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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 36 din 31.01.2017
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
Tel.: 0734 223 280
Fax: 037 212 4822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 ianuarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 10.636/6.12.2016, cu privire la emisiunea „Jocuri de Putere”, ediţia din
17.11.2016, difuzată pe 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 elib. la 30.04.2013, decizia de autorizare
nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011 elib. la 30.04.2013).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
“ Art. 40 alin. (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să

probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.”

În fapt, postul Realitatea TV a difuzat în data de 17.11.2016, de la ora 21.00,
emisiunea de dezbateri „Jocuri de Putere”, iar cea de-a doua parte a emisiunii a fost
semnalată ca emisiune electorală şi i-a avut ca invitaţi pe Bogdan Diaconu, președinte
Partidul România Unită, Sebastian Ghiț ă, candidat al Partidului România Unită.

Teme: campanie electorală.
Titluri afișate pe ecran, exemple: LIDERII PRU FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU RAREȘ BOGDAN,

SEBASTIAN GHIȚĂ DESPRE DOSARUL “PĂTRU”, DE CE SUNT NAȚIONALIȘTII SPARȚI
ÎN 3 PARTIDE, Ghiț ă: Magnatul Soroș este un pericol pentru România, Ghiț ă: Soroș
are agenț i de influenț ă în presa românească, Ghiț ă: Reț eaua Soros controlează și
unii procurori români, Ghiț ă: Mulț i oameni din serv. de informaț ii au rămas români,
Ghiț ă: Consiliul Investitorilor Străini corupe politicienii .

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din înregistrarea
emisiunii „Jocuri de putere ” în cadrul căreia au fost abordate subiecte referitoare la posibila
implicare a omului de afaceri George Soroş în campania electorală din România, precum şi
la finanţarea de către acesta a unor ONG-uri, politicieni, şi personalităţi publice, membrii au
apreciat că emisiunea „jocuri de putere” a avut un conţinut de natură să contravină
dispoziţiilor legale privind obligaţia moderatorului emisiunii de a solicita ferm interlocutorilor
să probeze sau să indice problele care le susţin afirmaţiile de natură acuzatoare.

Redăm spre exemplificare fragmente din conţinutul emisiunilor avute în vedere de
membrii Consiliului, astfel cum au fost prezentate în raportul de monitorizare:
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„Rareș Bogdan: Dar credeț i că pericolul poate fi din partea magnatului George Soros,
care a devenit un personaj foarte prezent în retorica din România, în ultimele luni.

Sebastian Ghiț ă: Da, este, noi eram ultima ț ară din Europa care nu recunoșteam,
fiind sub presiunea propagandei sale. Gândiț i-vă că această reț ea în care s-au băgat
peste 200 de milioane de dolari în 25 de ani cu ONG-iștii lor, cu presa lor, cu oamenii
lor infiltraț i în presă, așa numiț ii agenț i de influenț ă, acești oameni terorizează
magistraț i, procurori, șefi din servicii.

Rareș Bogdan: Cine?
Sebastian Ghiț ă: Acești agenț i de influenț ă din ONG-urile lui Soros.
Rareș Bogdan: Dar care sunt ONG-urile lui Soros?
Sebastian Ghiț ă: Pur și simplu se apucă de dimineaț a până seara, păi v-am și spus,

am făcut o conferinț ă de presă. Gândiț i-vă că au reușit să infiltreze pe doamna
Sandra Pralong la președinț ie. Și gândiț i-vă că această doamnă a recunoscut public-
e o onoare și o mândrie pentru mine să fiu înaltul reprezentant al lui George Soros în
România- și astăzi e consilier prezidenț ial și ne uităm cu mirare la acest lucru. Uitaț i-
vă că distrug instituț ii, că atacă șefi de instituț ii, că dacă nu le convine lor ceva sau
nu reușesc ei să fure fonduri europene, atacă imediat prin presă, prin comunicate,
folosindu-și procurorii, pe care-i controlează.

Rareș Bogdan: Daț i-mi niște nume. Controlează reț eaua Soros procurorii?
Sebastian Ghiț ă: Așa cred. Vreau să vă spun că nu e prima mea declaraț ie publică.

Prin întâlnirile pe care le fac la Sinaia, la Balvanyos, în diverse locuri din ț ară, unde
dau diplome procurorilor, le recunosc activitatea profesională, le dau burse, îi laudă,
îi și conving acolo – Hai, uite, am mai găsit într-un județ un antreprenor român, nu
vedeț i că-i corupt? Arestaț i-l. Asta fac acești agenț i de influenț ă. Uite politicianul
acela, e iubit de popor, hai să-i facem un dosar. Și chestiunea asta…

Rareș Bogdan: Și răspund procurorii la ce cer niște agenț i de influenț ă?
Sebastian Ghiț ă: Eu așa cred. Din păcate cred că acolo am ajuns.
Rareș Bogdan: Dar cine sunt acești agenț i de influenț ă?
Sebastian Ghiț ă: Păi vi i-am și spus. Sunt foarte mulț i oameni pe care îi vedeț i în

media. V-am și spus că un număr dintre ei au intrat la conducerea instituț iilor statului
și deci folosesc media, folosesc instituț ii ale statului, practic senzaț ia mea e că au
creat un stat paralel. Și nu e ceva necunoscut serviciilor românești de informaț ii. Și
nu este de mirare…

Rareș Bogdan: Dar aveț i încredere în serviciile de informaț ii că ar rezolva problemele?
Sebastian Ghiț ă: Cred că mulț i ofiț eri români din serviciile de informaț ii au rămas

români. E adevărat că și acolo au început să apară influenț e prin intermediul ambasadelor
și prin intermediul acestor ONG-uri, dar reacț ia noastră, a românilor, sunt convins că-i va
potoli. Și că serviciile românești vor ști să răspundă acestor parazitări venite dinspre niște
ONG-uri. Să știț i că statul român se numește România, nu Utopia, și nu este un stat ONG-
istic. Și aparț ine cetăț enilor români, nu cetăț enilor școliț i și plătiț i din banii lui Soros.

Rareș Bogdan: Dar vi s-a părut că în ultimii ani a aparț inut altcuiva decât cetăț enilor
români, domnule Ghiț ă?

Sebastian Ghiț ă: Da. Atâta timp cât aceste ONG-uri reușesc să influenț eze decidenț ii
statului român și să-i facă să refuze cu obstinaț ie creșterea salariului minim, noi, Partidul
România Unită, am spus – românii pot primi din bunăstarea pe care o produce statul lor și
de care beneficiază statul lor, că statul lor nu e al funcț ionarilor, e al tuturor cetăț enilor
României. Noi suntem statul. Statul nu-i ceva abstract, statul suntem noi, românii. E al
tuturor celor 22 de milioane de români sau 20, câț i mai suntem, în completă egalitate.
Niciunul nu avem mai mult din statul român. Dar să le fie clar acestor oameni, e al nostru, al
românilor. Acest stat român este presat prin intermediul conducătorilor, presiunea e pe
conducători, să nu accepte salariul minim de 2000 de RON. Să fim cel mai prost plătit popor
din Europa. La bunăstarea României și a Europei, noi, românii, care muncim, care suntem
educaț i, care suntem buni, care vorbim limbi străine, care avem calităț i, noi suntem cel mai
rău plătiț i din Europa. Și presiunea vine de la aceste ONG-uri și de la aceste asociaț ii ale
străinilor.
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Moderatorul Rareș Bogdan spune că nu se poate da vina numai pe mitul străinului rău,
în comparaț ie cu mitul românului bun. Invitatul Sebastian Ghiț ă afirmă că prin intermediul
Consiliului Investitorilor Străini se fac presiuni asupra guvernelor pentru a menț ine
populaț ia în sărăcie. Nimeni nu controlează modul cum funcț ionează și cum sunt scoși
banii din ț ară prin intermediul firmelor off-shore. Firmele românești sunt distruse sistematic
de către străini.

Rep. 26:24, sel.17-22
Sebastian Ghiț ă: Haideț i să spunem adevărul, cumva, în șapte plus trei ani, am ajuns la

90% absorbț ie de fonduri europene. Din păcate, cearta pe care o avem cu acel ministru 0
al lui Soros, acel Ghinea, cearta pe care o avem…

Rareș Bogdan: Dar de ce ziceț i că-i al lui Soros? Soros are ministru?
Sebastian Ghiț ă: Păi nu are ONG-uri pe care le-a finanț at fundaț ia Open Society al lui

Soros, nu a fost în Ucraina? Credeț i că nu știm despre omul acesta tot ce face? Știm bine.
Ce-i rău e că a blocat complet acreditarea autorităț ilor de management și a organismelor
intermediare și fără această acreditare și fără un sistem informatic, România nu poate trage
bani din 2014-2020. Îmi pare rău de acest prim-ministru Cioloș care părea la început decent
și corect. S-a lăsat minț it de acest Ghinea și repetă minciuna. Realitatea este că în acest
an România trebuia să facă două lucruri: să termine acreditarea autorităț ilor care luau
fonduri europene și să construiască un sistem informatic.

Rareș Bogdan: Dar nu trebuia să-l pună domnul Ponta în funcț iune?
Sebastian Ghiț ă spune că Victor Ponta a fost păcălit de același Ghinea și nu a mai putut

face nimic în construirea unui sistem informatic.
În continuare, moderatorul Rareș Bogdan îl chestionează pe invitatul Sebastian Ghiț ă

privitor la Ana Maria Pătru și la Autoritatea Electorală Centrală. Sebastian Ghiț ă susț ine că
nu a cunoscut-o pe Ana Maria Pătru.”

Având în vedere conţinutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat că
emisiunea analizată a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din Decizia
220/2011.

În acest sens, membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Jocuri de putere”,
moderatorul nu a avut o reacţie fermă prin care să solicite probe atunci când invitatul a făcut
afirmaţii precum: „Gândiț i-vă că această reț ea în care s-au băgat peste 200 de milioane
de dolari în 25 de ani cu ONG-iștii lor, cu presa lor, cu oamenii lor infiltraț i în presă,
așa numiț ii agenț i de influenț ă, acești oameni terorizează magistraț i, procurori, șefi
din servicii.”; „Gândiț i-vă că au reușit să infiltreze pe doamna Sandra Pralong la
președinț ie. Și gândiț i-vă că această doamnă a recunoscut public- e o onoare și o
mândrie pentru mine să fiu înaltul reprezentant al lui George Soros în România- și
astăzi e consilier prezidenț ial și ne uităm cu mirare la acest lucru.”

Mai mult, nu doar că moderatorul nu solicită probe pentru afirmaţiile făcute de invitat, ci
şi îl incită la continuarea discursului incriminatoriu fără a proba în niciul fel spusele sale,
precum: „Rareș Bogdan: Daț i-mi niște nume. Controlează reț eaua Soros procurorii?

Sebastian Ghiț ă: Așa cred. Vreau să vă spun că nu e prima mea declaraț ie publică.
Prin întâlnirile pe care le fac la Sinaia, la Balvanyos, în diverse locuri din ț ară, unde
dau diplome procurorilor, le recunosc activitatea profesională, le dau burse, îi laudă,
îi și conving acolo – Hai, uite, am mai găsit într-un județ un antreprenor român, nu
vedeț i că-i corupt? Arestaț i-l. Asta fac acești agenț i de influenț ă. Uite politicianul
acela, e iubit de popor, hai să-i facem un dosar ”;

„Rareș Bogdan: Și răspund procurorii la ce cer niște agenț i de influenț ă?
Sebastian Ghiț ă: Eu așa cred. Din păcate cred că acolo am ajuns.
Rareș Bogdan: Dar cine sunt acești agenț i de influenț ă?
Sebastian Ghiț ă: Păi vi i-am și spus. Sunt foarte mulț i oameni pe care îi vedeț i în

media. V-am și spus că un număr dintre ei au intrat la conducerea instituț iilor statului
și deci folosesc media, folosesc instituț ii ale statului, practic senzaț ia mea e că au
creat un stat paralel. Și nu e ceva necunoscut serviciilor românești de informaț ii. Și
nu este de mirare…”

„Rareș Bogdan: Dar de ce ziceț i că-i al lui Soros? Soros are ministru?
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Sebastian Ghiț ă: Păi nu are ONG-uri pe care le-a finanț at fundaț ia Open Society al lui
Soros, nu a fost în Ucraina?”

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că intervenţiile moderatorului nu se circumscriu
unei solicitări ferme de dovezi şi probe, ci unor întrebări de natură a determina continuarea
afirmaţiilor de natură incriminatoare şi acuzatoare, fără a oferi publicului posibilitatea de a-şi
forma o părere corectă asupra spuselor invitatului emisiunii, încălcând astfel dispoziţiile
legale cuprinse în art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de
criteriile legale de individualizare a sancţiunii referitoare la gravitatea şi efectele faptei,
precum şi de numărul de sancţiuni aplicate radiodifuzorului anterior, pe o perioadă de un an,
criterii enunţate la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege
audiovizualului.

În temeiul prevederilor 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. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr.
447.2-2/25.10.2011) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) 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 amendă de 5.000 lei postul de
televiziune REALITATEA TV, deoarece, în cadrul emisiunii „Jocuri de putere” din 17 noiembrie
2016, moderatorul nu a solicitat interlocutorilor să indice probele care susţin acuzaţiile formulate
la adresa unor persoane, încălcând art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului”.

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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