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Decizia nr. 405/14.05.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

cu sediul în 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 14 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 3083/26.03.2019 cu
privire la respectarea de către posturile cu acoperire națională a prevederilor legale referitoare la
prezentarea unor subiecte referitoare la acte de violență din instituțiile de învățământ.

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 și a vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) și art. 40
alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual,
cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 71 alin. (1) Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură sexuală

din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al
conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face
excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să
fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială.

Art. 40 (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte
sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Conform raportului analizat, în urma monitorizării emisiunilor informative difuzate de
postul de televiziune Realitatea TV, în perioada 22 - 25.03.2019, s-a constatat faptul că au
fost difuzate știri referitoare la faptul că un copil din Botoșani a fost bătut de profesorul de
religie. Potrivit raportului de monitorizare, știrea difuzată în data de 24 martie 2019, în cadrul
emisiunii informative de la ora 10.00, a avut următorul conținut:

“Sel 1 (ora 09:58, rep 58.29, sel 24-9 – rep 00.48, sel 24-10) Titlurile știrii (în regim
de Breaking news): Elev bătut de profesor până la sânge; Elev bătut că nu și-a făcut
semnul crucii

Conținutul știrii:
Prezentator: Elev de 11 ani bătut crunt la ora de religie într-o școală din județul Botoșani.

Martorii susțin că profesorul l-a luat pe copil de urechi și l-a dat cu capul de tablă deoarece n-a
vrut să-și facă semnul crucii. Autoritățile fac mai multe anchete. (…)
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În direct, prin telefon, a intervenit Răzvan Sauciuc (realitateabotosani.net): (…) Este

vorba de un copil de 11 ani care a ajuns la secția de pediatrie a Spitalului Județean Botoșani
după ce a fost lovit de profesorul de religie care este și preot. Din spusele părinților, copilul a
refuzat să-și facă semnul crucii deoarece este de altă religie, iar asta l-a enervat pe preot care
este și profesor de religie. Copilul a fost ajutat de câțiva colegi să ajungă acasă, iar când mama
lui l-a văzut plin de sânge a sunat imediat la 112. A fost trimisă o ambulanță care l-a transportat
pe elev la secția de pediatrie a Spitalului Județean unde a rămas internat. Din câte se pare, are
un traumatism cranio-facial. Între timp s-a deschis și o anchetă la nivelul Inspectoratului Școlar
Județean, la inspectoratul de Poliție și, din câte am înțeles, și la nivelul Mitropoliei vor să vadă
exact ce s-a întâmplat în acest caz.

Prezentator: Din câte ai aflat, copiii s-au mai plâns de astfel de incidente, de astfel de
comportamente ale preotului?

Răzvan Sauciuc (realitateabotosani.net): Inițial, părinții copilului nu ar fi vrut ca acesta să
facă ora de religie pentru că este penticostal, dar ei spun că s-au făcut presiuni din partea
preotului pentru a frecventa aceste ore. De altfel, în acea clasă sunt mai mulți elevi de altă
religie care, până la urmă, au frecventat cursurile acestei ore de religie.

Știrea a fost ilustrată cu imagini blurate ce au purtat mențiunea Arhivă, imagini cu
mențiunea Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional! din momentul în care copilul era
ajutat să coboare din ambulanță și să se așeze în scaunul rulant de către un cadru medical și
imagini în timp ce se îndreptau spre unitatea medicală (filmare din spate). Chipurile copilului
bandajat la cap și al mamei au fost blurate.”

În urma vizionării înregistrării și a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că informațiile prezentate de radiodifuzor în cadrul știrii nu au
respectat și obligațiile impuse în sarcina acestuia de prevederile art. 71 alin. (1) și 40 alin. (3)
din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările și completările ulterioare.

Astfel, Consiliul a constatat că, deși știrea privea un act de violență în cadrul unei
instituții de învățământ, conform titlurilor afișate de radiodifuzor: Elev bătut de profesor
până la sânge; Elev bătut că nu și-a făcut semnul crucii, agresarea unui elev în timpul
orelor de clasă de către un profesor, radiodifuzorul nu a prezentat în cadrul știrii și punctul
de vedere al conducerii școlii cu privire la incidentul adus în atenția publicului.

Or, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1), știrile sau relatările referitoare la acte de
violenţă din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al
conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face
excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să
fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială.

De asemenea, față de aspectul că radiodifizorul a înțeles să difuzeze, în susținerea
acuzațiilor privind agresarea elevului de către profesor, soldată, conform informațiilor din
știre, cu „se pare, un traumatism cranio-facial”, a imaginilor în care copilul era ajutat să
coboare din ambulanță și să se așeze în scaunul rulant de către un cadru medical și a celor în
care se îndreptau spre unitatea medicală, membrii Consiliului au apreciat că se impunea și
respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Conform art. 40 (3), orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
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Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii

prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat
propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, 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) și 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., titular al licenţei audiovizuale

nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011 pentru postul
REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) și art. 40 alin. (3) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 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 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 postul REALITATEA TV cu somaţie
publică, deoarece în cadrul ştirii difuzate în 24 martie 2019 despre presupusa agresare a
unui elev de către profesorul de religie dintr-o şcoală din Botoşani, nu a fost prezentat
punctul de vedere al conducerii şcolii şi nici opinia profesorului în cauză cu privire la
incidentul relatat, aşa cum obligă dispoziţiile art. 71 şi 40 din Codul audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


