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Decizia nr. 136/11.02.2016
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
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Fax: 0372124822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare referitor la emisiunile de ştiri
difuzate în perioada 05 – 11.10.2015, în intervalul orar 06:00 – 24:00, de 10
posturi de televiziune (Antena 1, Kanal D, Prima TV, PRO TV, TVR 1 – posturi
generaliste şi Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea TV, România TV – posturi de
ştiri). Monitorizarea a avut ca temă analiza modului în care au fost prezentate de
către radiodifuzori ştirile despre evenimentele violente.

Postul de televiziune 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 fapt, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat în perioada
monitorizată ştiri referitoare la evenimente violente, aşa cum rezultă din raportul
de monitorizare:

1. Știre cu titlul POȘTĂRIȚĂ LOVITĂ DE O MAȘINĂ
Știrea a fost difuzată în data de 8.10.2015, o singură dată, în cadrul

jurnalului Realitatea de la ora 14.00. Știrea conț ine imaginile surprinse de o
cameră de supraveghere în momentul în care un autoturism condus de o tânără
de 29 de ani a lovit o poștăriț ă aflată de bicicletă. Momentul impactului este blurat.
Imaginile sunt redate de două ori. Pe ecran este scris IMAGINI ȘOCANTE, dar
prezentatoarea Marilena Mititelu nu avertizează și verbal telespectatorii
despre impactul emoț ional pe care îl presupun aceste imagini.

2. Știre cu titlul PETIȚIE PENTRU CÂINELE MALTRATAT
Știrea a fost difuzată de două ori, prima dată în cadrul jurnalului de știri de la

ora 23.30, apoi a doua zi în cadrul emisiunii matinale „Dimineaț a de știri”. În
ambele știri, este prezentat, blurat, un film postat pe Facebook în care câț iva tineri
se distrează tăind coada unui câine. O voce din off comentează cele întâmplate,
reacț ia publică și modul cum au fost pedepsiț i tinerii. Pe ecran este scris IMAGINI
ȘOCANTE, dar prezentatoarea Aneta Sângeorzan nu avertizează asupra
impactului lor emoț ional în cadrul emisiunii matinale.

3. Știre cu titlurile ATAC SINUCIGAȘLA GARA CENTRALĂ DIN
ANKARA, CEL PUȚIN 20 DE MORȚI ÎN TURCIA, DOUĂ EXPLOZII ÎN TIMPUL
UNUI MARȘ, DOLIU NAȚIONAL ÎN TURCIA.

După o știre iniț ială despre același subiect, cu care a început jurnalul de
știri, știrea este reluată, pentru a fi comentată de fostul ministru de Externe,
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Cristian Diaconescu, și de un expert în securitate. În timp ce este comentat
atentatul se reiau și imaginile de la faț a locului, care au fost difuzate în mod
repetat pe parcursul a cca 10 min. Acestea surprind oameni agitaț i, aflaț i la
pământ, aflaț i pe tărgi. Pe ecran nu există nici un fel de avertisment.

Știrea mai este difuzată în formă simplă și după aceea în formă comentată
(de istoricul Sabin Drăgulin) la jurnalul Realitatea de la ora 14.00. În cadrul știrii pe
ecran este afișat Imagini care vă pot afecta emoț ional. Avertizarea nu este și
verbală. Se difuzează imagini cu oameni răniț i filmaț i de la depărtare și cu
oameni purtaț i pe tărgi spre ambulanț e. Imagini blurate cu oameni răniț i, filmaț i
de aproape.
Aceleași imagini sunt reluate în timpul comentariilor făcute de Sabin Drăgulin,
istoric, fără a mai avea nici un fel de avertizare

Știrea mai este reluată cu titlul TRAGEDIE LA MARȘUL PĂCII DE LA
ANKARA, în aceeași formă și având doar avertizări scrise pe ecran la jurnalele de
la orele 16.00, 18.00, 20.00 (în formă simplă și comentată), 23.30, iar pe data de
11 octombrie la jurnalele de la orele 7.00, 8.00, 9.00 (cu titlul DOLIU NAȚIONAL ÎN
TURCIA), 10.00, 11.00, 12.00. De fiecare dată este prezentă doar avertizarea
scrisă privind impactul emoț ional, dar nu și cea verbală. În timpul știrilor
comentate, imaginile sunt reluate pe tot parcursul discuț iei prezentatoarei cu
interlocutorul telefonic.

4. Știre cu titlul ELEVI LOVIȚI DE PROFESORII DE SPORT
În cuprinsul acestei știri sunt prezentate cazurile a doi elevi loviț i de

profesorii de sport. Un elev de 11 ani susț ine că a fost lovit de profesorul de sport
cu un lacăt metalic Minorul este filmat din spate în timp ce este bandajat la cap.
Rana nu este vizibilă. Un alt elev a fost lovit de un profesor de sport cu pumnul. În
știre se redau declaraț iile unui doctor și al unui poliț ist purtător de cuvânt. Un alt
punct de vedere este cel al lui Jenel Sogor, IPJ Brăila. Imagini neblurate violenț ă
în clasă. Figurile participanț ilor nu sunt vizibile. Nu există avertizare scrisă sau
verbală. Este arătată rana bandajată a minorului lovit cu lacătul. Copilul este
așezat cu spatele.

5. Știre cu titlul ZERO EVALUARE, MII DE INCIDENTE
Conț inutul știrii: În școli sunt multe incidente care implică violenț ă, nu există

o evaluare psihologică a profesorilor. Rep. 05.20-05.30, sunt reluate imaginile
cu violenț a din știrea anterioară (ELEVI LOVIȚI DE PROFESORII DE SPORT),
de data asta cu sonor și beep. Imaginile nu sunt blurate. Nu există avertizare
verbală sau scrisă.

Știrea cu titlul ZERO EVALUARE, MII DE INCIDENTE mai este difuzată în
ediț iile de știri de la orele 16.00, 20.00 (cu imagini blurate, doar cu avertizare
scrisă IMAGINI ȘOCANTE), 23.30.

Pe data de 11 octombrie știrea ZERO EVALUARE, MII DE INCIDENTE
este difuzată la orele 7.00, 8.00, 9.00, cu imagini blurate și doar cu avertizare
scrisă pe ecran IMAGINI ȘOCANTE, fără avertizare verbală.

6. Știre cu titlul ȘI-A UCIS FAMILIA, APOI I-A DAT FOC
Conț inutul știrii: În județ ul Dolj, o mamă și fiicele ei de 13 ani și 15 ani au

murit arse în propria casă. Cadavrele acestora aveau plăgi înjunghiate.
Anchetatorii îl suspectează pe soț ul femeii că le-ar fi ucis apoi le-ar fi dat foc.
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Imagini din exteriorul curț ii și cu vecinii victimelor. Imagini cu un corp acoperit
pe o targă (al bărbatului suspect) care este dus la o ambulanț ă. Imaginile nu
sunt blurate.

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au apreciat că modul în
care au fost prezentate ştirile analizate a fost de natură să contravină dispoziţiilor
art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât publicul nu a fost avertizat cu
privire la impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi difuzate, ori că difuzarea
acestora a depăşit cadrul unei simple informări de interes public privind un
eveniment violent, difuzarea gratuită a violenţei nefiind justificată în context.

La emiterea normelor de reglementare a conţinutului audiovizual, care
trebuie privite în ansamblul lor, atât din perspectiva publicului, cât şi cu privire la
obligaţiile stabilite în sarcina radiodifuzorilor, Consiliul a avut în vedere şi impactul
psihologic şi emoţional al unor astfel de situaţii asupra publicului, întrucât s-a
apreciat că acestea sunt de natură a produce o traumă indirectă publicului
telespectator.

De asemenea, fără a nega dreptul la liberă exprimare al mass-media şi
dreptul publicului de a fi informat cu privire la realitatea cotidiană, pentru ca acesta
să-şi formeze propria opinie, Consiliul subliniază faptul că dispoziţiile legale
interzic difuzarea programelor care conţin violenţă nejustificată, aşa cum o
constituie difuzarea repetată ori excesivă a imaginilor violente aferente unei ştiri
într-o emisiune informativă, difuzare care trece peste limitele unui interes public
real şi încalcă obligaţiile şi responsabilităţile pe care le comportă exerciţiul libertăţii
de exprimare.

Prezentarea gratuită şi nejustificată a violenţei, în toate formele ei, prin
difuzarea excesivă şi detaliată a unor asemenea situaţii, care uneori nu prezintă
nici un interes de natură socială, culturală, economică, ori de alt gen, duce la o
degradare şi mai accentuată a calităţii programelor informative ori de ştiri, care
tind către tabloidizare şi exploatare a suferinţei umane, prezentarea fiind de natură
a desensibiliza publicul în faţa suferinţei umane.

Totodată, respectând libertatea şi independenţa editorială de care se bucură
radiodifuzorii, Consiliul apreciază că, raportat la dreptul la informare a publicului,
aşa cum este prevăzut în legislaţia în vigoare, emisiunile informative şi de ştiri
trebuie să abordeze cu prioritate şi cu preponderenţă informaţii de interes social,
economic, cultural, politic, ştirile privind evenimente violente fiind unele de plan
secund în raport de interesul public general.

Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului
public în domeniul audiovizualului, obligat să asigure protecţia demnităţii umane şi
protejarea minorilor, reiterează radiodifuzorului, că oricare ar fi scopul invocat,
violenţa este uneori reprezentată în cadrul programelor de ştiri într-o manieră
gratuită, nejustificată de context, atingând nivele inumane şi degradante,
inadmisibile, precum şi un volum excesiv.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaț ie publică
de intrare în legalitate, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) 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. 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare
nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 29 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
S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de
ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune
REALITATEA TV cu somaţie publică, deoarece, înainte de difuzarea în cadrul
emisiunilor informative din perioada 05 -11 octombrie 2015 a unor ştiri cu conţinut
violent, publicul nu a fost avertizat cu privire la impactul emoţional al imaginilor ce
urmau a fi prezentate, astfel cum prevede art. 29 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu
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