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Decizia nr. 76/16.02.2017
privind sancţionarea cu somaţie publică 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: 0372124822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, ca urmare a
înregistrării sesizărilor nr. 663/25.01.2017; 672/25.01.2017; 674/25.01.2017;
706/20/25.01.2017; 741/25.01.2017; 742/25.01.2017; 743/25.01.2017;
744/25.01.2017; 749/25.01.2017; 829/27.01.2017; 725/3/25.01.2017, cu privire la
ediț ia emisiunii „Jocuri de putere” difuzată de postul REALITATEA TV în ziua de
22.01.2017.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, eliberată la 30.04.2013 şi
decizia de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, eliberată la 30.04.2013).

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că, în ediţiile emisiunii
„Jocuri de putere” din perioada menţionată, radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit cărora:

„Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă.”

Astfel, în raport de dispoziţia legală citată şi de modul în care s-au
desfăşurat ediț ia emisiunii „Jocuri de putere” din 22.01.2017, membrii Consiliului
au constatat că în cadrul acestei emisiuni, moderatorul acesteia a permis unui
invitat să folosească un limbaj injurios și denigrator la adresa unei persoane
publice.

În fapt, în ziua de 22.01.2017, de la ora 21.00, postul Realitatea TV a difuzat
emisiunea de dezbateri „Jocuri de Putere”, moderată de Rareș Bogdan.

Invitaț ii emisiunii au fost: Stelian Negrea – jurnalist; Costi Rogozanu –
jurnalist; Oana Stănciulescu – jurnalist; Marius Ghilezan – jurnalist; Mihai Pâlșu –
jurnalist; Ion M. Ioniț ă – jurnalist; Alina Mungiu-Pippidi – președinte SAR
(intervenț ie telefonică); Cozmin Gușă – consultant politic (intervenț ie telefonică);
Cristian Diaconescu – fost ministru al justiț iei.

Redăm din raportul de monitorizare:
În această emisiune, s-a discutat despre următoarele subiecte:

 modul în care s-a desfășurat protestul
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Rareș Bogdan: Protestatarii s-au comportat impecabil, absolut impecabil și

merită aplauzele tuturor pentru modul civilizat, normal, în care au reacț ionat,
constituț ional; rep. 32.11, sel. 22-21 - Rareș Bogdan: Sper, din suflet, ca astăzi să
nu se mai îndoiască nimeni că a fost reacț ia firească a unor cetăț eni, a unor
români revoltaț i, nimic altceva. Nimeni nu i-a manipulat pe acești oameni pentru
că, uitaț i-vă câtă lume a fost acolo, uitaț i-vă la feț ele lor, acolo nu au fost doar
corporatiști, acolo nu au fost sorosiști, acolo au fost români, români cărora le pasă
de această ț ară.);

 motivele care i-au determinat pe oameni să iasă în stradă și efectele
pe care le generează revolta oamenilor și nemulț umirile acestora;

 prezenț a la protest a președintelui Klaus Iohannis;
 greșelile de imagine făcute de Partidul Social Democrat.

Titluri afișate pe ecran: ZECI DE MII DE ROMÂNI ÎN STRADĂ ÎMPOTRIVA
GUVERNULUI; PROTESTE MASIVE ÎMPOTRIVA PULVERIZĂRII CODULUI
PENAL; NU A TRECUT NICIO LUNĂ DE LA GUVERNARE, ț ARA FIERBE;
MODIFICĂRILE LA AMNISTIE șI GRAț IERE, PUSE LA ZID; ROMÂNII CER
CONTINUAREA LUPTEI ANTICORUPț IE; GUVERNUL GRINDEANU șI-A
RIDICAT DEJA ț ARA ÎN CAP; 30 000 DE PROTESTATARI ÎN BUCUREșTI LA
ORA 20.30; MII DE ROMÂNI ÎN STRADĂ LA CLUJ, IAșI, TIMIșOARA;
PROTESTE MASIVE LA BRAșOV, CONSTANț A, SIBIU, GALAț I; STRADA:
FĂRĂ GRAț IERE șI AMNISTIE; STRADA: JOS PSD, JOS GUVERNUL!;
STRADA: DRAGNEA, NU UITA, AșTEPTĂM șI CARTEA TA!; "CEAUșESCU N-A
MURIT, ESTE DRAGNEA TRAVESTIT"; PESTE 4000 DE PROTESTATARI LA
CLUJ-NAPOCA; PESTE 3000 DE PROTESTATARI LA SIBIU; PESTE 2500 DE
PROTESTATARI LA IAșI; "ILIESCU șI DRAGNEA SĂ ÎMPARTĂ CELULA";
"CODRUț A, NU UITA, NOI SUNTEM DE PARTEA TA"; IOHANNIS: SUNT ZECI
DE POLITICIENI CERTAț I CU LEGEA; PROTESTATARII SE ÎNDREAPTĂ SPRE
SEDIUL ALDE; IOHANNIS: NU SE POATE SĂ CONTINUE FĂRĂDELEGILE;
SCANDĂRI ÎN FAț A PSD: IEșI AFARĂ, JAVRĂ ORDINARĂ!; STRADA:
"DRAGNEA șI AI LUI, TRĂDĂTORII NEAMULUI"; PROTESTE ÎN MAI MULTE
CAPITALE EUROPENE; STRADA:"ILIESCU, LÂNGĂ VIșINESCU"; STRADA:
JOS PSD, JOS GUVERNUL!; MUNGIU-PIPPIDI: LIPSA DE SINCERITATE A
PSD A MOBILIZAT STRADA; MUNGIU-PIPPIDI: ABUZUL ÎN SERV. SĂ FIE
DISCUTAT DE EXPERț I; MUNGIU-PIPPIDI: S-AU STRÂNS ÎN PIAț Ă TOATE
GRUPURILE ANTI-PSD; MUNGIU-PIPPIDI: E O BĂTĂLIE DE IMAGINE. A
CÂșTIGAT-O IOHANNIS; ÎN FAț A SEDIULUI PSD S-A CÂNTAT IMNUL
ROMÂNIEI; GUșĂ: IOHANNIS, UN GENERAL HOTĂRÂT CARE NU ARE
ARMATĂ REGULATĂ; GUșĂ: IOHANNIS ÎșI CAUTĂ ALIAț I ÎN STRADĂ; GUșĂ:
MANIFESTAț IILE DIN STRADĂ SUNT EXPRESIA DISPERĂRII; GUșĂ: DACĂ
PSD INSISTĂ CU ORDONANț ELE, VOR FI LUPTE LA BAIONETĂ; COMUNICAT
SRI, ÎN URMĂ CU CÂTEVA MINUTE; SRI: RESPINGEM ÎNCERCĂRILE DE
IMPLICARE A SRI ÎN DISPUTE POLITICE; GUșĂ: AM DOUĂ EPITETE PT.
PSD – RUșINOS șI CIUDAT; PESTE 50 000 DE ROMÂNI ÎN STRADĂ,
ENERVAț I DE GUVERN; STRADA: TĂRICEANU, NU UITA, AșTEPTĂM șI
CARTEA TA.
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Pe parcursul emisiunii, au intervenit reporteri, aflaț i în mijlocul protestatarilor,

care au oferit mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă în stradă (unde se află
protestatarii, mesajele pe care le scandează, motivele care
i-au determinat să iasă în stradă și au fost prezentate interviuri oferite de
protestatarii aflaț i în stradă).

Rareș Bogdan: Vă asigurăm că nu este... fiț i cât se poate de calmi, dacă
vreț i să aflaț i adevărul, dacă vreț i să priviț i o televiziune normală, echidistantă,
analitică, echilibrată, priviț i Realitatea TV, priviț i Jocuri de putere. Vă asigur, nu
este niciun fel de lovitură de stat, este o aberaț ie absolută, incredibilă. Nu este
niciun fel de scenariu al scoaterii oamenilor în stradă.

În legătură cu aspectul semnalat de petent în Reclamaț ia înregistrată cu
nr. 663/25.01.2017, în urma monitorizării, au fost identificate mai multe afirmaț ii
făcute de jurnalistul Mihai Pâlșu, care confirmă conț inutul reclamaț iei (precizăm
faptul că nu a fost prezentat punctul de vedere al doamnei Sevil Shhaideh și nici
nu s-a specificat dacă aceasta a fost solicitată să intervină în emisiune).

Mihai Pâlșu: Înainte de a veni la emisiune, m-am uitat la toate televiziunile
de știri, m-am uitat pe foarte multe site-uri, ziare și chestii și am descoperit cu
stupoare că sunt prea mulț i neaveniț i în presă, pe metru pătrat...

Stelian Negrea: Aoleu, Doamne! Ți-ai dat foc la valiză.
Mihai Pâlșu: Și în zona analiștilor politici, și în zona ONG-urilor. Adică,

aruncăm așa cuvinte numai ca să fim noi ghizdavi, să ne credem că noi suntem
șmecheri și că noi avem idei și că noi știm să spunem punctul pe i. Cred că ar
trebui să fim puț in mai potoliț i, să ne uităm mai bine, cu mai mare dragoste la ce
se întâmplă în stradă, mai multă înț elegere la ce scandează acei oameni și ce îi
mișcă pe acei oameni. Pentru că am mai auzit-o pe doamna Shhaideh și cred
că voi nu aț i... probabil că nu aț i auzit ce a spus, a spus așa: că cei care ies
în stradă, înseamnă că sunt împotrivă, iar cei care stau acasă, înseamnă că
sunt pentru. Păi plecând de la această logică tembelă, este vicepremierul
acestei ț ări, Rareș. Deci dacă mergem pe această logică tâmpită, înseamnă
că cei care au fost la vot în decembrie, 7 milioane de oameni, și au fost
pentru parlament, au pierdut faț a celor care nu au venit la vot și au stat
acasă, nu? Înseamnă că parlamentul acesta este ilegal.

Ion M. Ioniț ă: E ilegitim...
Mihai Pâlșu: Ilegitim. Deci tu îț i dai seama cât de tâmpită e această

femeie căreia eu îi plătesc salariul? (după această afirmaț ie, invitaț ii încearcă
să îl tempereze pe jurnalistul Mihai Pâlșu. Deoarece vorbesc unii peste alț ii, nu
pot fi înț elese afirmaț iile acestora).

Rareș Bogdan: Mihai, îț i înț eleg revolta, dar hai să fim calmi.
Costi Rogozanu: Vreau să fac completare la ce spuneai. Sunt foarte mulț i

în stradă...
Mihai Pâlșu: Pentru că eu am văzut... lucrurile pe care le spune sunt

total absurde, sunt lipsite de sens.
Rareș Bogdan: Nu… ce spune, da… dar dânsa, în sine, e o doamnă

desăvârșită.
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Mihai Pâlșu: Păi nu... că îi plătesc salariul. Eu plătesc salariul de 20 de ani

și ceva la oamenii ăștia... nu am fost niciodată angajat la stat din '90 și plătesc
salariile acestor oameni și îi vedem...

Ion M. Ioniț ă: Da, dar nu îi jignim.
Mihai Pâlșu: Da, dar ei mă jignesc zi de zi.
Ion M. Ioniț ă: Sigur, te simț i jignit, dar...
Rareș Bogdan: Eu cred că tu ești supărat și de jignirea pe care ț i-o aduc

alț i colegi de breaslă.
Mihai Pâlșu: Bineînț eles, dar asta e altă problemă, pe ei nu îi plătesc. Eu o

plătesc pe această femeie. Cum să spună astfel de...
Marius Ghilezan: Nu o plătim noi…
Rareș Bogdan: Cum?
Marius Ghilezan: Nu o plătim noi pe Alina Mungiu-Pippidi.
Mihai Pâlșu: Nu de ea vorbeam, mă. Vorbeam de Shhaideh.
Rareș Bogdan: Vorbeam de doamna vicepremier al României, Sevil

Shhaideh.
Având în vedere conţinutul acestor emisiuni, membrii Consiliului au

constatat că expresiile jignitoare folosite de jurnalistul Mihai Pâlșu, invitat în cadrul
emisiunii, fără ca moderatorul acesteia să intervină, au fost de natură să
contravină prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Recunoscând dreptul la opinie al persoanei, precum şi cel la alegerea
modului în care aceasta găseşte de cuviinţă să-şi exprime punctul de vedere cu
privire la un subiect, membrii Consiliului au constatat că folosirea în cadrul unui
program audiovizual a unor expresii jignitoare, înjositoare, de natură a afecta
demnitatea umană, precum „cât de tâmpită e această femeie căreia eu îi plătesc
salariul?”, cu referire clară la doamna Sevil Shhaideh, este contrară
reglementărilor legale.

Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un moderator
de emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o conduită de respectare a
dispoziţiilor legale ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite
dreptul la liberă exprimare cu respectarea drepturilor celorlalţi.

Luând în consideraţie aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că libertatea
de exprimare nu este un drept absolut, ci este limitat de obligaţia corelativă de a
nu prejudicia drepturile altor persoane, Consiliul consideră că normele invocate
anterior sunt valabile şi se aplică oricărui conţinut audiovizual, fără excepţii şi fără
distincţii, indiferent de genul emisiunii, ori de situaţia în care judecăţile de valoare
sau opiniile exprimate de o persoană nu sunt unele pozitive, apreciative ori
convergente celor exprimate de alte persoane.

Or, atât timp cât astfel de opinii sunt transmise în spaţiul public reprezentat
de televiziune şi sunt comunicate telespectatorilor, destinate lor, ţinând cont de
impactul televiziunii în general, exprimarea acestora trebuie să se supună
dispoziţiilor legale ce reglementează domeniul audiovizual.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A.cu somaţie publică de intrare în
legalitate.
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Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu

respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor 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., licenţa audiovizuală nr.

S-TV 30.8/27.03.2001, eliberată la 30.04.2013 şi decizia de autorizare
nr. 447.2-2/25.10.2011, eliberată la 30.04.2013, se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) 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 somaţie publică postul
de televiziune REALITATEA TV, deoarece, în emisiunea „Jocuri de putere” din 22
ianuarie 2017, moderatorul a permis unui invitat să folosească expresii jignitoare şi
injurioase la adresa unor persoane, ceea ce contravine art. 40 din Codul
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu
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