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- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
nr. 10948/15.12.2016 cu privire la emisiunea “Jocuri de putere” difuzată de postul de
televiziune REALITATEA TV în data de 06.12.2016.

Postul de televiziune 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 rapoartelor de monitorizare, a vizionării unor selecţii din
înregistrări şi a dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi pe cele ale articolelor art. 66 alin. (1) lit a) şi 70 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de
servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului
prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a
opiniilor.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes

public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte
următoarele principii:
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin

prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică;

Art. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de
interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un
punct de vedere al acestora.

Potrivit raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului, postul de
televiziune Realitatea TV a difuzat în data de 06.12.2016, în direct, în intervalul orar:
20.59-00:52, emisiunea “Jocuri de putere”, moderată de Rareş Bogdan.

În prima parte a ediţiei, în intervalul orar:20.59-22:11, invitatul din platou a fost
Marian Munteanu, candidat ANR la Senat, Bucureşti, iar pe ecran s-a titrat ”Emisiune
electorală”.
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În intervalul orar:22:11-00:52, pe ecran s-a titrat ”Dezbatere electorală”. Invitaţii

acestei părţi, au fost: Dan Tănasă şi Avram Fiţiu, candidaţi ANR la alegerile
parlamentare, Costin Georgescu, fost şef al SRI, Oreste Teodorescu. Prin telefon, a
intrat în legătură directă, Ilie Năstase. Deşi a fost anunţat în calitate de invitat, Florian
Bichir nu a fost prezent în platoul emisiunii.

Conform raportului, pe ecran, au fost afişate titlurile: România, sub tirul
extremiştilor unguri; Ungaria, 3 atacuri la adresa României în 5 zile; Budapesta,
val de provocări fără precedent; Cei mai înalţi demnitari unguri jignesc România;
Culisele jocului murdar al demnitarilor unguri; MAE Ungar: maghiarii n-au ce
sărbători pe 1 dec.; Orban: Liderii UDMR- Hărţuiţi pentru ”corupţie”; După
jignirea de 1 decembrie, Ungaria atacă iar; ”Trebuia să dăm cu pumnul în masă
mai devreme”; Instigare la violenţă împotriva unui român; Cel care l-
a ”spânzurat” pe Avram Iancu recidivează; Patriot român scuipat într-o piaţă din
Ungaria”; Românul umilit la Budapesta povesteşte totul; Întrebarea serii: ne
prinde 2018 cu ţara întreagă?; Planul de rupere a României. Câte bucăţi vor să
facă?

Redăm, spre exemplificarea conţinutului şi modului de desfăşurare a emisiunii,
fragmente din raportul de monitorizare:

“Această parte a emisiunii a început cu difuzarea unor declaraţii ale unor oficiali
unguri, la adresa României. Invitaţii au comentat pe această temă, făcând referiri la
mişcările extremiste maghiare, la doleanţele acestora, la UDMR şi liderii acestora.
Pasajele din reclamaţia 10948/15.12.2016, s-au regăsit în emisiune. Nu s-a prezentat un
punct de vedere al minorităţii maghiare în emisiune.

 1- Reper sel. 58.38, sel. 6-20; reper sel. 17.21, sel. 6-22
Voce din off: Decizia de a boicota Ziua Naţională a fost luată de şeful diplomaţiei

maghiare. La solicitarea presei de la Budapesta, Ministrul de Externe al Ungariei a
declarat: ”Având în vedere că poporul maghiar nu are nimic de sărbătorit pe 1 decembrie,
Ministerul de Externe a interzis fiecărui diplomat şi fiecărui angajat să participe la
sărbătorile naţionale româneşti”. Gestul maghiarilor a nemulţumit autorităţile
române. ”Am luat notă cu surprindere şi nedumerire de decizia Ministerului Afacerilor
Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei. O asemenea decizie este greu de înţeles, cu
atât mai mult cu cât respectul faţă de valorile şi simbolurile naţionale ale unei ţări sunt
arte componentă indiscutabilă a setului de valori, pe care se bazează însăşi Uniunea
Europeană şi comunitatea trans-atlantică”, a transmis Ministrul de Externe al României,
la solicitarea Realitatea TV. Paie pe foc a pus însuşi Premierul Ungariei. Viktor Orban a
susţinut un discurs în care a spus că România restricţionează folosirea simbolurilor
etnice maghiare şi duce o campanie împotriva liderilor etnici, sub pretextul luptei
anticorupţie.

Voce din off: Cu 5 zile înaintea alegerilor parlamentare din ţara noastră, doi înalţi
oficiali maghiari au iniţiat o conferinţă de presă, în care au atacat România.

Zsolt Semjen, vicepremier al Ungariei: La întrebarea dacă diplomaţia Ungară are
vreo responsabilitate în deteriorarea relaţiilor româno-ungare, trebuie să spun cu
conştiinţa curată că nu are. Întotdeauna am fost îngăduitori cu românii şi niciodată nu am
exacerbat lucrurile.

 2- Reper sel. 00.00, sel. 6-21
Zsolt Semjen: Eu cred că dacă ar fi să reproşăm ceva diplomaţiei ungare din orice

punct de vedere atunci ar fi că nu am dat cu pumnul în masă mai devreme.
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Voce din off: Zsolt Semjen a mai acuzat autorităţile române că, sub pretextul

luptei anticorupţie comit acţiuni antimaghiare. Un alt lider al partidului de guvernare a
precizat că relaţiile româno-maghiare s-au înrăutăţit începând cu anul 2012.

Nemeth Zsolt, şeful Comisiei de politică externă a Ungariei: Considerăm că
relaţiile româno-ungare au evoluat foarte nefavorabil în ultima perioadă. Putem numi
proaste aceste relaţii. Practic, din 2012, nici condiţiile dialogului la cel mai înalt nivel nu
au fost asigurate. Este nevoie neapărat de o schimbare a acestei situaţii.

Voce din off: Declaraţiile agresive vin după ce Ministrul de Externe al Ungariei le-a
interzis diplomaţilor maghiari să participe la manifestările dedicate de 1 decembrie.
Ministerul român de Externe s-a declarat surprins şi nedumerit de gestul Budapestei.

 3- Reper sel. 26.13, sel. 6-22
Rareş Bogdan: Oreste Teodorescu, cum ţi se par aceste declaraţii, precum şi

gestul de a refuza diplomaţii maghiari, prezenţa la manifestările de ziua naţională a
României?

Oreste Teodorescu: În primul rând, aş vrea să facem o demarcaţie între clasa
politică maghiară şi maghiarul de rând, precum o facem şi între clasa politică din
România şi românul de rând. Eu cred că dacă dracul politic nu şi-ar băga coada între
maghiarii şi românii din Transilvania, comunităţile noastre ar trăi cum au trăit
dintotdeauna în istorie, pentru că şi ei sunt ungro-vlahi, cum şi noi suntem vlahi, ne leagă
cumva un sânge comun, în istoria aia, din păcate, tulbure, a politicii maghiare s-au
insinuat de câteva secole şi pe la ei, o clasă politică care nu mai are demult nicio
legătură cu realitatea poporului pe care îl reprezintă. Acuma, a existat în anii `90 o
celebră întrebare, care-i ştanţa pe fiecare politician al acelei vremi: ”ce ai făcut în ultimii 5
ani?” Şi, dacă-mi permiteţi, am luat şi eu o agendă a ultimilor 5 ani, a acţiunilor
iredentiste şi absolut tulburătoare ale politicienilor maghiari pe teritoriul României şi am
început doar cu anul 2011. Sigur, eu am făcut o istorie din 1907, dar, n-are sens să vă
plictisesc acuma, pur şi simplu am notat ceea ce mi s-a părut mai tulburător şi mai
provocator din partea actanţilor politici maghiari, cu privire la siguranţa naţională a
României. Şi, dacă-mi permiteţi, foarte pe scurt, am să trec în revistă, ceea ce am spus.
Pe 14 martie 2011, Laszlo Toroczkai (…)

(...)
Rareş Bogdan: Continuăm discuţia, analiza noastră în platou, despre declaraţiile, absolut
fără precedent ale oficialilor maghiari la adresa României dar şi despre gestul incalificabil,
la care a fost supus un cetăţean român într-un oraş din nordul Ungariei, acesta se află în
platoul Realitatea TV, este vorba de domnul Dan Tănasă (…).

 5- Reper sel. 00.22, sel. 6-23
Rareş Bogdan: Domnule Tănasă, aş vrea să continuaţi, pentru că, primim foarte multe
mesaje, oamenii vor ştie exact ce s-a întâmplat acolo şi de ce nu avem nici un fel de
reacţie din parte oficialităţilor române.
Dan Tănasă: Am trimis, am sesizat în scris Ministerul Afacerilor Externe cu privire la
acest incident şi am primit un simplu mesaj, în care am fost informat că cererea mea a
fost înregistrată, dar o reacţie din partea Ministerului Afacerilor Externe încă nu a venit.
Din păcate, ne-am obişnuit şi în Ministerul Afacerilor Externe există o serie întreagă de
personalităţi, de personaje, care nu înţeleg că diplomaţia făcută în genunchi e slugărnicie
(…). Din momentul în care tu, ca Minister al Afacerilor Externe, domnul Comănescu,
dacă vă uitaţi, nu sunteţi în stare să reacţionaţi la un incident simplu, să aveţi o simplă
reacţie în care să transmiteţi faptul că nu permiteţi ca un cetăţean român, să fie batjocorit,
pur şi simplu, într-o ţară străină. Nu permiteţi aşa ceva. Pentru că în momentul în care
eşti, aţi luat la cunoştinţă de acest incident ajuns în spaţiul public, în momentul în care aţi
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luat la cunoştinţă cu privire la ce s-a întâmplat şi nu reacţionaţi, nu faceţi decât să fiţi
complicii acestui incident (…)
Costin Georgescu: Domnul Tănasă, eu am fost ambasador, aicea în afară de Ministerul
de Externe din România care trebuie să aibă permanent o poziţie faţă e ce se spune faţă
de România sau ce se întâmplă vizavi de România, aici era poziţia ambasadorului de la
Budapesta, care trebuia imediat să ia o poziţie clară, imediat să se ducă la Ministerul de
Externe al Ungariei şi să spună acest lucru şi să iasă cu declaraţie oficială. Aşa se face.
De-asta avem ambasadori, care trebuie să apere interesele României şi a cetăţenilor
români.
(…).

 6- Reper sel. 19.57, sel. 6-23
Rareş Bogdan: Vă-ntrerup puţin, domnule Fiţiu, pentru că marele nostru campion, Ilie
Năstase, ni se alătură discuţiei. Bună seara, domnule Năstase!
Ilie Năstase: Bună seara!
Rareş Bogdan: Domnule Năstase, cum vedeţi, pe de-o parte, jignirile la care a fost
supusă România, afrontul infinit la care a fost supusă ţara noastră, de către oficialii de la
Budapesta, vicepreşedinte al parlamentului, vicepremier al guvernului ungar şi, de
asemenea, faptul că oficialii, diplomaţii maghiari nu au fost lăsaţi la, cu ocazia sărbătoririi
Zilei Naţionale a României, dar şi declaraţiile care continuă sau jignirea incalificabilă la
adresa unui cetăţean român, care se află în acest moment în platourile noastre, jignire
care s-a realizat pe teritoriul Ungariei.
Ilie Năstase: În primul rând, bună seara şi felicitări emisiunii tale şi invitaţilor, care au
spus exact ce trebuiau să spună, exact ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă în situaţia între
Ungaria şi România şi sunt foarte dezamăgit că statul român nu a reacţionat, de ce să
reacţionez eu ca cetăţean român? Statul român, el este cel care trebuie să reacţioneze
primul. Noi nu suntem reprezentaţi, nu avem stat, nu avem. Dacă nu am fi noi, privaţii,
statul român nu ar exista, nu există. Îmi pare rău să vă spun şi asta demult, toţi foştii
preşedinţi ai României nu au reprezentat România. Au stat şi au dormit. Au crezut că ce
fac maghiarii, acolo, în Ţinutul Secuiesc e ok, începând cu Iliescu, cu Constantinescu şi
cel mai rău a fost, Băsescu. El s-a dus acolo şi a stat la masă şi a băut cu Orban, domne,
vă daţi seama? Ăsta trebuie dus la Doftana, Băsescu, închis în lanţuri, Vă spun eu, acum.

 Reper sel. 01.59, (sel. 19.57, sel. 6-23)
Dan Tănase: Aveţi dreptate. Aş fi vrut să-l întreb şi eu. Domnul Năstase, aş fi vrut
să-l întreb, iertaţi-mă, aş fi vrut să-l întreb şi eu pe Băsescu, domnul Băsescu,
spune-ne domne, ce ai câştigat, ce ai câştigat că ai stat la masă cu Viktor Orban şi
Laszlo Tokes? Cu vorba aia, cu un arhitect al iredentismului la Budapesta şi cu
unul dintre cei mai negri antiromâni?
Ilie Năstase: (…) Aţi văzut declaraţia lui Băsescu, acum 2 zile sau 3 zile?
Dan Tănasă: Ridicolă, (…) l-a lovit patriotismul acum.
Ilie Năstase: Când a zis că trebuie expulzat Ambasadorul Ungariei? Atunci trebuia
expulzat Orban, nu ambasadorul Ungariei.
Dan Tănasă: Exact, exact
Ilie Năstase: De ce ai stat cu el la masă? De ce ai stat cu el la masă?
Dan Tănasă: Pe Traian Băsescu l-a lovit patriotismul acuma în campanie electorală.
Ilie Năstase: De ce? (…) El e primul pe lisă. Cum e posibil, domne, aşa ceva? Fac mişto
de noi? Ne iau la mişto?

 Reper sel. 02.57, (sel. 19.57, sel. 6-23)
Ilie Năstase: Trebuie să fim în aceeaşi termen cu ei, trebuie să fim obraznici cum
sunt ei, domne. Asta trebuie să facem noi. Noi suntem… ştii ce trebuie să facem?
Vă spun eu acum. Că eu sunt… Ştiu ce. Trebuie să colonizăm regiunea aia, trebuie
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să trimitem români acolo, să fie egali cu ungurii care sunt acolo, dacă vreţi să nu
avem probleme. Asta trebuia să facă Ceauşescu, n-a făcut-o, o putem face noi
acum.
Dan Tănasă: Trebuie să impunem domnia legii pe tot teritoriul naţional, aici e problema.
Oreste Teodorescu: Domnule Năstase, aş vrea să vă-ntreb ceva, dumneavoastră aţi
înţeles…
Ilie Năstase: Oreste, scuză-mă, te felicit, că ai spus exact ce trebuia şi aşa gândesc eu,
exact ca tine.
Oreste Teodorescu: Mulţumesc. Eu vreau să vă-ntreb dacă dumneavoastră aţi înţeles
logica pentru care USL- ul din 2012, care a câştigat alegerile cu 70% atunci, deci a făcut
o majoritate şi parlamentară şi guvernamentală extraordinară, ca în anii` 90 pe timpul lui
Iliescu, de ce a mai fost nevoie să invite USL- ul de atunci şi UDMR- ul la guvernare? De
ce nu l-a lăsat în opoziţie, mai ales că UDMR- ul fusese aliat cu Traian Băsescu şi cu
regimul pe care tocmai poporul român (…).
Ilie Năstase: Eu o să-ţi răspund cu altceva. Dacă noi aveam români în Ungaria şi
candidam la vreun, aşa, la alegeri, crezi că puteam să intrăm la guvernare?
Oreste Teodorescu: Cu siguranţă nu.
Ilie Năstase: Niciodată, că suntem nişte laşi, domne.
Oreste Teodorescu: Şi atunci care e logica pentru care UDMR- ul, care are o politică
profund antiromânească, prin unii dintre liderii lor, ca să fim foarte corecţi, pentru
că există şi lideri foarte moderaţi şi lideri foarte frecventabili din UDMR, mai puţin,
dar de ce această formaţiune, poate dumneavoastră înţelegeţi.
Ilie Năstase: Sunt mai inteligenţi ca noi.
Oreste Teodorescu: De ce această formaţiune organizată strict pe criterii etnice este
avantajată, în defavoarea altor formaţiuni din România, iată şi prin această lege
electorală. De ce un singur partid trebuie să aibă reprezentativitate doar în 4 judeţe, iar
restul partidelor trebuie să facă 5 la sută din tot teritoriul României?

 Reper sel. 04.58, (sel. 19.57, sel. 6-23)
Oreste Teodorescu: Cine stă în spatele UDMR- ului? Ce mecanism, ce logică
naţională ne face pe noi, românii şă-i încurajăm pe UDMR să ne înjure?
IIie Năstase: Pentru că ei dacă se întâlnesc astăzi şi discută ceva, a doua zi fac exact ce
au discutat, dar noi, românii ne întâlnim, dar a doua zi nu ne mai ducem, nu ne mai
ducem, asta e diferenţa.
Oreste Teodorescu: Cred că aveţi dreptate, dar nu-mi pare bine (…)
Ilie Năstase: Ar trebui să învăţăm de la ei lucrurile bune, (…)

 Reper sel. 05.32, (sel. 19.57, sel. 6-23)
Ilie Năstase: dar vă spun eu: trebuie să trimitem români, acolo, domne, înţelegeţi?
Ce au făcut ruşii, în Basarabia. Mama mea e din Basarabia, da? Au trimis românii
în Siberia şi au adus ruşii. Asta trebuie să facem noi şi-mi pare rău să vă spun asta
şi mai este simplu şi acum. Nu este târziu. Ceauşescu a greşit. Asta trebuie să
facem.

 Reper sel. 5.50 (sel. 19.57, sel. 6-23)
Rareş Bogdan: Domnule Năstase, de ce credeţi că în România a ajuns ruşinos să
spui sunt român, iubesc România, să ai drapelul pe casa ta, de ce li se pare unora
că nu este modern, că suntem autohtonişti, că suntem ultraconservatori, că
suntem retrograzi, dacă ne referim la aceste lucruri?
Ilie Năstase: Ţineţi minte când a fost emisiunea dumneavoastră acum câteva zile, nu mai
ştiu când a fost, când am discutat cu domnul Eckstein şi mi s-a spus, domnul Eckstein
mi-a spus că limba română e o limbă străină pentru maghiari, ţineţi minte ce a zis?
Rareş Bogdan: Exact, cum să nu.
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Ilie Năstase: Cum să fie limba română o limbă străină în România, spuneţi-mi şi mie, ce
gândire este asta? Trebuie să înveţe românul maghiara, n-am înţeles. Cum vine?
Suntem, în România, domne, am înnebunit cu toţii?

 Reper sel. 6.43 (sel. 19.57, sel. 6-23)
Rareş Bogdan: De ce s-au purtat toţi cu mănuşi cu liderii UDMR, care au îmbrăţişat
de multe ori retorica de la Budapesta?
Ilie Năstase: Ne tot spune că sunt alegeri, nu, situaţia asta nu-i numai la alegeri, e tot
timpul, domne. Noi trebuie să discutăm cu ei, în felul cum discută ei cu noi. Asta trebuie
să facem cu aceeaşi monedă. Nu vreţi?

 Reper sel. 7.06, (sel. 19.57, sel. 6-23)
Ilie Năstase: Păi, ştiţi ce se întâmplă? Următorul lucru care o să ne atace: o să
spunem vrem război contra României? Vă spun eu. Cu tot felul de tâmpenii. Ne-au
atacat în tot felul. Următorul lucru este vrem să avem război cu România, asta o să se
întâmple.
Rareş Bogdan: Da, da este foarte periculos ce se întâmplă.
Ilie Năstase: Vă spun eu. Aţi auzit la ceea ce a spus. România este un fel de Kosovo?
Aţi auzit?
Rareş Bogdan: Bineînţeles.
Ilie Năstase: Mie nu-mi vine să cred că Preşedintele României, Primul-ministru,
Ministru de Externe nu acţionează. Eu le spun: Să vină, dome în România, aţi văzut
parada, (…) să vină să ne atace. Da vreau. Noi i-am salvat, ne-am dus şi i-am
eliberat, să vină să facă război cu noi, dacă vor.
Rareş Bogdan: Doamne fereşte! Doamne fereşte!
Ilie Năstase: Nu, doamne fereşte. Eu aş vrea să vadă şi ei cum e. Suntem mult mai
puternici ca ei, vă spun eu. Vor război, război să le dăm.
Rareş Bogdan: Devin extrem de agresivi în retorică şi asta…
Ilie Năstase: Trebuie să fim şi noi, domne, agresivi, dar noi de ce nu suntem
agresivi?
Rareş Bogdan: Întrebarea mea e de ce nu ne apărăm nevoile şi neamul? De ce nu
reacţionăm?
Ilie Năstase: Exact. Ambasadorul României la Budapesta trebuie încătuşat, în lanţuri. Nu
l-a apărat pe domnul ăla. (…) Nu are ce căuta. Nu trebuie să reprezinte România. Ăla e
un trădător, nu l-a apărat pe omul ăla.
Rareş Bogdan: Să sperăm că lucrurile se mai schimbă şi poate românii se trezesc în
sfârşit, domnule Năstase.
Ilie Năstase: Nu, domnule, nu se trezesc, doamne toată lumea că e nebun Vadim, nu e
nebun, Vadim, n-a fost nebun, Vadim, nici ăla de la Cluj, cum îl cheamă…
Rareş Bogdan: Funar.
Ilie Năstase: Funar. Nu e nebun, domne. Suntem trei, suntem trei, Oreste, mai în război,
acolo, toţi. Suntem prea puţini, domne, să vorbim. De ce ne e frică, domne? Avem o
singură călătorie pe lumea asta şi călătoria asta e făcută în România. Noi trebuie să
apărăm România.
Rareş Bogdan: Da. Foarte corect.
Ilie Năstase: (…) Noi de ce nu avem dreptul să vorbim din partea României? Nu mă
doare pe mine de preşedinte şi dacă nu vorbesc ei vorbim noi.
Rareş Bogdan: E bine că vorbesc măcar unii în această ţară şi măcar există.
Ilie Năstase: Suntem prea puţini, domnule Rareş Bogdan suntem foarte puţini.
Rareş Bogdan: La nivel de ţară suntem tot mai mulţi şi până acum unii se fereau să
spună suntem români sau să reacţioneze. Noi la Realitatea, după cum ştiţi foarte bine,
noi nu ne va fi teamă niciodată să reacţionăm. Dacă statul român nu doreşte să
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reacţioneze, asta nu înseamnă că opinia publică nu are dreptul să asculte şi o reacţie
normală.
Ilie Năstase: Nu mai merge cu diplomaţia. Vedeţi cum toate ameninţările astea, în
diplomaţie nu se folosesc. Nu mai contează, diplomaţia nu mai există. Există decât
ameninţări direct. Uitaţi-vă la Putin, a intrat în Crimeea, îl doare în fund de diplomaţie şi
oamenii îl copiază pe Putin. Asta fac. Să nu vă miraţi că într-o zi, îi vedem la Arcul de
Triumf. Mie asta mi-e frică. Nu vreau să ajungă la Arcul de Triumf. (…)
Rareş Bogdan: Le arătăm nişte imagini, o să vă rog să vă uitaţi.
Ilie Năstase: Arătaţi-le imaginile de la defilare!
Rareş Bogdan: Exact alea le arăt şi le arătăm exact, toată… Deci, eu m-am uitat la feţele
acelor oameni, erau mândri, se bucurau, iar în jurul, aţi fost acolo, domnule Năstase, că
v-am văzut.
Ilie Năstase: Ambasadorul Ungariei trebuie trimis din ţara noastră, n-are ce căuta în
România. Dacă el nu consideră că România e o ţară din Europa, ei fac acelaşi lucru, nu
cu România, cu Europa. Jignesc Europa, nu pe România, toată Europa şi n-au treabă,
nu-i interesează de Europa.
Rareş Bogdan: Eu sper ca politicienii români să înţeleagă o dată că a reacţiona şi a-ţi
apăra ţara, a-ţi apăra semenii, a apăra un cetăţean român este un drept pe care l-au dat,
l-au dat cetăţenii în momentul, când le-au dat votul, pentru că altfel devin nişte ruşini
pentru această ţară şi nu reprezintă cu-adevărat România, iar România tăcută care nu
se prezintă la vot şi care este de 60%, adică de 10 milioane de oameni, la un moment
dat se va trezi şi ferească-i Dumnezeu pe toţi să se trezească România.
Ilie Năstase: Eu tot spun că trebuie să mergem la vot, pe cine să votezi? Pe aceeaşi
oameni? Pe Băsescu, care a stat 20 de ani sau 15 ani şi n-a făcut nimic? (…) Care sunt
tinerii, că nu-i văd? Nu-i văd. Domnul ăsta care a fost înainte la dumneavoastră îl
apreciez, îl stimez şi-l felicit cum a vorbit, ăsta e adevărul. Avem nevoie de oameni, dar
nu pot, eu am fost în Parlamentul României 2 ani, eu nu m-am regăsit printre oamenii ăia,
vă spun sincer, nici legile bune nu le-am votat. Pe alea care erau bune, nu le-am votat,
domne. Nu e normal.
Rareş Bogdan: Da. Vă mulţumesc foarte mult, domnule Năstase, pentru intervenţie şi vă-
nţeleg durerea, supărarea (…)

 7- Reper sel. 35.26, sel. 6-23
Costin Georgescu: Eu aş vrea să mă-întorc puţin la ziua de 1 decembrie, fiindcă domnul
Ilie Năstase a vorbit de ambasadori şi a vorbit corect, fiindcă România are ambasadori în
toate ţările lumii şi în toate ţările lumii ambasadorul, cu ocazia zilei de 1 decembrie dau
recepţii oficiale, la care invită tot corpul diplomatic. Deci, în toate ţările lumii, ambasadorii
maghiari nu au venit la recepţiile oferite de statul român prin ambasadele respective.
Ceea ce vă daţi seama că, ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti şi la Budapesta, s-a
întâmplat peste tot în lume, deci, este un gest nemaipomenit până acum, eu n-am mai
întâlnit aşa ceva.
Rareş Bogdan: La Berlin, ambasadorul nostru, Emil Hurezeanu, a dat o recepţie la care
au participat 800 de persoane, 800 de persoane, fără ambasadorul maghiar. La Roma,
ambasadorul nostru un om, de asemenea, absolut deosebit, a dat o recepţie la care au
participat 600 de persoane, fără ambasadorul maghiar. La Londra, la Paris, aceeaşi
situaţie.
Costin Georgescu: Gândiţi-vă că ceilalţi ambasadori ştiu acest lucru, precis, că l-am trăit,
au făcut rapoarte către guvernele lor, către preşedinţii lor. Deci, toate ţările lumii au aflat
acest lucruri şi, în primul rând ne interesează că au aflat ţările din NATO şi din Uniunea
Europeană. Ar trebui ca statul român, reprezentat prin preşedinte, prin Guvernul
României, cel care este şi cel care va fi, să ia măsurile respective şi la Uniunea
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Europeană şi în cadrul NATO, în cadrul NATO, în curând va fi o conferinţă a miniştrilor
de externe, în cadrul NATO şi problema asta trebuie discutată, adică nu trebuie lăsaţi,
trecuţi peste ea, pentru că este o palmă la nivel mondial, nu este numai o palmă la nivel
naţional, este la nivel mondial, să ştiţi (…).

 8- Reper sel. 41.28, sel. 6-23
Oreste Teodorescu: Noi dacă lăsăm aceste nuclee de terorism politic, reprezentate de
partidele astea extremiste, de Cisibi Barna, de Fides, de Jobbik şi de unii lideri ai UDMR-
ului putem comite greşeala care s-a întâmplat în Ucraina. Poate puţini români ştiu că în
Euromaidan şi în scandalul care a tulburat Ucraina şi a împărţit-o practic în două şi a
permis omuleţilor ălora verzi să vină să ocupe Peninsula Crimeii, extremiştii maghiari au
avut un rol foarte important. În războiul croato-sârb, care s-a soldat cu nişte morţi total
nevinovate şi nedrepte avem şi acolo prezenţa unui iredentism maghiar. Oamenii ăştia
dacă nu sunt temperaţi, dacă noi, nu trebuie să ne batem cu pumnul în masă, că noi
suntem civilizaţi, chiar dacă avem căciulile pe frunte, noi întotdeauna suntem onorabili şi
am fost onorabili cu vecinii noştri, nu trebuie să batem cu pumnul în masă, dar trebuie,
prin dârzenia noastră şi prin tăria noastră să le arătăm că dacă noi am fost o dată în
stare o dată, să ne agăţăm o dată opincii pe Parlamentul Budapestei, opincile alea ale
noastre, de care râd toţii ăştia civilizaţii, o mai putem face o dată? Că nu ne împiedicăm
noi 23 de milioane de români care iubesc această ţară, de, totuşi o ţărişoară care
însumată sunt 3 oraşe româneşti. Nu aş vrea să ajungem să arătăm şi partea noastră.
Ştiţi că ţăranul român, că tot vorbim de ţărani, el e obidit, aşa şi-şi freacă căciula în mâini,
secole. Dacă nu mai poate, ca în 1907, ia căciula de pe cap, o dă cu ea de pământ şi-n
momentul ăla nu-l mai opreşte nimeni, pentru că acumularea asta şi frustrarea asta de
secole, trebuie să răbufnească, că nu suntem oală sub presiune să avem aşa în
creştetul capului un butonel şi să iasă pe-acolo nervul. Nu se poate. Oamenii ăştia ne
provoacă tot timpul. Sigur că există o relaţie vagă pentru observatorul, care nu e obişnuit
între Budapesta şi Moscova, de pe timpul lui Bela Kuhn, ruşii au ştiut foarte bine că ne-
au furat un teritoriu românesc şi ne şantajează cu un alt teritoriu românesc. Noi de câte
ori dorim să emitem pretenţie către teritoriul nostru sfânt al Basarabiei şi al Bucovinei
noastre sfinte, de fiecare dată, prin cozile de topor ale iredentismului maghiar, Kremlinul
apasă şi ne condiţionează.

 Reper sel. 02.05 (Reper sel. 41.28, sel. 6-23)
Oreste Teodorescu: O să vedeţi că toate manevrele pe care le face UDMR, nu în
totalitatea lui, dar liderii ăştia extremişti, sunt legate de interesul Moscovei de a
ţine în tensiune. Ce exportă Moscova astăzi? Are 4 resurse: gaz, petrol, corupţie şi
instabilitate. Asta exportă Moscova. Ungaria se ocupă în România de două materii
prime ruseşti şi coruperea autorităţilor noastre, că acuma tu ştii mai bine. Ar fi
putut nişte minoritari din administraţiile româneşti să radă şi să fure atât de mult,
fără sprijinul gros al majoritarilor români?
Dan Tănasă: Am publicat anchetele cu retrocedările ilegale din Transilvania, unde
ai nişte dosare grele care nu se puteau face, decât cu concursul unor judecători
plătiţi, a unor funcţionari plătiţi.
Oreste Teodorescu: Şi pe lângă această corupere e vorbe de instabilitate,

 Reper sel. 02.52, (Reper sel. 41.28, sel. 6-23)
Oreste Teodorescu: pentru că dacă tu pregăteşti o armată de gherilă, pentru că noi
am difuzat imagini de antrenamentelor, formaţiunilor extremiste din Ungaria, sunt
antrenamente de război, sunt antrenamente cu armament de foc, sunt
antrenamente care ţin de lupta de gherilă. Păi dacă anul trecut, în Uniunea
Europeană, o mână de demenţi au vrut să pună o bombă la parada de ziua
naţională, să omoare copii şi civili nevinovaţi, erau la un pas. Dacă autorităţile
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statului şi instituţiile de forţă, DIICOT- ul, SRI- ul, cine o fi intervenit, nu-i opreau la
timp, noi eram, poate prima ţară din Uniunea Europeană care ne confruntam cu
atentate teroriste, nu islamice, ci ale unei ţări membre, vecine şi prietene cu noi.

 Reper sel. 03.38 (Reper sel. 41.28, sel. 6-23)
Dan Tănasă: Ce vreau să subliniez este că doar un sărac cu duhu` nu-înţelege
chestiunea cu autonomia Ţinutului Secuiesc este o prosteală pentru prostit proştii, asta
pentru că, după recensământul din 2011, oficial, în România, nu mai există secui,
pentru că secuii sunt atât de mândri de obiceiurile şi de istoria lor, încât au fost
maghiarizaţi complet, iar acum nu se declară secui. Şi atunci ai o chestiune, ai o situaţie
atât de aberantă, în care îi ai, au o comunitate, comunitatea maghiară, care luptă pentru
autonomia unui aşa-numit Ţinut Secuiesc, din care secuii lipsesc cu desăvârşire, asta
pentru că, repet şi trebuie să fii sărac cu duhul rău de tot, una la mână, să nu-nţelegi
faptul că secuii nu sunt aceeaşi chestiune cu maghiarii şi că sunt două chestiuni
separate şi a doua la mână, să nu înţelegi faptul că chestiunea asta cu autonomia
Ţinutului Secuiesc, e doar o chestiune, aşa, de încercare, bătaia, fiind, evident, mult mai
mare.
Oreste Teodorescu: Nu, da` uite, înainte să voteze, cetăţenii maghiari care se uită la
această emisiune, ar trebui să-şi pună întrebarea: noi în aceşti 27 de ani de când suntem
reprezentaţi de UDMR, domne, o ducem mai bine sau nu? Şi dacă răspunsul sincer este
că n-o duc mai bine, atunci să nu voteze ca prostul acelaşi lucru şi să aştepte lucruri
diferite.
Dan Tănasă: Vă mai spun o chestiune. Comunitatea maghiară din România,
recensământul oficial din 2011, la 1,2 milioane. Din 1,2, apropo de ce spuneaţi adineauri,
cu acei 60%, votanţi români care nu se regăsesc şi este extrem de periculos. Două treimi
din populaţia ţării nu se regăseşte în mesajul partidelor, care s-au perindat de 27 de ani,
26 de ani la conducerea României
Costin Georgescu: Dar, intră UDMR- ul în Parlament?
Dan Tănasă: O să intre, o să intre, dar trebuie să-l discriminăm pozitiv din nou şi o să
intre. Din 1,2 milioane de cetăţeni maghiari, UDMR- ul a luat în 2012, a luat 385000 de
voturi. Deci, UDMR nu reprezintă comunitatea maghiară din România, deşi afirmă peste
tot şi încasează, în 2015 şi 2016 a încasat 10 milioane de euro, de la Secretariatul
General al Guvernului, ca ONG al minorităţii maghiare din România. 10 milioane de euro.
Apropo de finanţări. Cu 10 milioane de euro îi conving pe congolezi că sunt de fapt din
Malayesia şi-i bag în Republica Central Africană, adică, 10 milioane de euro, bani pentru
care niciodată UDMR n-a venit să spună: da, domne, uite, cu aceşti bani, facem şi asta.
UDMR nu reprezintă asta e o chestiune foarte interesantă.
Oreste Teodorescu: Banii cheltuiţi de UDMR în cei 27 de ani se regăsesc în bunăstarea
cetăţeanului maghiar, de etnie maghiară? (…)
Dan Tănasă: Şi cetăţeanul maghiar (…)
Rareş Bogdan: Noi exemple despre modul în care statul român care nu-şi protejează
cetăţeni, despre discriminarea pozitivă, despre faptul că România este un exemplu al
toleranţei şi noi exemple, despre cum au reuşit alte ţări, în ceea ce înseamnă agricultură,
domeniul agricol şi cum a eşuat lamentabil România şi mai ale ce este de făcut. Ce au
făcut alţii, culmea unii dintre ei prin ambasadorii lor prezenţi la Bucureşti ne dau lecţii şi
ne explică cum noi trebuie să lăsăm capul în pământ, să vindem tot, dar în propriile lor
ţări nu se întâmplă asta, iar Avram Fiţiu, prezent aici în platou, vă dă exemple concrete
(…) Ne întoarcem în platoul Jocuri de putere.

 Reper sel. 7.16 (sel. 41.28, sel. 6-23)
Rareş Bogdan:Continuăm această emisiune incendiară, în care vorbim româneşte
şi pe unii îi deranjează (…).
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 9- Reper sel 27.18, sel. 7-0

Dan Tănasă: Eu pe Victor Ponta l-am aşteptat, după ce a fost în campanie electorală la
Topliţa şi a zis că Ţinutul Secuiesc nu există. L-am aşteptat după aceea, o dată ajuns
premier, să vină în Harghita şi Covasna şi să facă ceva pentru români.
Oreste Teodorescu: A chemat UDMR ul la guvernare, ei având 70%.
Dan Tănasă: Ori 5 ani de zile, după declaraţia aia cu la Topliţa, cu Ţinutul Secuiesc nu
există, Victor Ponta a călcat în Harghita şi Covasna, următorii 5 ani de zile, doar ca să se
pupe cu UDMR- ul. Pentru românii din Harghita şi Covasna, Victor Ponta, care, vorba aia
a stat 3 ani de zile şi l-a avut pe Mircea Duşa, harghiteanul Mircea Duşa şi l-a avut pe
anonimul ăsta deputat de la PSD de Covasna, n-au fost în stare să facă nişte chestiuni
elementare.
Oreste Teodorescu: Albanezul acesta este mândru că este român şi partidul România
Unită condus de nişte piţifelnici se revendică a fi partid naţionalist, că am spus şi ieri în
emisiune, domne, a fi patriot, nu înseamnă să-ţi aperi ţara să nu ţi-o fure străinul, ca s-o
furi numai tu, a fi patriot înseamnă să te jertfeşti pentru această ţară (….)

 10- Reper sel. 30.45, sel. 7-0
Oreste Teodorescu: Doar să nu mai alegem aceeaşi oameni vechi, care de 27 de ani ne
jecmănesc şi atât şi după aia îşi bat joc de noi, cum a fost patriotul de Traian Băsescu.
Traian Băsescu care s-a pupat cu tot extremismul maghiar, i-a dat Steaua României lui
Laszlo Tokes, a fost într-o emisiune cu domnul Costi
on Georgescu (…).
Rareş Bogdan: Numai puţin. E Ilie Năstase, din nou, alături de noi şi revenim la tine,
Oreste. (…) Mă bucur că aţi rămas alături de noi, asta înseamnă că emisiunea a fost
foarte interesantă.
Ilie Năstase: Nu, cea mai bună emisiune şi vă felicit pe toţi din studio de-acolo, pentru că
sunteţi, într-adevăr, puteţi să staţi până mâine dimineaţă că eu, până la 6 dimineaţa dacă
staţi, eu mă uit. (…) Deci, acum 20 de ani, am candidat la primăria, pentru votul de
primar al Capitalei, n-am câştigat şi domnul Adrian Năstase, cred că m-a pedepsit, m-a
trimis să candidez ca şi deputat în Harghita, cred că nici Vlad Ţepeş nu câştiga acolo, da
în fine, nu e problemă. Am fost acolo şi m-am dus şi eu prin împrejurimi, pe-acolo pe la
Topliţa, cu domnul Duşan pentru că era primar atunci şi am întâlnit vreo 12 români, pe
uliţă pe acolo şi nu aveau ce să facă cu laptele, îl aruncau pe la animale, nu le cumpără
nimeni laptele. Erau 12 români în toată regiunea aia. Vă daţi seama? Eram în România,
da? Trebuia să fie invers, trebuia să fie 12 maghiari şi restul români, dar era invers.
Rareş Bogdan: Da, interesant, dar l-aţi ascultat pe domnul Fiţiu? Domnule Năstase, l-aţi
ascultat pe domnul Fiţiu în seara asta? (…) Pe domnul Fiţiu din studio.
Ilie Năstase: Deci, oamenii ăştia, ce-ai spus acolo, e adevărat, domne, dar noi suntem
nişte laşi, românii, nu ştim să ne apărăm ţara, nu ştim să ne…
Dan Tănasă: Nu suntem totuşi nişte laşi, domnule Năstase. Mulţi, da, mult prea mulţi şi
din păcate mulţi dintre cei care ar trebui să ia decizii, ăia sunt laşi şi ticăloşi.
Ilie Năstase: Exact, exact. Da, sigur, aveţi dreptate foarte bine, bravo. Şi am stat acolo 3
săptămâni şi mă duceam cu translator la fiecare întâlnire pe care o aveam, în Topliţa, în
Harghita, în Sfântu-Gheorghe, cu translator în România. Domne, aţi înţeles ce se
întâmplă? Eu în ţara mea trebuia să-mi pun translator, înţelegeţi?
Dan Tănasă: Da şi acum îl ai pe Kelemen Hunor care spune că maghiarii n-au drepturi în
România şi că vai, ce oropsiţi sunt ei şi ce greu o duc.
Ilie Năstase: Drepturile nu le au românii din Covasna, domne, n-aţi înţeles?
Dan Tănasă: Exact. Exact. Cei care sunt discriminaţi sunt românii în Harghita şi Covasna,
nu etnicii maghiari.
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Ilie Năstase: Ei conduc acolo. Primarul e ungur. N-am înţeles nimic. Cei care sunt
dezavantajaţi sunt românii, domne, românii în ţara lor sunt dezavantajaţi, eu nu-nţeleg?
Dan Tănasă: Ai UDMR- ul care încasează 10 milioane de euro de la Secretariatul
General al Guvernului în 2 ani de zile, dar refuză…
Ilie Năstase: Îl aud pe domnul Eckstein că noi ne înţelegem foarte bine cu maghiarii.
Foarte bine, dar ce vreţi?
Dan Tănasă: Iar UDMR- ul refuză să arboreze drapelul României pe sediile sale din ţară.
Deci, vă imaginaţi aşa ceva? UDMR- ul refuză să arboreze drapelul României pe sediile
UDMR din ţară. Vicepremierul Ungariei Semjen Zsolt. (…) E vina noastră că i-am dat
voie să vină pe cal (…)
Dan Tănasă: Să-l vedeţi cum vine la 15 martie călare pe cal, exact ca Horthy Miklos.
Horthy Miklos a intrat în Transilvania călare pe cal şi-aşa vine acum şi vicepremierul
Ungariei călare pe cal.
Ilie Năstase: Întrebaţi-l pe Băsescu că a fost prieten cu Orban şi bea şpriţul cu el.
Dan Tănasă: Sigur, sigur, Băsescu le-a pus în pahar la oamenii ăştia, le-a turnat.
Oreste Teodorescu: Băsescu l-a decorat pe Laszlo Tokes, care este cel mai mare
duşman declarat al României. Tu, Preşedinte al României poţi să-l decorezi cu cea mai
mare virtute dată unui civil vreodată în România pe timp de pace, unui individ care din
anii `90 şi până astăzi nu a ratat nicio ocazie de a umili şi de a flegma pe valorile şi
simbolurile poporului nostru. Am avut un preşedinte care l-a decorat pe un extremist
maghiar şi am avut un premier, pe Victor Ponta, care, deşi a obţinut alături de PNL 70%,
deci putea să facă ce guvern voia domnia sa, cu o majoritate de 70% în Parlament, s-a
dus şi a chemat UDMR- ul din nou la guvernare. De ce? Şi ei acum sunt mândri că sunt
români. Adică Băsescu acuma ne dă acum nouă lecţii de patriotism, iar Ponta, care e
albanez e mândru că e român.
Ilie Năstase: (…) Oreste, eu am fost în Comisia asta Europeană, acolo am discutat
despre imigranţi şi la un moment dat era vorba cum Ungaria şi Ungaria a făcut un din
acesta, un zid, acolo la graniţă, să nu mai intre, acolo este graniţa. În sfârşit, au
recunoscut unde este graniţa, da, unde a făcut gardul acela acolo, nu ştiu pe unde e, aia
e graniţă cu România, da? Acolo. În sfârşit îi felicit pe cei din Ungaria, domnul Orban că
a recunoscut unde este graniţa între România şi Ungaria (…)
Rareş Bogdan: Domnule Costin Georgescu, credeţi că vor continua mesajele jignitoare
la adresa României, în următorul an şi jumătate, în următorii 2 ani?
Costin Georgescu: Da vor continua, vor continua. Cât timp există la Moscova acea forţă
condusă de Putin şi duce acea politică, vizavi de Uniunea Europeană, de NATO, dar în
primul rând de ţările marginale ale Uniunii Europene şi NATO, marginale, geografic
vorbesc, cum este România, Polonia, vorbesc de ţările astea mai mari, această poziţie a
Rusiei va rămâne neschimbată, atuncea şi poziţia Ungariei va rămâne neschimbată. Ea
face clar jocul Moscovei şi trebuie noi să ne luăm măsurile care le-a luat şi Polonia,
trebuie să luăm şi noi aceleaşi măsuri. (…) Suntem o ţară care ştim să ne descurcăm,
sigur, în cadrul Uniunii Europene şi NATO, dar avem şi noi o forţă şi nu suntem aicea
aduşi din întâmplare.
Dan Tănasă: Peste 800 de mii de etnici maghiari din România nu sunt reprezentaţi la
nivel politic, nu se regăsesc în propaganda iredentistă-şovină a UDMR- ului, nu se
regăsesc în mesajul acesta de promovare a urii între români şi maghiari. Îi salut pe
această cale pe prietenii mei maghiari, îi salut, inclusiv pe maghiarii din Covasna, care
m-au sunat şi mi-au spus că vor vota Alianţa Noastră România, am rămas cu gura
căscată, pentru că nu mă aşteptam la această chestiune, îi salut pe etnicii maghiari din
Bucureşti cu care am contacte cu care vorbesc în permanenţă şi vrea să transmit un
mesaj foarte clar, Alianţa Noastră România militează din acest punct de vedere, pentru
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că am vorbit de Ungaria şi despre obrăznicia Budapestei militează pentru demnitate
naţională, în toată această campanie electorală, toate marile partide, cele două mari
partide au aruncat cu bani în cetăţeni. Noi aruncăm cu nişte chestiuni fundamentale,
pentru existenţa noastră ca neam (…).

 11- Reper sel. 40.31, sel. 7-0
Dan Tănasă: Faptul că am reuşit acum zilele trecute, când am început seria de procese,
pentru a dovedi discriminarea pe criterii etnice a românilor din Harghita şi Covasna mi-au
spus: n-ai să reuşeşti nimic! Iar zilele trecute am reuşit ca Curtea de Apel Bucureşti să-l
amendeze pe primarul UDMR din Miercurea -Ciuc cu 5000 de lei, domnilor. Pentru ce?
Pentru fapte de discriminare pe criterii etnice a românilor din Miercurea Ciuc. 5000 de lei
amendă pentru discriminare. Discriminare de care se face vinovat primarul UDMR din
Miercurea Ciuc. Şi închei cu asta. Alianţa Noastră România îşi doreşte să reprezinte şi
pe aceşti etnici maghiari, care nu se regăsesc, repet, aceşti etnici maghiari de bună
credinţă, pentru că trebuie să spunem acest lucru. Comunitatea maghiară din România
este formată, în marea majoritate de cetăţeni loiali acestui stat, etnici maghiari, pentru
care lupt şi eu să rămână aceşti etnici maghiari şi care să rămână fideli acestui stat, iar
Alianţa Noastră România luptă şi pentru aceşti oameni (…).”

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din
emisiunea “Jocuri de putere”, membrii Consiliului au constatat că modul de
desfăşurare şi conţinutul dezbaterilor prezentate în cea de a doua parte a acesteia
nu au respectat dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului referitoare la obligaţia
asigurării unei informări obiective a publicului şi favorizarea liberei formări a opiniilor.

Astfel, având în vedere conţinutul emisiunii, membrii Consiliului au constatat că,
deşi în cadrul acesteia au fost dezbătute teme şi subiecte de interes public referitoare
şi la minorităţi etnice conlocuitoare şi reprezentarea acestora la nivel politic, naţional,
radiodifuzorul nu a asigurat respectarea dispoziţiilor art. 70 din Codul audiovizualului
care obligă ca în astfel de programe să fie prezentat şi un punct de vedere al
acestora.

De asemenea, Consiliul a mai constatat, raportat la desfăşurarea discuţiilor, că
informarea publicului cu privire la aspectele de natură politică, economică şi socială
abordate de moderator şi invitaţii acestuia nu s-a făcut cu respectarea principiilor
referitoare la asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a
opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

Astfel, Consiliul a apreciat că dezbaterile s-au concentrat într-un singur punct
de vedere, reprezentând doar considerente şi convingeri personale, opinii subiective
ale participanţilor la discuţie, niciunul parte a minorităţii etnice despre care se discuta,
situaţie de natură să creeze impresia de ostilitate şi o imagine negativă comunităţii
maghiare din România prin lipsa echilibrului de opinii cu privire la aspectele aduse în
atenţia publicului.

Lipsa imparţialităţii şi a echilibrului opiniilor au fost de natură să afecteze,
implicit, şi posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la
aspectele aduse în atenţia sa.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a constatat nerespectarea de către
radiodifuzor a obligaţiilor legale de asigura informarea obiectivă a publicului prin
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi de a favoriza libera formare a
opiniilor.

Ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat propunerea de
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amendare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 10.000 lei, decizie adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului,
cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) 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, pentru postul
REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru
nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a art. 66 alin. (1) lit a) şi 70 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 10.000 lei
postul de televiziune REALITATEA TV, deoarece în ediţia din 6 decembrie 2016 a
emisiunii „Jocuri de putere” au fost încălcate în mod repetat prevederile art.. 3 alin. 2 din
Legea Audiovizualului, privitoare la obligativitatea radiodifuzorilor de a asigura informarea
obiectivă a publicului. De asemenea, au fost încălcate şi articolele din Codul Audiovizualului
care se referă la asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor,
precum şi obligativitatea de a prezenta un punct de vedere al minorităţii etinice despre care
se discută.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


