
 

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      e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 558/22.09.2016
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

Fax: 0372 124 822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 5535/02.06.2016; 5535/1/03.06.2016;
5549/03.06.22016; 5549/1/03.06.2016; 5549/2/03.06.2016, precum şi raportul de
monitorizare referitor la ediţiile din 01 şi 02 iunie 2016 ale emisiunii “Jocuri de
putere”, difuzată de postul de televiziune REALITATEA TV.

Postul REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, eliberată la data de 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 unor selecţii din
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 64 (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), precum şi pe cele ale art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile
locale din anul 2016 raportat la art. 72 lit. a) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
Art. 64 (1): “În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,

furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”
Conform art. 8 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016:
“(1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai

cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 115/2015;
radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în
ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Potrivit art. 72 din Legea nr. 115/2015:
“Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au

următoarele obligaţii:
a) să fie imparţiali;”
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Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că cele
două ediţii ale emisiunii de dezbatere electorală „Jocuri de putere”, au fost difuzate
cu încălcarea art. 8 din Decizia nr. 244/2016 cu raportare la art. 72 din Legea
nr. 115/2015.

Astfel, art. 8 alin. (1) din Decizia privind regulile de desfăşurare în audiovizual
a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 prevede că emisiunile
electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72
din Legea nr. 115/2015.

Art. 72 din legea menţionată prevede că realizatorii şi moderatorii emisiunilor
şi dezbaterilor electorale au obligaţia de a fi imparţiali (lit. a).

Potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat
în data de 01.06.2016, în intervalul orar: 21:00-00:45, o ediție a emisiunii Jocuri de
putere, moderată de Rareș Bogdan, compusă din mai multe părți.

În intervalul orar: 22:51-00:31, invitați în studioul emisiunii au fost jurnaliștii,
Alexandru Căutiș și Dan Bucura, Robert Turcescu, candidatul PMP la Primăria
Capitalei, Liviu Alexa, candidatul Mișcării Liberale la Primăria Cluj-Napoca, Dan
Cristian Popescu, candidat PNL la Primăria Sectorului 2. De asemenea, această
parte a ediției a purtat mențiunea: Dezbatere electorală.

Tema dezbaterii a fost legată de alegerile locale. În cadrul acestei ultime părți
a ediției, s-au făcut referiri la domnul Florescu, candidatul independent de la
Sectorul 6 și legăturile lui cu Clanul Sportivilor, prezentându-se și o fotografie
în care apărea alături de interlopi. Printre titlurile afișate pe ecran, am putea
aminti: Dezvăluirile despre cei care vor să ne câștige votul; Florescu,
reprezentantul interlopilor în Sectorul 6; Cum poate fi salvat Sect. 6 de
interlopi; Cum dorm instituțiile statului în Sect. 6; Clanul Sportivilor, cu ochii
pe Sect. 6.

Potrivit raportului de monitorizare, ediția emisiunii Jocuri de putere din data de
02.06.2016 s-a difuzat în intervalul orar: 20:00-01:14 (03.06.2016) și a fost compusă
din mai multe părți.

La sfârșitul ediției, Rareș Bogdan a cerut oamenilor ca la Constanța să fie
votat candidatul PNL.

 Reper sel. 13.06, sel. 3-1-Rareș Bogdan: „Am promis la începutul
acestei emisiuni, că îmi voi exprima o singură opțiune de vot, vă spun un
singur lucru, la fel ca Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, fiți cu ochii pe
Constanța! De data asta nu vă spun, fiți cu ochii pe București, nu vă spun, fiți
cu ochii pe Cluj, vă spun, fiți cu ochii pe Constanța, pentru că la Constanța se
întâmplă lucruri extrem de importante pentru viitorul României și mai ales
pentru securitatea României. Fiți cu ochii pe Constanța și nu mai votați
trecutul! Aveți acolo un om extraordinar, un fost amiral în rezervă, uitați-vă
bine la el, pentru că merită încrederea dumneavoastră, Constanța are nevoie
de altceva, e un oraș care trebuie să meargă pe linia Clujului, a Iașului, a
Timișoarei, a Brașovului și a celorlalte orașe, a Sibiului, care au reușit (…). „
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În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din
cele două ediţii ale emisiunii “Jocuri de putere”, respectiv cele din 01 şi 02 iunie 2016,
membrii Consiliului au constatat că modul de desfăşurare şi conţinutul acestora nu au
respectat dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului referitoare la informarea
corectă, imparţială şi echilibrată a publicului pe perioada desfăşurării campaniei
electorale pentru alegerile locale 2016.

În ceea ce priveşte emisiunea “Jocuri de putere”, ediţia din 01.06.2016, Consiliul
a constatat că în emisiune au fost făcute o serie de afirmaţii de natură acuzatoare la
adresa unui candidat, respectiv dl. Ştefan Florescu – candidat la Primăria sectorului 6,
fără ca acuzaţiile să fie susţinute de dovezi, ci doar de prezentarea unei fotografii în
care acest candidat apărea alături de persoane presupuse a face parte dintr-o grupare
interlopă.

Potrivit sesizării nr. 5535/ 1/ 03.06.2016 adresate CNA, dl. Florescu a precizat
următoarele: “În data de 01.06.2016, pe postul de televiziune Realitatea TV, în
cadrul emisiunii Jocuri de Putere (…) a fost difuzată o FOTOGRAFIE TRUCATĂ,
care mă reprezintă alături de niște indivizi pe care nu îi cunosc, ca fiind membru al
unei grupări interlope. Această fotografie a făcut subiectul unei ample dezbateri a
moderatorului RAREȘ BOGDAN și a invitaților din emisiune, privind integritatea mea
morală, precum și intențiile mele în ceea ce privește Sectorul 6. Am fost acuzat că
sunt susținut de clanuri interlope (în speță chiar și persoanele de care mi-a fost
alăturată imaginea).”

În contextul în care candidatura unei persoane la o funcţie publică este una de
interes general, Consiliul a apreciat că simpla prezentare a unei fotografii, cu privire la
care persoana incriminată a precizat că ar fi trucată, neînsoţită de dovezi care să ateste
posibila implicare a candidatului Ştefan Florescu în activităţi ilegale, este de natură să
contravină dispoziţiilor art. 64 lit. b) din Codul audiovizualului care obligă radiodifuzorul
să pună la dispoziţia publicului telespectator informaţii corecte şi verificate,
prezentarea acestora urmând a fi făcute în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Cu privire la ediţia din 02.06.2016 a emisiunii “Jocuri de putere”, Consiliul a
constatat că moderatorul emisiunii, dl. Rareş Bogdan, şi-a exprimat în mod explicit
opţiunea de vot şi, mai mult, a indemnat electoratul din Constanţa să voteze candidatul
din partea PNL, situaţie de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Decizia
nr. 244/2016 raportat la art. 72 lit. a) din Legea nr. 115/2015.

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunilor a
manifestat o atitudine lipsită de imparţialitate.

Potrivit jurisprudenţei europene, protecţia acordată de art. 10 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului variază în funcţie de natura discursului şi de scopul
urmărit de autorul lui şi pleacă de la premisa că ziariştii urmăresc să-şi îndeplinească
cu bună-credinţă sarcina de a informa opinia publică, nefiind determinaţi, în demersul
lor, de existenţa vreunei animozităţi personale sau de intenţia de a leza în mod gratuit
şi nejustificat reputaţia altor persoane.

Consiliul a avut în vedere că libertatea de exprimare are ca scop principal
asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin expunerea propriilor idei şi
convingeri, iar în condiţiile în care moderatorul este cel care fixează limitele discuţiilor
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în abordarea subiectelor sau temelor emisiunii şi constituie un reper, un lider de opinie
şi comportament pentru participanţii la emisiune, acesta este obligat să aibă o atitudine
neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale. Or, aşa cum a reieşit din conţinutul
raportului de monitorizare, moderatorul emisiunii „Jocuri de putere” a transmis un
mesaj explicit şi ferm alegătorilor din municipiul Constanţa de a vota cu un anume
candidat, ceea ce constituie o încălcare flagrantă a dispoziţiilor legale din domeniul
audiovizual care situează moderatorul pe poziţia unei persoane echidistante în
contextul dezbaterilor ce au loc în studio.

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 S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 5.000 lei, decizie adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului,
cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul
2016 cu raportare la art. 78 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015 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, eliberată la data de 30.04.2013 şi al deciziei
de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, eliberată la 30.04.2013, se sancţionează cu
amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 64 (1) lit. b)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 8 alin. (1) din
Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerile locale din anul 2016 raportat la art. 72 lit. a) din Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

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 REALITATEA TV, deoarece în ediţia din 01 iunie 2016 a emisiunii „Jocuri de
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putere” au fost difuzate informaţii şi imagini neverificate, de natură a aduce prejudicii
de imagine unei persoane, încălcându-se, astfel, prevederile art. 64 (1) din Codul
Audiovizualului.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea, în cadrul ediţiei din 2 iunie a
aceleiaşi emisiuni, a prevederilor din domeniul audiovizual care impun principiul
imparţialităţii, moderatorul îndemnând explicit telespectatorii să-şi acorde
încrederea unui anumit candidat politic.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


