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Decizia nr. 20 din 10.01.2019
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

Fax: 0372 124 822
E. mail: edward.pastia@realitatea.net, dorinita.birjaru@realitatea.net

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartul de monitorizare, precum şi reclamaţiile înregistrate
la C.N.A., cu nr.: R.7434/31.07.2018,7434/rev/08.08.2018, 7185/23.07.2018,
nr. 7186/23.07.2018 și nr. 7187/23.07.2018, R.7778/7.08.2018 8048/20.08.2018”, cu privire
la emisiunile de știri și dezbateri ediţiile difuzate de postul REALITATEA TV, în perioada
20.07-4.08.2018

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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi
vizionarea imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. .
REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat dispoziţiile a încălcat prevederile art. 18 lit. b) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 producţii
care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.

În fapt, în perioada 20.07-4.08.2018, postul de televiziune REALITATEA TV a
difuzat emisiuni de știri și dezbateri având ca subiect, un mesaj cu conținut obscen adresat
PSD.

Membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunilor difuzate în perioada
20.07-4.08.2018, au avut un conţinut obscen, acestea fiind transmise la ore
necorespunzătoare şi cu o încadrare greşită în raport de conţinutul lor, fapt de natură a
prejudicia minorii.

În fapt, în cuprinsul emisiunilor informative Newsroom de la ora 16.00 și Realitatea
de la 17.00 au fost difuzate știri cu titlurile MESAJ ANTI-PSD, VIZIBIL DIN AVION; TOM ȘI
JERRY CU DRAGNEA ȘI IOHANNIS; MESAJ ANTI-PSD, VIZIBIL DIN AVION; Un clujean
a scris pe un câmp cu tractorul un mesaj împotriva Partidului Social Democrat; MAȘINA
ANTI-PSD RULEAZĂ LEGAL; SLOGAN ANTI-PSD ÎNMATRICULAT; Ce alte mesaje
împotriva PSD și a guvernanților v-au atras atenția? Puteți trimite mesaje la
martorocular@realitatea.net; “GURA PSD”, LA EURONEWS; “GURA PSD”, NOUA MODĂ
LA ROMÂNI. Pe tot cuprinsul acestor știri au fost difuzate în buclă imagini cu MUIEPSD
neblurat, de asemenea în știrea GURA PSD”, NOUA MODĂ LA ROMÂNI, Cozmin Gușă a
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rostit cuvântul muie de 6 ori. (știrea cuprinde o secvență înregistrată dintr-o emisiune
anterioară).

În emisiunea Jocuri de Putere din data de 20.07.2018 s-au difuzat pe parcursul
emisiunii de mai multe ori imagini în care sloganul MUIE PSD apare neblurat), pe plăcuțe
de înmatriculare, terenuri agricole, terenuri de sport etc De asemenea, înainte de pauzele
de publicitate, au fost difuzate melodii hip hop cu imagini de la proteste și versuri anti-PSD,
acestea conținând versuri.

Tot în emisiunea din data de 20.07.20128, moderatorul Rareș Bogdan împreună cu
invitatul Oreste Teodorescu justifică folosirea cuvântului muie în protestele anti Guvern.
Oreste Teodorescu: Nu, cred că este un mesaj al nostru pentru extratereștri, ca să se vadă
totuși din alte galaxii că poporul român, domnule, nu a murit, deși unii s-au străduit să-l
omoare, otrăvindu-l încet, timp de 70 de ani cât a durat bolșevismul, comunismul,
socialismul ceaușist, neo-bolșevismul, neo-marxismul și așa mai departe până în ziua de
astăzi, poporul român a găsit o formă excepțională de a se manifesta creativ. Astăzi eu
am văzut de la plăcuțele cu MUIEPSD,
Rareș Bogdan: Foarte multe, vă rog dați toate imaginile, pentru că și în Germania și în
Marea Britanie și dubițe și mașini mari și un autobuz, domnule, Londra.
Oreste Teodorescu: Eu aș face în locul celor care au această plăcuță, acum fac și eu un
apel…
Rareș Bogdan: Omul a dat șase sute de euro pe plăcuța asta, a intrat acum trei zile în
România.
Oreste Teodorescu: Dacă ar parca-o de exemplu în fața unui supermarket și ar bloca alte
mașini, cum s-ar auzi în întreg supermarketul. Repetăm Posesorul mașinii MUIEPSD este
rugat să se prezinte la casa numărul . Foarte mișto. La aeroporturi, în zonele publice,
mă și gândesc acum, dacă trece unul, domle, forțează galbenul, cum dă prin stație
agentul de circulație. O mașină înmatriculată MUIEPSD a trecut prea tare pe lângă
mine. Forma asta de protest, care este creativă, eu am văzut la Electric Castle. La
Electric Castle am văzut cizmulițe cu muiepsd, am văzut tricouri cu muie psd și în
general am văzut multă muiepsd. Știți că a fost cineva la OSIM și a vrut să
înregistreze brandul muiepsd, știți ce răspuns a primit? Ne pare rău, distinse domn,
dar tot ce ține de muie a fost luat deja de către PSD, și atunci toate lucrurile astea,
adunate așa, grămadă, puse una peste alta, vorba poetului… (Discuția din studio este
însoțită de imagini diferite în care este arborat mesajul Muiepsd, neblurat)
Rareș Bogdan: Domnule, dar au ajuns inclusiv în…fii foarte atent.
Oreste Teodorescu: În Euronews, am citit și eu.
În data de 30.07.2018 a fost difuzată, de la ora 21.00, emisiunea de dezbateri Jocuri de
Putere, în care a fost prezent telefonic, până la ora 23.30 și șoferul mașinii înmatriculate în
Suedia cu nr M..PSD. Acesta a fost în dialog cu moderatorul și cu invitații, în urma
penalizării sale de către Poliție, ca urmare a ridicării permisului și întocmirii unui dosar
penal.
Rareș Bogdan: În Euronews. Este cel mai prestigios canal de televiziune al Europei.
În perioada monitorizată, respectiv 20.07-4.08.2018 s-au constatat următoarele aspecte:
În data de 20.07.2018 s-au difuzat pe tot parcursul zilei imagini neblurate, în buclă, imagini
cu o mașină cu plăcuțe de înmatriculare MUIEPSD, dar și alte imagini asociate, ca reacție
la acest lucru, difuzate sub formă de știri la Realitatea TV (imagini de pe câmpuri,
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stadioane etc). De asemenea tot în data de 20.07 a fost difuzată pe tot parcursul zile o
știre în care cuvântul muie este rostit de mai multe ori de către Cosmin Gușă, fără a fi
atenționat în nici un fel de moderatorul emisiunii Newsroom din ziua anterioară.
În acest context, atât moderatorul Rareș Bogdan cât și invitații din studio sau cei telefonici
au făcut diverse afirmații despre subiectul respectiv, referindu-se și la utilitatea unui limbaj
trivial sau la cât de justificată este acțiunea Poliției Române. Pe parcursul emisiunii nu intră
în direct vreun reprezentant al Poliției Române, de asemenea cuvântul Muie este rostit de
trei ori, atât de moderator cât și de invitatul Grigore Cartianu. ( sel. 4, sel.5) Se derulează
în buclă permanent imagini blurate ale plăcuțelor de înmatriculare și ale mașinii lui Răzvan
Ștefănescu.
Imaginile neblurate cu MUIEPSD însoțesc fiind difuzate în buclă, știrile și dezbaterile pe
acest subiect, până în data de 22.07.2018. Începând din data de 22.07.2018, după ora
12.00, acestea sunt difuzate blurat. Singura excepție fiind emisiunea Jocuri de Putere din
data de 02.08.2018 unde este difuzat un filmuleț video, imagini realizate digital, în care
sloganul MUIE PSD este din nou vizibil neblurat. Sau o știre din data de 01.08.2018 unde o
imagine cu M1UE P5D este difuzată neblurat.
Cuvântul muie nu este rostit explicit de către prezentatorii și moderatorii Realitatea TV, cu
excepția lui Rareș Bogdan în emisiunea Jocuri de Putere din data de 30.07.2018, și a
consultantului politic Cozmin Gușă (știre. 20.07). De asemenea acest cuvânt mai poate fi
regăsit într-o declarație de presă a șoferului Răzvan Ștefănescu, difuzată în direct în
emisiunea Breaking News, ora 11, data de 30.07.2018, și a câtorva invitați la emisiuni
printre care Oreste Teodorescu, Florian Bichir, Grigore Cartianu. Exemple:
Breaking News, ora 16.00
Saviana Russu: Facebook te-a înștiințat în prealabil într-un fel că va fi desființată această
pagină?
Oreste Teodorescu: Nu, nu m-a înștiințat. Există un standard al comunității. Există foarte
multe pagini, adică trebuie să fii un adevărat intelectual să le citești pe toate. Eu le-am citit,
mă rog, nu aveam încotro, trebuia să știu despre ce este vorba, și acolo se vorbește
despre poze, poze trucate și despre campanii de defăimare…probabil că pe mine miile de
troli, pentru că eu am peste 25 sau aveam, mă rog, peste 25.000 de urmăritori pe pagina
de Facebook, ca cineva să poată închide, fără nici un preaviz fără nimic, ar fi trebuit să fie
câteva mii de reclamații. Deci toată armata trolilor și…s-a pus în mișcare, poate că sunt o
persoană mai notorie decât alții care sunt alături de noi în campanie de salvare a României
până la urmă de ciuma roșie și de toți borfașii și penalii care o populează la nivelul cel mai
înalt al conducerii și probabil reclamând că folosesc poze trucate mă rog, pot să pronunț,
că am mai pronunțat și la Rareș Bogdan și…muie psd, îmi pare rău totuși că nu am avut și
poze reale cu așa ceva adică dacă mie mi s-a închis pagina pentru poze trucate cu
muiepsd promit că data viitoare voi încerca să fac tot posibilul să obțin niște poze reale cu
acest îndemn care face deja înconjurul planetei. E foarte amuzant pentru că de pe ritmuri
de rock până la ritmuri de manele și de la galeria Rapid până la galeria Steaua, de pe
câmpurile patriei până pe vapoarele transfrontaliere din Arabia Saudită și până la Polul
Nord, de la Polul Nord și până la Polul Sud, îndemnul și sloganul acesta care îi deranjează
foarte tare pe PSD-iști deja rulează. De aceea eu sunt mulțumit, asta e, ce să fac…
Reporter: Spuneți-mi dacă în România ați intrat cu aceste numere sau cu celelalte?
Răzvan Ștefănescu: Nu, am intrat cu astea. Nu ai voie. Dacă ai intrat cu numerele
muiepsd, trebuie să stai tot timpul cu muiepsd.
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Bogdan Comaroni: Gestionarea asta a situației de către PSD a fost pur și simplu la pământ,
adică și-au distrus imaginea partidului, pentru ca acum în asocierea asta, a ajuns ca
formulă de salut, practic se strigă peste tot, acum vor veni în țară, nu știu câte mașini cu
mii de mesaje, se fac filmulețe, se scrie pe toate gardurile…
Florian Bichir: Să vezi unde ajunge viața noastră politică, să facă un partid MUIEPSD,
dacă e legal și miliția a zis că e legal, ăia mi-au explicat felația e legală, că au mai ieșit
vreo patru intelectuali și au zis că e dreptul lor de exprimare și eu am zis să moară mă-ta
înseamnă că e drept de exprimare? Adică chiar așa ajungem?
Rep.10:18, sel. 3-22
Florian Bichir: O să se enerveze Tavi Hoandră, dar a zis cineva , nu spun cine, ca să nu-l
enervez, băi nene dacă steagul românesc e batjocorit de ce intervine poliția? Eu dacă mă
duc în Ungaria cu Muie Fidesz m-or primi ăia sau partidul de guvernământ mă primesc ăia?
Hai să mă duc cu aia – muie Erdogan! Să vedem ce pățim.

Membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în
perioada 20.07-4.08.2018, între orele 06.00-23.00, au avut un conţinut obscen de natură a
prejudicia dezvoltarea minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 18 lit. b) din Codul
audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 producţii
care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.

Astfel, în raport de conţinutul exemplificat mai sus şi de prevederile legale invocate,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută în sarcina
sa de a ţine seama de alegerea unui interval orar de difuzare corespunzător, ceea ce a avut
drept consecinţă nerespectarea reglementărilor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor
de programe.

Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea
protecţiei minorilor, obligaţie nerespectată de radiodifuzor avându-se în vedere intervalul orar de
difuzare (16.00-19.00) şi încadrarea atribuită (AP) ediţiilor analizate, în condiţiile în care acestea
au avut un conţinut obscen de natură a prejudicia minorii, care au avut acces la vizionarea
lor, fără restricţii.

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorii au obligaţia ca, atunci când aleg să
difuzeze un program, să ţină cont de criteriile de clasificare prevăzute expres de Codul
audiovizualului, astfel încât copiii aflaţi la vârste la care nu au încă suficient discernământ şi nu
deţin destule informaţii şi cunoştinţe, să nu considere că un comportament obscen şi utilizarea
unui limbaj licenţios poate reprezenta un model firesc de viaţă.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa
acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului
public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia
protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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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 5.000 lei prevederile art. 18 lit. b) 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 de lei postul
REALITATEA TV deoarece ediţiile emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în perioada
20.07-4.08.2018 au avut un conţinut obscen de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor, au fost
transmise într-un interval orar necorespunzător, cu încălcarea prevederilor art. 18 din Codul
audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00
producţiile care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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