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Decizia nr. 575/28.05.2019
privind amendarea cu 5.000 lei 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 28 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza sesizărilor
nr. 4274/16.04.2019 și nr. 4424/19.04.2019 cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în cadrul
emisiunilor ”Newsroom” , ediția din 16.04.2019, și ”Lupta pentru România” din 18.04.2019,
difuzate 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 rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) şi (4) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 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.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

În fapt, Postul de televiziune Realitatea TV a difuzat în data de 16.04.2019, în intervalul
orar 14:00 – 16:20, în direct, emisiunea de știri și dezbateri ”Newsroom” prezentată și
moderată de Claudiu Popa.

În a doua oră a emisiunii, de la 14:59, în regim de Breaking News, Claudiu Popa a
prezentat un subiect referitor la un comunicat/scrisoare deschisă privind neînțelegeri în
cadrul Federației Române de Judo.

Sel 1 (rep 58.14 - 59.47, sel 16-14)
Claudiu Popa: ”Newsroom” continuă la ora 15:00… mai întâi cu acuzațiile dure la adresa

președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, în sensul în care mai mulți oameni
din judo-ul românesc îi cer demisia acestuia din cauza ultimelor evenimente care s-au soldat
cu plecarea lui Marius Vizer din funcția de președinte de onoare. Susțin aceștia în scrisoare…
citez…
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”Judo-ul românesc nu este pregătit să renunțe la Dl. Marius Vizer a cărui dedicație și

abnegație față de sportul care l-a format și față de România sunt indiscutabile și nici nu este
pregătit să rămână cu dvs. în calitate de lider. (…) Activitatea dvs. din ultimii doi ani nu a avut
nicio legătură cu ce ați promis atunci când ați fost ales și nici cu ceea ce judoul românesc are
nevoie. Chiar dimpotrivă și ar fi de menționat unele aspecte ale managementului falimentar
implementat.” (textul a fost titrat pe ecran și a avut titlul ATAC FURIBUND LA ȘEFIA FRJ și
menținea Sursa: Scrisoare)

… am încheiat citatul… Adaugă însă contestatarii lui Gușă… citat deschis din nou…
”Concentrarea și centralizarea fără precedent a tuturor resurselor în mâna unui singur om,

tolerarea multiplei legitimări și distrugerea concurenței între cluburi și sportivi a dus la
transformarea lui Florin Bercean în rentierul absolut al judo-ului românesc. În fața acuzațiilor
aduse de sportivi de performanță asupra bătăilor primite din partea lui Florin Bercean, ați
preferat politica ascunderii mizeriei sub preș în schimbul unei comisii de etică eficiente,
riscând implicarea în procese penale a FRJ.” (textul a fost titrat pe ecran și a avut titlul ATAC
FURIBUND LA ȘEFIA FRJ și menținea Sursa: Scrisoare)

… am încheiat citatul.
Potrivit raportului de monitorizare, pe ecran au fost afișate următoarele titluri: ATAC

FURIBUND LA ȘEFIA FEDERAȚIEI DE JUDO; GUȘĂ RĂSPUNDE ATACURILOR LA
ADRESA FRJ; GUȘĂ: SCRISOAREA VINE DUPĂ CAMPANIA PORNITĂ DE GSP; GUȘĂ:
SCRISOAREA E SEMNATĂ DE CINCI CAMPIONI; GUȘĂ: SCRISOAREA A FOST SCRISĂ
DE ALTCINEVA; GUȘĂ: SCRISOAREA E PREGĂTITĂ ÎN LABORATOR; GUȘĂ: SUNT
ATACURI PLĂNUITE DE CEI CARE AU CANDIDAT ȘI AU PIERDUT; GUȘĂ: AM PRELUAT
O FEDERAȚIE CU DATORII; GUȘĂ: AZI, FEDERAȚIA NU MAI ARE DATORII; GUȘĂ: AM
ADUS FOARTE MULTE MEDALII; GUȘĂ: ATACUL E GENERAT DE MAFIA PSD DE LA
CONSTANȚA; TEȘELEANU A CANDIDAT LA FEDERATIE ȘI A PIERDUT; GUȘĂ: SUNT
OAMENI CARE AU LEGĂTURI CU RUSIA; GUȘĂ: SUNT ATACURI SUBTERANE ALE
MAFIEI PSD; GUȘĂ: AM ADUS BANI ȘI EXPERTIZĂ ÎN FEDERAȚIE; GUȘĂ: VOI DA
SOCOTEALĂ DUPĂ OLIMPIADA DE LA TOKYO; GUȘĂ: NIȘTE FRUSTRAȚI ARUNCĂ
PETARDE PE JUDO-UL ROMÂNESC; GUȘĂ: MARIUS VIZER NU ACUZĂ
MANAGEMENTUL MEU; GUȘĂ: SUNT PRIETEN CU VIZER DE 20 DE ANI; GUȘĂ:
ATACURILE PUN ÎN PERICOL PREGĂTIREA PENTRU TOKYO; GUȘĂ: NU AM DE CE SĂ
DEMISIONEZ; GUȘĂ: EU RĂSPUND ÎN FAȚA SPORTIVILOR; GUȘĂ: TEȘELEANU ARE
LEGĂTURI CU SIE; GUȘĂ: TEȘELEANU E AGHIOTANTUL BARONULUI FELIX STROE

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare cu privire la modul de desfășurare
al emisiunii:

“Prin telefon (interval orar 14:59 – 15:20): Cozmin Gușă (președinte Federația Română de
Judo)

Sel 2 (rep 00.15 – 05.01, sel 16-15)
Claudiu Popa: Am mai multe întrebări, dacă acceptați, domnule Gușă… dar mai întâi v-aș

ruga să comentați, în plan general, comunicat în sensul… cum răspundeți, în ansamblu, acestui
comunicat?

Cozmin Gușă: (neinteligibil) așa suntem și la Realitatea, așa suntem și la judo… și înainte de
asta, totuși, o să spun ceva… Toată această scrisoare… sau o scrisoare pe care acești cinci foști
campioni… acum în vârstă… ai României (neinteligibil), dar noi bănuim că n-au scris-o ei…

(rep 00.45 sel 2) Cozmin Gușă: … aici se repetă niște teme care de-a lungul vremii
(neinteligibil) oameni care n-au reușit să obțină funcții de conducere în judo-ul românesc la
ultimele alegeri au fost mereu colportate fie în mediul presei, în special de către cei de
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la ”Gazeta Sporturilor” care au generat o campanie împotriva judo-ului românesc
(neinteligibil), dar (neinteligibil) Federația Română de Judo era o Federație, din păcate, fără bani,
cu multe datorii…

Moderatorul a solicitat refacerea legăturii telefonice.
Claudiu Popa: Îndată reluăm poziția președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă,

vizavi de aceste acuzații dure care apar într-un comunicat de presă. Sunt, într-adevăr, cinci
semnatari… foști campioni, spune Gușă, despre acești oameni, dar care nu ar fi de fapt autorii
scrisorii, autorii comunicatului, lăsând să se înțeleagă că s-ar afla altcineva în spatele acestei
poziții, una care în esență cere demisia lui Cozmin Gușă din fruntea Federației Române de Judo
și necesar un răspuns vizavi de aceste atacuri care încep cu faptul că judo-ul românesc nu ar fi
pregătit să renunțe la domnul Marius Vizer. O să înțelegem și contextul… la începutul lunii aprilie
mai multe știri din media românești titrau cu privire la pasul în spate făcut de Marius Vizer, apoi
unanimitatea în privința avizului dat de membrii Federației cu privire la decizia lui Vizer, iar judo-ul
nu ar fi pregătit să renunțe… (…)

(...)
Legătura telefonică a fost refăcută.

Sel 3 (rep 05.01 – 15.04, sel 16-15)
Claudiu Popa: Vă rog, domnule Gușă…
Cozmin Gușă: O să revin… sper ca acum se va auzi mai bine…
Claudiu Popa: Mult mai bine… vă rog…
Cozmin Gușă: Ca să rezum ceea ce poate nu s-a auzit bine… ceea ce se colportează în

această scrisoare care… cu toată deferența față de bătrânii campioni care-au scris-o… sunt o
sumă din foști campioni din judo… a fost pregătiră în niște laboratoare… aceleași laboratoare
care atacă judo-ul românesc în ultimii ani… au fost aceste atacuri plănuite de către niște oameni
care, într-adevăr, la ultimele alegeri n-au reușit să obțină funcții de conducere și atuncea… de la
Bercean, la antrenori… până la urmă, în condițiile în care eu i-am apărat pe acești oameni care
muncesc pentru judo-ul românesc, au ajuns și la acest atac la adresa mea. Da să răspund
punctual și apoi putem reveni la întrebări pentru că au relevanță. (...)

(rep 02.01 sel 2) Cozmin Gușă: Miza acestui atac la judo-ul românesc este o miză care
este generată de mafia PSD de la Constanța. Mafia PSD cu celebrul Felix Stroe, baronul
roșu, și cu un aghiotant al său, pe numele său Teșeleanu care a fost vicepreședinte la judo
înainte și care a dorit să fie din nou vicepreședinte în 2017 și n-a fost ales, soțul unei
deputate PSD, oameni care… atenție!... ca să înțeleagă mai bine publicul telespectator ce-i
mână-n luptă… au legături foarte ciudate atât în zona estică, în Rusia, respectiv în zona de
afaceri din România, oameni care la rândul lor sunt conectați într-un fel cu judo. Cel mai
bun exemplu este legătura de afaceri între acest Felix Stroe sau George Teșeleanu cu
celebrul Cristi Borcea, pușcăriașul perpetuu, un om care, după cum știm, ce-a făcut cu
Dinamo București, acum nu înțeleg din ce motiv are interese subterane în judo-ul
românesc și alături de cei care sunt bănuiți, Stroe și Teșeleanu, că au furnizat-o pe Adina
Florea pentru celebra Secție specială, generează aceste atacuri subterane care, sigur, sunt
asistate în toate felurile. Deci mafia PSD de la Constanța… cum am dezvăluit noi acum
vreo lună de zile, chiar în emisiunea de la Constanța, este cea care este la baza acestui
atac la judo-ul românesc, din interior… sigur, cu niște oameni naivi sau unii cointeresați
care, într-un fel sau altul, fără să aibă vreo posibilitate de vot în adunarea generală,
probabil manipulat fiind, generează o stare de tensiune.

Cozmin Gușă: Punctul trei… faptul că am fost ales de peste 80% dintre membrii Adunării
Generale judo-ul românesc, asta pe mine mă obligă pentru că eu această funcție o fac fără să
câștig ceva… nici măcar vreun plin de benzină nu mi-am pus de la Federația de Judo… am adus
bani, am adus eforturi, câtă expertiză pot… acolo unde nu știu apelez la alții și în fața celor peste
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80% și a celorlalți o să dau socoteală doar după Tokyo, în cazul în care voi dori să continui mai
mult de un mandat în fruntea judo-ului românesc. (....)

(rep 09.24 sel 3) Cozmin Gușă: Eu nu am nevoie de agitație pentru acești copii sau tineri
care se pregătesc zi de zi și a căror pregătire și viitoare performanță pentru România să fie
puse în pericol din cauza fie a unor frustrări personale, a unor manipulări suferite sau a
unei strategii sofisticate care sunt puse la punct de-o mafie… mafia PSD de la Constanța
cu Stroe și Teșeleanu, după cum vă spuneam. Este un incident minor în judo-ul românesc, dar
am ținut să-l comentez tocmai pentru că arată această stare de spirit de tip abulic… nu doar în
judo, în sportul românesc și, în general, în viața publică.

Sel 4 (rep 15.04 – 20.02, sel 16-15)
Claudiu Popa: Domnule Gușă, cei care vă contestă au pronunțat termenul ”demisie”…

Dumneavoastră spuneați mai devreme de finalul mandatului după Tokyo și gândul dacă mai
candidați sau nu… Le transmiteți, practic, că nu luați în calcul să faceți un pas în spate din
conducerea Federației?

Cozmin Gușă: Ooo, Doamne-ferește!, nici vorbă… Responsabilitatea mea e în fața celor
peste 80% care m-au votat, e în fața sportivilor alături de care sunt, a căror pregătire am asigurat-
o prin eforturi personale, atât din mediul privat cât și de la nivelul comitetului olimpic, n-o să mă
las eu descurajat acuma de unii care, repet, sunt manipulați și care, din nefericire, au fost
eliminați tot de către colegii lor, antrenori mai buni decât ei în urma deciziilor… acolo, la
semnături, o să aveți doi sau trei care n-au mai fost acceptați de către colegii lor antrenori pentru
că n-au avut rezultate la loturi și atuncea din această frustrare sigur că se ajunge la așa ceva.
Aicea când ești președinte, când ai o funcție, ai și niște responsabilități pe care trebuie să le duci
la capăt. Faptul că sunt nemulțumiți… ei, dacă erau civilizați și de bună credință, și le-ar fi
exprimat în interiorul judo-ului românesc și s-ar fi ajuns la o decizie, nu să colporteze asemenea
scrisori care generează probleme, în primul rând, sportivilor sau antrenorilor de care ar trebui să
fie responsabili și ei.

Claudiu Popa: Nemulțumirile exprimate în această scrisoare, în acest comunicat, pot fi
înțelese ca efecte ale unor cauze. Și dumneavoastră ați pronunțat de două ori PSD Constanța.
Sunt supărați, de fapt, oamenii, domnule Gușă, că totul se trage de la politică? Că inclusiv
trecutul dumneavoastră este unul politic și că aveți conexiuni politice inevitabile de-atâția ani?

(rep 01.57 sel 4) Cozmin Gușă: Nu… nu are legătură. Acel Teșeleanu are legătură mai
degrabă cu Serviciul de Informații Externe. El este un fost consul ciudat din Italia. Dacă a
fost consul al României e clar că a avut legătură cu Serviciul de Informații Externe și
probabil că a fost nemulțumit pentru faptul că a fost dovedit ca făcând parte din această
mafie de la Constanța. E un om pe care mafia de la Constanța l-a pus și pe la port, l-a pus
și pe la aeroport… un om, într-adevăr, care făcând parte dintr-o mafie, încearcă să se
apere, da probabil că investigațiile jurnalistice îl vor aduce mai la suprafață pe acest domn
Teșeleanu care crede că are o răfuială cu mine. Nu… el are o răfuială cu cei care-l vor
contesta pentru lucrurile pe care le face din acea poziție de aghiotant a baronului roșu de
Constanța, a lui Felix Stroe. În rest, nu există legătură între ceea ce facem noi la Realitatea sau
ceea ce fac eu ca și consultant politic și situația din judo. (...)

Claudiu Popa: Și… o ultimă întrebare… Luați în calcul să reanalizați modul în care expuneți
judo-ul românesc la Realitatea TV? În acest comunicat… în această scrisoare apare și un
paragraf cu privire la ceea ce semnatarii consideră organizare defectuoasă a aniversării de 50 de
ani, așa cum s-a văzut pe postul TV.

Cozmin Gușă: Asta e… știi cum e?... asta e o chestie d-asta lăutărească… când cineva care
nu se pricepe zice… Domne, ăla care cântă, cântă fals… am eu un lăutar mai bun… Eu cred că
cei din judo ar trebui să fie recunoscători faptului că Realitatea le găzduiește pe gratis competițiile
doar pentru că patronul de la Realitatea, adică eu, e și președintele Federației Române de Judo
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și este pasionat de judo și poate nu totdeauna le facem plăcere telespectatorilor. Cred că acel
paragraf trebuia să fie cu ”Mulțumim, domnule președinte Gușă, că judo-ul românesc a fost
prezentat la Realitatea”… și în alte mijloace de presă din România care până atuncea n-au
prezentat niciodată judo. Deci aicea sunt foarte ferm. Aicea așteptam ”Mulțumim, domnule
președinte Gușă”, nu morală sau alte sfaturi pentru care sunt neavizați.”

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea înregistrării, Consiliul a constatat
nerespectarea prevederilor alin. (4) al art. 40 care impun moderatorilor programelor obligaţia
de a solicita ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului
să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Astfel, așa cum rezultă din conținutul raportului de monitorizare, moderatorul emisiunii a
permis invitatului, în cadrul intervenției telefonice a acestuia, să formuleze afirmații de natură
acuzatoare la adresa unor persoane, fără să solicite în niciun fel probele cu care acesta
înțelege să susțină respectivele afirmații, acceptând fără rezerve acuzațiile formulate de
invitat, ba chiar acreditând ipoteza prezentată de acesta.

Față de acest aspect, Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor legale care obligă
moderatorii să solicite interlocutorilor probe în susținerea acuzațiilor pe care le aduc, astfel
încât publicul telespectator să aprecieze în mod liber, neinfluențat, informațiile prezentate.

În aceeași ședință publică, Consiliul a analizat și raportul de monitorizare referitor la
emisiunea ”Lupta pentru România”, difuzată de postul de televiziune Realitatea TV în data de
18.04.2019, în intervalul orar 19:00 – 20:00, în direct, moderată de Andra Miron.

Potrivit raportului, invitați în platoul emisiunii au fost Ana Bulai (sociolog) și Mario De Mezzo
(specialist în comunicare), temele discutate privind demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader;
restructurarea Guvernului; justiție; reacția lui Liviu Dragnea la adresa unui cetățean în timpul
întâlnirii cu alegătorii de la Dumbrăveni, jud. Suceava; clasa politică actuală; lucruri bune și rele
din guvernarea PSD; fostul șef al SRI, George Maior, ar fi intervenit la fostul șef al ANAF, Sorin
Blejnar, pentru a tergiversa o anchetă ce viza echipa de raliuri a lui Victor Ponta.

Titluri afișate pe ecran: BREAKING NEWS; DRAGNEA NU MAI PRINDE LA MOLDOVENI;
DRAGNEA, CĂTRE UN CETĂȚEAN: EȘTI UN NIMIC!; TOADER S-A ”IEVALUAT” ȘI A
DEMISIONAT; TOADER, CU DEMISIA ÎN DOSARUL CU ȘINĂ; TUDOREL TOADER
DEMISIONEAZĂ; SUCEVEAN, CĂTRE DRAGNEA: N-AȚI FĂCUT NIMIC; DRAGNEA ȘI-A
PIERDUT CUMPĂTUL. DIN NOU; SUCEVEAN: NU DAU MÂNA CU HOȚII!; IMEDIAT, KLAUS
IOHANNIS, ÎN DIRECT LA REALITATEA TV; DRAGNEA, SCOS DIN RĂBDĂRI ÎN MOLDOVA;
LAUDELE LUI DRAGNEA, BLOCATE DE PUBLIC; DRAGNEA: CE AM FĂCUT NOI? PUBLICUL:
NIMIC; SALVAREA LUI DRAGNEA PRĂBUȘEȘTE PSD; PSD, DEPĂȘIT ÎN SONDAJE DE PNL;
LĂUDĂTORII LUI DRAGNEA, PE CALE DE DISPARIȚIE; DRAGNEA AȘTEAPTĂ MÂINE
SALVAREA DE LA CCR; IOHANNIS A DESCHIS SEZONUL ROMÂNIA – FRANȚA; IOHANNIS:
INCENDIUL DE LA NOTRE-DAME, O CATASTROFĂ; IOHANNIS: SUNTEM SOLIDARI CU
FRANȚA; IOHANNIS, PRIMA REACȚIE ÎN SCANDALUL T.T.; DĂNCILĂ, OASANALE
ECONOMIEI. NIMIC DE TOADER; IOHANNIS: DAU UN RĂSPUNS SĂPTĂMÂNA VIITOARE;
IOHANNIS: PSD REIA ASALTUL ASUPRA JUSTIȚIEI; MAIOR FOLOSEA SRI PENTRU PONTA;
PONTA, SCĂPAT DE ANAF PRIN SRI; MAIOR A FĂCUT POLIȚIE POLITICĂ

Redăm mai jos fragmente din raportul de monitorizare:
„Sel 2 (rep 39.57 – 42.09, sel 18-19)
Andra Miron: Vă mai dau o informație interesantă… Fostul șef al SRI, George Maior, a

intervenit pentru echipa de raliuri a finului său, Victor Ponta. Mai exact, pentru a tergiversa
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o anchetă ANAF care îl viza. Confirmarea vine din raportul Comisiei SRI din Parlament. Nu
ar fi singura dată când Maior s-a folosit de șefia SRI. Conform aceluiași raport, acesta a
făcut poliție politică pentru a deveni prim-ministru.

A fost difuzat un material înregistrat, cu următorul conținut:
(rep 00.28 sel 2) Voce din off: Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI afirmă că

fostul șef al Serviciului Român de Informații a intervenit pe lângă Sorin Blejnar pentru a modifica
ancheta ANAF care viza echipa de raliuri a lui Victor Ponta, scriu jurnaliștii de la stiripesurse.

Text titrat pe ecran și citit cu voce din off (titlu afișat pe ecran: CUM A INTERVENT MAIOR
PENTRU PONTA): ”Cu ocazia unui eveniment găzduit de dl Gabriel Oprea, la Palatul Snagov,
Sorin Blejnar susține că a fost abordat de către George Maior, acesta din urmă solicitându-i să
tergiverseze dosarul în care era implicat Victor Ponta.”

Sub textul de mai sus a fost menționată: Sursa: Raportul Comisiei SRI din… (n.n. ultimul
cuvânt a fost acoperit de promo pentru emisiunea moderată de Denise Rifai al cărui invitat de la
ora 22:00 va fi Stelian Tănase).

Voce din off: Conform raportului, Maior s-a folosit de funcția sa din SRI pentru a influența
rezultatele anchetei.

Text titrat pe ecran și citit cu voce din off (titlu afișat pe ecran: CUM A INTERVENT MAIOR
PENTRU PONTA): ”George Maior l-a atenționat pe Sorin Blejnar cu privire la posibile consecințe
ulterioare sesizării ANI și a dat de înțeles că, în calitatea sa de director al SRI, ar avea
posibilitatea să influențeze rezultatele verificărilor în favoarea lui Victor Ponta.”

Sub textul de mai sus a fost menționată: Sursa: Raportul Comisiei SRI din Parlament.
Voce din off:… am încheiat citatul.
A fost difuzat un fragment din emisiunea ”România 2019” din 12 aprilie 2019, emisiune

moderată de Cozmin Gușă și în care invitați în platoul emisiunii au fost, printre alții: Claudiu
Manda (senator PSD) și Octavian Hoandră (jurnalist).

Claudiu Manda: Cel de-al doilea raport am vrut să-l facem săptămâna aceasta… sper ca
săptămâna viitoare sau următoare…

Cozmin Gușă: El ce cuprinde?
Claudiu Manda: Cuprinde relația dintre SRI și ANI. La un moment dat, Serviciul Român de

Informații… sau conducerea sau, mai direct, șeful Serviciului Român de Informații…
Cozmin Gușă: Șefii…că erau doi… Maior și Coldea…
Claudiu Manda: Șefii… da în această speță este… sau în această situație este mai

degrabă…
Cozmin Gușă: Este operativul sau civilul?
Claudiu Manda: Nu, civilul…
Cozmin Gușă: Nu, civilul… Maior…
Claudiu Manda: Dacă o fi civil…
Cozmin Gușă: Aaa, pe speța cu ANI, Horia Georgescu… cum ar veni… e Maior…
Claudiu Manda: Da… exact… a fost… da… Bun… În diferite momente, putea să intervină

prin ANI să-i creeze o problemă cuiva. Adevărată sau falsă…
Voce din off: Nu ar fi prima dată când George Maior s-ar fi folosit de SRI în scopuri personale.

Conform aceluiași raport al Comisiei SRI, acesta făcut și poliție politică. Planul era ca Maior să
primească funcția de prim-ministru, dacă finul său Victor Ponta câștiga alegerile prezidențiale.

Text titrat pe ecran și citit cu voce din off (titlu afișat pe ecran: MAIOR, POLIȚIE POLITICĂ
PENTRU A DEVENI PRIM-MINISTRU): ”Domnul George Cristian Maior (…) a încălcat legislația
care reglementează activitatea instituției pe care a condus-o și a angajat instituția în acțiuni
reprobabile, care au lezat interesele partidelor politice sau ale persoanelor fizice sau juridice.”

Sub textul de mai sus a fost menționată: Sursa: Raportul Comisiei SRI din Parlament).
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Sel 3 (rep 42.09 – 46.26, sel 18-19)
Andra Miron, la revenirea în direct, în platoul emisiunii: Cum ne uităm la aceste dezvăluiri?
Ana Bulai: Mă bucur că le-ați adus în discuție… sunt chestiunile la care mă refeream când

spuneam că ar fi bine ca Dragnea să fie singurul personaj malefic. În spate e o încrengătură…
este o încrengătură transpartinică, trans-instituțională, un modus vivendi care se rezolvă prin
reforme dramatice ale instituțiilor, nu prin schimbat de oameni. Am văzut de-a lungul acestor 30
de ani cum oameni de foarte bună factură, cu intenții, cu vise, cu proiecte… au fost modelați în
cel mai jalnic mod de niște structuri de interese, de niște personaje obscure care au avut grijă să
acapareze economic și ca nivel de putere această țară încât o mare parte din politicieni nu ajung
decât să fie marionete.

Andra Miron: Despre asta e vorba… că ei s-au complăcut în povestea asta, adică n-au luat
vreo floare și-au făcut-o… din lebăda albă n-au transformat lebăda neagră…

(...)”
După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că dreptul

persoanei la imagine, protejat de dispozițiile art. 40 din Codul audiovizualului, a fost
prejudiciat în condițiile în care, în cadrul discuțiilor, radiodifuzorul a înțeles să difuzeze
materiale înregistrate în cadrul cărora la adresa unor persoane au fost formulate acuzații
privind fapte de natură penală sau comportamente imorale, acuzații care nu au fost susținute
cu dovezi.

De asemenea, din modul de desfățurare al emisiunii s-a constatat că radiodifuzorul nu a
încercat să contacteze respectivele persoane pentru a le invita să intervină și să exprime un
punct de vedere cu privire la faptele ilegale sau imorale imputate și nici nu s-a făcut
precizarea că acestea, deși contactate, refuză să prezinte un punct de vedere.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că, indiferent de “sursa informațiilor”, de
„confirmarea” acestora printr-un document provenind de la o comisie parlamentară, era
necesar ca respectivele acuzații (dezvăluiri) prezentate în cadrul emisiunii să fie susținute cu
dovezi, iar persoanele acuzate contactate și invitate să intervină pentru exprimarea punctului
de vedere personal referitor la faptele imputate, astfel încât dreptul acestor persoane la
imagine să nu fie prejudiciat.

Conform dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la
propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de
vedere. 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.
Având în vedere toate 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 5.000 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
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cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40
alin. (1) şi (4) 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 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 5.000 de lei postul
REALITATEA TV deoarece, ediția din 16 aprilie a emisiunii ”Newsroom”, precum și cea din
18 aprilie 2019 a emisiunii ”Lupta pentru România” au fost difuzate cu încălcarea prevederilor
art. 40 din Codul audiovizualului privind respectarea dreptului la imagine al persoanei.

Potrivit dispozițiilor legale, în situația în care la adresa unor persoane sunt formulate
acuzații privind fapte ilegale sau imorale, radiodifuzorul este obligat să le contacteze, să le
invite să intervină și să prezinte un punct de vedere cu privire la faptele imputate, iar
moderatorul emisiunii este obligat să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile
acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.”

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

VICEPREŞEDINTE

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


