avem destule… decizii ale AEP-ului, ale Autorității Electorale Permanente care vor
veni în perioada asta, să știți, în fiecare zi 2 – 3 vor fi, iar cu cât ne apropiem pe 26 mai, vor fi din ce în ce mai
multe… toate aceste măsuri sunt să creeze o nebuloasă ca cetățeanul să zică: Bă, mai bine nu mă mai duc! Da?
Deci asta se dorește ca să scadă prezența la vot sub 40%.

Vizionând înregistrări şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect
emisiunea “Legile puterii”, difuzată în data de 29.04.2019, din al cărei conţinut am redat
anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 64 alin. (1) lit. b)
din Codul audiovizualului, potrivit căruia 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, unul dintre subiectele analizate l-a constituit posibila
adoptare de către guvern a unei ordonanţe de urgenţă de modificare a legii
referendumului. Astfel, în cadrul emisiunii, s-a discutat despre modificarea cvorumului
pentru validarea referendumului prin raportarea prezenţei la vot la numărul alegătorilor
înscrişi în registrul electoral şi nu la listele electorale permanente, despre faptul că
autorităţile publice nu s-ar mai putea exprima pro sau contra referendumului, despre
cuantumul amenzilor pentru încălcarea acestei dispoziţii, despre faptul că alegătorul
poate opta să voteze doar pentru un singur scrutin (alegeri europarlamentare sau
referendum).

În acest context, membrii Consiliului au constatat că subiectul referitor la posibila
adoptare a unei ordonanţe de urgenţă de modificare a legii referendumului nu a fost
prezentat într-un mod imparţial şi cu bună-credinţă, aşa cum radiodifuzorul avea
obligaţia legală în virtutea dreptului publicului la informare corectă, potrivit prevederilor
art. 64 din Codul audiovizualului.
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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, în cadrul emisiunii „Legile puterii” din 29 aprilie 2019,
subiectul referitor la posibila adoptare a unei ordonanţe de urgenţă de modificare a legii
referendumului nu a fost prezentat într-un mod imparţial şi cu bună-credinţă, aşa cum
radiodifuzorul avea obligaţia legală în virtutea dreptului publicului la informare corectă,
potrivit prevederilor 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


