
Decizia nr. 712/18.07.2019
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; 0372 124 503

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 iulie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei înregistrate sub nr.
7006/01.07.2019, referitoare la ediţia din 29.06.2019 a emisiunii „Realitatea românească”,
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 şi decizia de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (4) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să

probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea.

În fapt, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, în direct, în data de
29.06.2019, în intervalul orar 20:58-23:46, emisiunea de dezbatere Realitatea
românească moderată de Octavian Hoandră.

Invitați în studio: Prof. Radu Carp (scriitor); Aurelian Bădulescu (viceprimarul
capitalei); Val Vâlcu (director DC News); Constantin Durgheu (avocat și analist); Bogdan
Ficeac (scriitor).

Prin telefon, în a doua parte a emisiunii (interval orar 22:03 – 22:46): Cozmin Gușă
(consultant politic).

Titluri: DĂNCILĂ, PRIMA FEMEIE PREȘEDINTE PSD; PSD VA FI CONDUS DE O
FEMEIE; SCAUNUL LUI LIVIU DRAGNEA, LUAT DE DĂNCILĂ; EUGEN TEODOROVICI,
NUMĂRUL 2 ÎN PSD; TEODOROVICI A VORBIT ”DIN SUFLET”; MIHAI FIFOR L-A
BĂTUT PE ȘTEFĂNESCU; ȘTEFĂNESCU NU SE LASĂ DUS; VIORICA DĂNCIL A
PRIMIT 2.828 DE VOTURI; TEODOROVICI A PRIMIT 2.463 DE VOTURI; MIHAI FIFOR,
ALES DE 2.366 DE COLEGI; TEODOROVICI, ALES PREȘEDINTE EXECUTIV LA PSD;
VIORICA DĂNCILĂ, PRIMA FEMEIE PREȘEDINTE AL PSD; TEODOROVICI: MI-AM
DORIT SĂ FIU PREȘEDINTE EXECUTIV; DĂNCILĂ: VOTUL MĂ ONOREAZĂ ȘI MĂ
RESPONSABILIZEAZĂ; DĂNCILĂ: MILIOANE DE ROMÂNI CRED ÎN NOI; DĂNCILĂ,
OSANALE PENTRU U.E ȘI S.U.A.; NECONFLICTUALA, ȘEFĂ LA PSD; DĂNCILĂ,
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UMBRA LUI DRAGNEA ÎN KISELEFF; BĂDULESCU: PE OPRIȘAN L-A ÎNJURAT
TOATĂ SALA; MIHAI FIFOR, ALES SECRETAR GENERAL; DĂNCILĂ: AM
RESPONSABILITATEA SĂ NU DEZAMĂGESC; DĂNCILĂ: PSD, PARTIDUL CEL MAI
PROEUROPEAN; DĂNCILĂ: DUMNEZEU SĂ NE AJUTE!; BĂDULESCU: ABUZURILE
DIN JUSTIȚIE, DE EVIDENȚĂ PUBLICĂ; DĂNCILĂ, A GAFAT DIN NOU; OPRIȘAN,
ALUNGAT DE PE SCENĂ CU HUIDUIELI; BARONUL DE VRANCEA, HUIDUIT DE PSD;
OPRIȘAN, TENTATIVĂ DE DISCURS EȘUATĂ; OPRIȘAN: M-AU TAXAT ȘEFII DE
ORGANIZAȚII; OPRIȘAN: NU M-AU JIGNIT PE MINE, CI PSD-UL; DĂNCILĂ: EU
DEZAPROB O ASTFEL DE ORGANIZARE; CONGRES CU HUIDUIELI LA SALA
PALATULUI; OPRIȘAN, FUGĂRIT DE PE SCENĂ; DĂNCILĂ: VOI FACE O EVALUARE
A MINIȘTRILOR; DĂNCILĂ: STABILIM CANDIDATUL DUPĂ SONDAJE; DĂNCILĂ:
PROMIT O AUTOSTRADĂ CAP-COADĂ; DĂNCILĂ: PSD AJUNGE SIGUR ÎN TURUL
DOI; IMEDIAT: COZMIN GUȘĂ, DESPRE PREZIDENȚIABILUL PSD; IMEDIAT: GUȘĂ,
ANALIZA SITUAȚIEI DIN PSD DUPĂ CONGRES; GUȘĂ: A FOST MULTĂ
COMICĂREALĂ LA CONGRESUL PSD; GUȘĂ: PSD A AJUNS ÎNTR-O STARE UȘOR
DEPLORABILĂ; GUȘĂ: DĂNCILĂ, ÎNCADRATĂ DE RĂZGÂNDACUL ORLANDO; GUȘĂ:
S-A REALIZAT O OARECARE DEMOCRAȚIE INTERNĂ; GUȘĂ: DĂNCILĂ ÎI PREDĂ
STAFETA LUI ORLANDO DE CARE O SĂ RÂDEM; GUȘĂ: DISCURSUL LUI ORLANDO,
UNUL DE GOLĂNAȘ; GUȘĂ: DĂNCILĂ S-A IMPUS CA TARE PE TOCURI; GUȘĂ:
PROFESIONALISMUL LUI ORLANDO, O POVESTE INVENTATĂ; GUȘĂ: S-AR PUTEA
SĂ FI FOST UN CALCUL CU ORLANDO; GUȘĂ: E NEVOIE DE CINEVA CARE SĂ
DECONTEZE; GUȘĂ: FAZA CU OPRIȘAN, O MARCĂ A PSD ACTUAL; GUȘĂ: PSD
RESIMTE O LIPSĂ DE LEADERSHIP; GUȘĂ: OPRIȘAN NU A AVUT CURAJUL SĂ ÎȘI
SPUNĂ DISCURSUL; GUȘĂ: ASTĂZI NU S-A REZOLVAT NIMIC; GUȘĂ: VIORICA
VASILICA S-A CONSOLIDAT; GUȘĂ: MIHAI FIFOR, UN BĂIAT CUMINTE CARE NU
DERANJEAZĂ; GUȘĂ: FIFOR A FOST RECOMPENSAT; GUȘĂ: ORLANDO, NOUA
MASCOTĂ DE CARE SE VA RÂDE; GUȘĂ: DĂNCILĂ A FOST FOARTE UMILITĂ DE
DRAGNEA; GUȘĂ: FOSTUL STAT PARALEL A PARAZISTAT POLITICA
ROMÂNEASCĂ; GUȘĂ: CU DOSARE, REZERVIȘTII AU REUȘIT SĂ SE IMPUNĂ;
GUȘĂ: AZI NE-AM ÎNTORS ÎN ANII 1990; GUȘĂ: DRAGNEA, UN EMUL AL STATULUI
PARALEL; „O SUMĂ IMPORTANTĂ DE REZERVIȘTI PARAZITEAZĂ JOCURILE DE
PUTERE”; GUȘĂ: DOSARELE BAT TOT; GUȘĂ: AMBIȚIILE LUI DĂNCILĂ, INCLUSIV
DE PREZIDENȚIABIL; GUȘĂ: DĂNCILĂ, MULT MAI ASISTATĂ DECÂT CREDEM NOI;
GUȘĂ: FEDERAȚIA RUSĂ ÎȘI ACTIVEAZĂ MULȚI VECTORI; GUȘĂ: ASTA,
CONSECUTIV DUPĂ EPISODUL MOLDOVA; GUȘĂ: AVEM DE FACTO GRANIȚĂ CU
RUSIA; GUȘĂ: EUROPA ESTE ÎNTR-O STARE PRECARĂ; „ORLANDO NU VA SPUNE
CUM ADMINISTREAZĂ FUNCȚIA DIN BANCA RUSEASCĂ”; GUȘĂ: FLANCUL ESTIC
AL EUROPEI PARE SĂ NU AIBĂ IMPORTANȚĂ; GUȘĂ: CONGRESUL PSD NE FACE
SĂ NE GÂNDIM LA O SCHIMBARE DE PARADIGMĂ; GUȘĂ: URSUL RUSESC A
INTRAT ÎN HOTEL ȘI VREA SĂ STEA LA MASĂ; GUȘĂ: ROMÂNIA A FOST TRATATĂ
CA O PRADĂ; GUȘĂ: AM AJUNS LIPSIȚI DE RESURSE; GUȘĂ: ÎN TOATE
DIPLOMAȚIILE DIN UE SE RÂDE; GUȘĂ: MOLDOVA, CEL MAI IMPORTANT ATU
GEOPOLITIC AL ROMÂNIEI; GUȘĂ: MAI PENIBIL PREȘEDINTE CA DONDON NU AM
VĂZUT; GUȘĂ: TOATĂ LUMEA, SUB BAGHETA LUI DONDON; GUȘĂ: NU VĂD UN
CANDIDAT AL AMERICANILOR LA PREZIDENȚIALE; GUȘĂ:

Subiecte:
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Pe parcursul emisiunii s-a discutat despre congresul PSD (impresii de la congres și

mizele acestuia), despre schimbarea de paradigmă în ceea ce privește geopolitica,
despre modul în care urmează să se realizeze politicile penale în România și despre
alegerile prezidențiale.

La începutul ediției, Octavian Hoandră a făcut următoarea introducere:
Octavian Hoandră (moderator): Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Octavian

Hoandră și vă prezint Realitatea românească dominată de congresul PSD, un congres
stabilit și înfăptuit în grabă, în grabă mare, fără niciun fel de emoție pentru nimeni, erau
lucruri care trebuiau să se întâmple. După unii, doamna Dăncilă este primul... prima
femeie prim-ministru și președinte de partid, care va duce... va reforma partidul și totul va
fi bine, își va câștiga încrederea în rândul electoratului. După alții, astăzi s-a încheiat
gloria PSD, s-a tras cortina peste tema nerespectării drepturilor omului, a mizeriilor care
s-au întâmplat în justiție, a dramelor umane care... cu care noi ne-am obișnuit și
dumneavoastră le-ați văzut în presă, dar peste care se trage o cortină, deci un PSD
anihilat, un război pierdut cu statul paralel, care iese iarăși, astăzi, confirmat învingător.
Cam astea ar fi cele două direcții în care se comentează evenimentul de astăzi al
Partidului Social Democrat. În a doua parte a emisiunii, a intervenit prin telefon Cozmin
Gușă. Redăm mai jos fragmente din emisiune:

Cozmin Gușă (consultant politic, prin telefon): Astăzi, în 2019, avem o sumă
importantă de rezerviști din Serviciile de Informații care, pe grupuri sau individual, domină
jocurile de putere în interiorul partidelor și PSD-ul nu face excepție de la asta.. Dar, astăzi,
când vorbim, trebuie să operăm cu ideea, există o sumă importantă de rezerviști în
Serviciile de Informații din România care parazitează jocurile de putere, le
influențează, la fel cum s-a întâmplat și astăzi la PSD, nu trebuie să avem nicio
îndoială pentru că dosarele bat tot. Dosarele de șantaj legat de fapte economice,
alte fapte de tip personal, infamante, ele sunt la putere și cei pe care îi vedem la
televizor, marea majoritate dintre ei joacă după acest program, sunt practic
păpușați și în asta constă, de fapt, forța unui stat paralel, de fiecare dată atuncea
când vrem să-l înțelegem.

Cozmin Gușă (consultant politic, prin telefon): Orlando Teodorovici niciodată nu o
să fie în stare să explice, nici nu i se va da voie, în ce fel administrează funcția lui
de la acea bancă de origine rusească, care-și mută sediul la Budapesta, atenție, în
scurt timp, nici acea călătorie în Cuba cu escală la Moscova, nici multe altele, nu mă
iau de nume, că Teodorovici sau „ici” poa' să fie mult în România, ca și Vladimir,
Vladimirovici, dar discuția este serioasă, nu știu cine o să o mai poarte pentru că în
interiorul politicului românesc noi nu avem astăzi oameni care să aibă curajul, măcar să
discute despre această situație, despre implicațiile extrem de profunde. Problema mea
este cu Republica Moldova și investițiile financiare de sentiment, de frățietate pe care noi
le-am făcut în timp. Ori, ceea ce se întâmplă în politica românească pornind de la
discuțiile din interiorul PSD, mie îmi arată, așa cum spuneam la început, că ursul
rusesc nu mai este doar la tomberon, a intrat deja în hotel, și-a pus un costum și
vrea să stea la masă.

Octavian Hoandră (moderator): Cine e în spatele doamnei Dăncilă, Cozmin?
Cozmin Gușă (consultant politic, prin telefon): În spatele lui Viorica Vasilica Dăncilă

sunt oameni care au fost în stare, în urmă cu circa 3 sau 3 luni jumate așa, să o convingă,
că este posibil să i se opună lui Dragnea de facto. Plecarea lui Anca Alexandrescu,
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refuzul de a face fel și fel de lucruri care de fapt veneau puțin dinainte și asta înseamnă
că sunt oameni din acel stat paralel pe care l-am menționat, care au acces la dosare,
care au putut s-o convingă că forța lor este mare și că se poate bate cu Dragnea cu
succes, i-au dovedit că s-au putut bate cu succes cu Liviu Dragnea, i-au dovedit că nu va
pleca de la guvernare și că moțiunea nu trece, pentru că este nevoie de PSD în această
formulă să gireze dezastrul macroeconomic și sunt oameni cu interese extrem de
ascunse care nu țin de agenda statului român, marea majoritate dintre ei. Nu putem,
adică nu sunt instituții oficiale din statul român astăzi, ci sunt oameni din statul
paralel, marea majoritate rezerviști, care se ocupă de Viorica Vasilica Dăncilă, dar
mai presus de această guvernare, pentru că și Teodorovici face parte din această
categorie, iar ce vorbeați voi mai devreme cu această sforțare, cu Ioan Mircea Pașcu. Iar,
sigur, în plan formal, poate să arate o agregare a partidului și către liderii vechi. Ioan
Mircea Pașcu, orice s-ar spune, este un lider vechi, important în Parlamentul european,
fost vicepreședinte, fost coleg cu Viorica Vasilica Dăncilă în Parlamentul european și este
un semnal și că-s liderii vechi de coeziune venit în totală discordanță cu mesajul lui
Juncker, dar nici Juncker nu prea poate să facă ce vrea el acolo, că este un comisar
numit de către state, România este unul dintre aceste state. Însă, această umbră a estului
reieșită din toate deciziile din ultimele zile, pentru mine este un deliciu din punct de vedere
intelectual și-l studiez extrem de asiduu și, repet, cu marea durere mi s-au deschis ochii
atuncea când am văzut ceea ce s-a întâmplat în Moldova și imobilismul statului român pe
acea miză câștigată fără drept de apel de către Rusia.

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii s-a făcut cu încălcarea
prevederilor legale care îi obligă pe moderatorii emisiunilor să asigure desfăşurarea
discuţiilor în limitele unui discurs critic civilizat, care să nu prejudicieze dreptul la imagine
şi demnitatea persoanei.

Conform dispoziţiilor art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului, moderatorii
programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru
a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Astfel, din modul de desfășurare al discuțiilor, membrii Consiliului au constatat că
moderatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală conform căreia ar fi trebuit să solicite ferm
interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze
cât de justificate sunt acestea.

Or, atitudinea moderatorului emisiunii la afirmațiile intervenientului telefonic de
genul, „Nu putem, adică nu sunt instituții oficiale din statul român astăzi, ci sunt
oameni din statul paralel, marea majoritate rezerviști, care se ocupă de Viorica
Vasilica Dăncilă”, „există o sumă importantă de rezerviști în Serviciile de Informații
din România care parazitează jocurile de putere, le influențează, la fel cum s-a
întâmplat și astăzi la PSD, nu trebuie să avem nicio îndoială pentru că dosarele bat
tot. Dosarele de șantaj legat de fapte economice, alte fapte de tip personal,
infamante, ele sunt la putere și cei pe care îi vedem la televizor, marea majoritate
dintre ei joacă după acest program, sunt practic păpușați și în asta constă, de fapt,
forța unui stat paralel, de fiecare dată atuncea când vrem să-l înțelegem”, nu a fost
una conformă dispoziţiilor art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului.

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
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Consiliului au votat propunerea de amendare a radiodifuzorului cu suma de 5.000 de lei,
decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din
Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (4) 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 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se
sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40
alin. (4) 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 pe postul
REALITATEA TV, 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, în cadrul ediţiei din 29 iunie 2019 a emisiunii „Realitatea
românească” moderatorul acesteia nu a solicitat ferm interlocutorului să probeze
acuzaţiile aduse unor persoane, fapt ce contravine dispozițiilor art. 40 din Codul
audiovizualului.”

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

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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