
Decizia nr. 706/16.07.2019
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 124 503; 0372 124 822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 iulie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizăriilor nr. 6421, 6422, 6473,
6425/10.06.2019, 6556/12.06.2019 și 6421/19.06.2019 cu privire la emisiuni de ştiri şi dezbateri
difuzate de postul REALITATEA TV, în perioada 6 - 9 iunie 2019.

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 art. 47 alin. (3) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare

generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie,
naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie
socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

În fapt, în perioada 6 – 9 iunie postul de televiziune Realitatea Tv a difuzat mai multe
emisiuni de ştiri şi dezbateri în care a fost abordat subiectul referitor la evenimentele de la
Valea Uzului.

După analizarea raportului și vizionarea unor înregistrări, membrii Consiliului au
constatat că, în cadrul emisiunii “Lupta pentru România” , difuzată de postul Realitatea TV în
data de 06 iunie 2019, au fost încălcate prevederile art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Potrivit raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului, din care redăm
fragmente, spre exemplificare:

“ 06.06.2019
Emisiunea “Lupta pentru România”, interval orar 19:00-20:00, moderator Claudiu

Popa, invitați în studio: Emilian Isăilă-jurnalist și sociologul Ciprian Necula. Prin telefon în
direct, au intervenit: George Simion-activist unionist, Asztalos Csaba-președinte CNCD și
Octavian Hoandră-realizator Realitatea Tv.

Titluri: Îmbrânceli la poarta cimitirului din Valea Uzului. UDMR: Condamnăm orice act
de violență. UDMR: Maghiarii au manifestat pașnic. Tensiuni în Valea Uzului de ziua eroilor.
Jandarmeria: Nu au fost distruse cruci. Jandarmeria: Nu au existat violențe în Valea Uzului.
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(sel.1) Claudiu Popa: Pentru că sunt tensiuni în Valea Uzului, 2000 de români în acest

moment la Cimitirul Eroilor din localitate, sunt și jandarmi acolo în zonă. Potrivit
Jandarmeriei, unii dintre oameni ar fi intrat cu forța într-un cimitir care a fost închis cu
lacătul, în contextul în care, astăzi, de Ziua Eroilor, acolo erau programate două
comemorări separate, una organizată de români, cealaltă de maghiari. Sper să
înțelegem puțin mai bine, chiar dacă subiectiv ceea ce se întâmplă acolo, de la activistul
George Simion care e prezent în Valea Uzului. Bună seara, sunteți în direct! (…) S-ar putea
să fie probleme cu semnalul, prin urmare, ai mei colegi vor reface legătura, ceea ce-mi dă
voie domnilor să deschid subiectul, pentru că e foarte complicat ce se întâmplă în Valea
Uzului, ce s-a întâmplat încă din campanie, Emilian.

Emilian Isăilă: Da. E simplu și complicat. Acest cimitir, ca să stabilim câteva date de
context ca oamenii să ne înțeleagă, este un cimitir în care sunt înmormântați mai mulți soldați
care au luptat în principal în Primul Război Mondial, dar sunt și militari care au luptat în cel de
Al Doilea Război Mondial, sunt câteva mii de astfel de soldați morți pe front, de mai multe
naționalități. Avem maghiari, avem austrieci, avem germani și din Primul și din Al Doilea
Război Mondial, avem chiar și militari români. O fundație maghiară a primit fonduri și a
refăcut acest cimitir care în vremea comunismului a fost lăsat în paragină. Disputa pe
acest cimitir este că și autoritățile române din Dărmănești au primit niște fonduri, cu
ocazia Centenarului și au intrat și au refăcut, au luat o parte din cimitir și l-au refăcut
pentru soldații români și de aici a început un conflict. Este un conflict teritorial, în ce
zonă e cimitirul, dacă este în județul Harghita sau în județul Bacău parcă, nu știu exact
sigur, e la marginea între două județe, deci nu vreau să spun o prostie aici că chiar nu
știu care sunt județele…

(....)
Claudiu Popa: Și eu vă mulțumesc pentru intervenție, Csaba Asztalos, președintele

CNCD. Domnul Octavian Hoandră este în legătură telefonică directă, realizator “Realitatea
Românească”. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție!

Octavian Hoandră: Eu mulțumesc, bună seara tuturor!
Claudiu Popa: Complicat subiect, domnule Hoandră! Depinde pe cine întrebi acolo, afli

un nou adevăr, eventual!
Octavian Hoandră: Lucrurile sunt mult mai simple, dar noi uităm un lucru esential. Noi

uităm că ne aflăm pe teritoriul României! Ori, pe teritoriul României, ca cineva să facă
lanț uman în jurul unei bucăți de pământ, ca alți cetățeni ai României să nu poată intra,
mi se pare o obrăznicie! Acest domn, Asztalos Csaba, nu înțeleg din ce poziție vorbește! Eu
i-aș cere, până una-alta, demisia din funcția pe care o îndeplinește, pentru că el nu poate să
aibă o părere în cazul de față! Aș vrea să i se ceară sau să-și prezinte demisia, să se
întoarcă înapoi în UDMR și să facă orice. Noi am fost jigniți ca popor, avem morți, de apărat
văd, că nu de cinstit cum ar trebui, cum au mai multe națiuni morți acolo. A limita intrarea în
cimitir de la ora 16:00 la ora 17:00, pe teritoriul României, asta parcă văd că se uită. Mi se
pare o obrăznicie fără seamăn și îmi pare bine că românii au venit să-și apere țara lor. (de
multe ori nu se înțelege ce vorbește O.H.!!!) Să-și cinstească eroii pe ale căror cruci, unii
udmr-iști, că nu toți sunt la fel, niște maghiari răzbunători, au pus saci de gunoi. Aș
vrea să mai subliniez un lucru. Morții sunt morți și trebuie cinstiți ori din ce parte ar fi
ei. Sunt eroi, astăzi este “Înălțarea”, este sărbătoare și văd că degeaba a fost Papa în
România, că etnicii maghiari nu au învățat, cei care sunt acolo și care sunt de o răutate
fără seamăn, n-au învățat nimic din toate sfaturile Papei Francisc! În ultimul rând, aș
vrea să le spun tuturor care iarăși uită, de ce s-a ajuns aici. Pentru că nu au fost puse
la punct, niciodată în ultimii 10 ani, obrăzniciile acestui grup mafiot, pe care nu știm de
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unde se finanțează, care nu respectă regulile politice, mă refer la UDMR, este o
organizație fantomă care nu respectă nicio lege. Ea de fapt este în afara legii în
momentul acesta și dacă Dragnea și PSD-ul le-au acceptat orice pentru câteva voturi
(…)! Eu cred că odată pentru totdeauna trebuie să scoatem în afara legii această gașcă
de udmr-iști, care nu se conformează legilor statului român! Ei sunt o organizație
culturală, dar fac politică. Îi somez să intre în legalitate, să vedem de unde sunt
finanțați și cine produce vrajba aceasta la adăpostul …UDMR. De aici pleacă tot și de la
îngenuncherea partidului de guvernământ, pentru două-trei voturi în plus, în fața lor.
Sper să nu se mai întâmple asta!

Claudiu Popa: Domnule Hoandră, sociologul Ciprian Necula, interrvine câteva secunde.
Ciprian Necula: Bună seara. Da, conform legislației, UDMR-ul a ajuns în Parlamentul

României, pentru că, în cazul organizațiilor neguvernamentale, care reprezintă minorități
naționale, conform Constituției noastre, pot participa în alegeri și sunt asimilate partidelor
politice. Există această legislație și sigur, au și un loc rezervat în Parlament, în cazul în care
nu fac pragul de 5%.

Octavian Hoandră: Claudiu, nu vreau să dialoghez cu domnul, îmi pare rău! Chiar
nu vreau să dialoghez cu domnul, nu știe regulile, e treaba lui! El nu este un partid
politic!

Claudiu Popa: E-n regulă!
Ciprian Necula: Nu, dar e asimilat partidelor politice!
Claudiu Popa: Mulțumesc atunci Octavian Hoandră pentru intervenție, ca să putem să

continuăm și în platou, cu Emilian Isăilă, cu sociologul Ciprian Necula! (...)”

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe de înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că afirmațiile făcute de domnul Octavian Hoandră în cadrul
emisiunii “Lupta pentru România”, în discuțiile privind evenimentele ce au avut loc la Cimitirul
Eroilor din localitatea Valea Uzului, așa cum sunt redate mai sus, au avut un caracter defăimător
la adresa minorității maghiare din România.

Potrivit dispozițiilor art. 47 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011, sunt interzise în programele
audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e)
de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală,
nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice

Astfel, având în vedere acest aspect, 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. 90 alin. (3) și (4) 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 somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (3)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.
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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 somaţie publică postul
REALITATEA TV deoarece, în cadrul emisiunii “Lupta pentru România”, difuzată în data de 6
iunie 2019, în discuțiile privind evenimentele ce au avut loc la Cimitirul Eroilor din localitatea
Valea Uzului, au fost făcute afirmații cu caracter defăimător la adresa minorității maghiare din
România.

Potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul audiovizualului, sunt interzise în programele
audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e)
de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală,
nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


