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Decizia nr. 25 din 15.01.2019
privind sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu obligaţia de a difuza, în ziua de 17 ianuarie 2019, timp de 10 minute,

între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.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, 0372124503

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
modul în care a fost reflectat subiectul referitor la protestele din 10 august 2018, în
cadrul următoarelor emisiuni: Jocuri de Putere din 6.08.2018 (reclamaţiile nr.
7723/7.08.2018, 7778/7.08.2018, 8049-1-8/20.08.2018); Jocuri de putere din
09.08.2018 (reclamaţia nr. 7885/13.08.2018 ); Ştiri şi dezbateri din 10.08.2018
(reclamaţiile nr. 7885/13.08.2018; 7899/13.08.2018; 7900/13.08.2018; 7901/
13.08.2018; 8047/20.08.2018); Ştiri şi dezbateri din 11.08.2018 (reclamaţiile nr.
7886/13.08.2018;7902/13.08.2018, 7903/13.08.2018, 8047/20.08.2018); Ştiri şi
dezbateri din 12.08.2018 (reclamaţia nr. 8047/20.08.2018); Breaking News, Talk
News din 13.08.2018, intervalul 06:00-24:00 (reclamaţia nr. 7956/14.08.2018);
Jocuri de putere din 13.08.2018 (reclamaţiile nr. 7956/14.08.2018, 7966/14.08.2018,
8047/20.08.2018); Breaking News din 14.08.2018, intervalul 12:59-13:42 (reclamaţia
nr. 8044/20.08.2018); Jocuri de putere din 14.08.2018, intervalul 20:59-01:27
(reclamaţia nr. 8045/20.08.2018); Jocuri de putere din 15.08.2018 (reclamaţiile nr.
8046/20.08.2018, 8047/20.08.2018), emisiuni difuzate de postul REALITATEA TV.

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 analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a
încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale articolelor 34 alin. (1), 40 alin. (4, 5) şi 64
alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din lege, 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.

Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului:
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- art. 34 alin. (1): Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 alin. (4): Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm

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

alin. (5): 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.

- art. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.

În fapt, în perioada 6-17 august 2018, postul REALITATEA TV a difuzat mai
multe emisiuni de dezbateri şi de ştiri în care a fost analizat subiectul referitor la
mitingul ce a avut loc în data de 10.08.2018, care s-a soldat cu violenţe.

În şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat rapoartele de monitorizare şi
au vizionat înregistrări ale emisiunilor “Jocuri de putere” (ediţiile din 6, 9, 13, 14 şi 15
august), “Ştiri şi dezbateri” (ediţiile din 10, 11 şi 12 august), Breaking News şi Talk
News (ediţiile din 13 şi 14 august 2018) şi au constatat că acestea au fost difuzate
cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi ale 34 alin. (1),
40 alin. (4, 5) şi 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor analizate,
modul în care a fost dezbătut subiectul referitor la protestul din 10 august 2018,
contravine prevederilor legale invocate, în sensul că radiodifuzorul nu a asigurat
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor,
nu a favorizat libera formare a opiniilor şi nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi
opinii.

Consiliul consideră că maniera în care a fost abordată o asemenea temă, cu un
puternic impact şi interes în rândul telespectatorilor, contravine flagrant reglementărilor
în vigoare în virutea cărora radiodifuzorului îi incumbă obligaţia legală de a informa în
mod obiectiv, cu imparţialitate şi bună-credinţă, publicul în legătură cu informaţiile ce îi
sunt aduse la cunoştinţă.

Astfel, în cadrul emisiunilor analizate au fost prezentate informaţii nereale, în
sensul cărora împotriva demonstraţilor ar fi fost folosit un gaz toxic (CS) pentru
sănătatea populaţiei, interzis la nivel internaţional. S-a mai afirmat că un colonel din
cadrul Jandarmeriei Române ar fi responsabil de “moartea a doi kosovari”, în perioada
în care acesta ar fi coordonat brigada română a forţelor ONU din Kosovo. Deşi în cadrul
emisiunii nu au fost prezentate date concrete care să ateste aceste informaţii grave, pe
ecran au fost afişate titluri menite să inducă publicului veridicitatea acestora.

Cu titlu de exemplu, redăm din raportul de monitorizare:
“Titluri: SOLDAŢII NU FOLOSESC GAZUL CS, JANDARMII DA!, CUCOŞ, VINOVAT DE

ÎMPUŞCAREA MANIFESTANŢILOR, GAZUL CS – INTERZIS PE FRONT, BUN ÎN ROMÂNIA!
În emisiunea Jocuri de Putere din data de 15.08.2018, moderatorul Rareş Bogdan afirmă în repetate

rânduri că în data de 10 august s-a folosit un gaz CS asupra manifestanţilor, un gaz care este foarte nociv
pentru sănătate şi care în prezent este interzis la nivel internaţional.

De asemenea, moderatorul Rareş Bogdan, afirmă despre colonelul Paraschiv din cadrul Jandarmeriei
Române următoarele:

Sel. 4.
Colonelul Paraschiv. Un criminal! Sincer, l-aş testa foarte serios. Pentru că părerea mea după

comportamentul lui uşor efeminat mi se pare că omul e plecat de acasă. Pare uşor nebun. Aşa mi-arată mie.
Nu sunt psihiatru, nu sunt psiholog, dar omul pare dement. Deci comportamentul său este de dement.

Iar despre şeful Jandarmeriei, colonelul Cucoş:
Sel.7
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Îl veţi vedea imediat în stop cadru pe colonelul Cucoş, cel care a condus brigada românească care a

făcut de râs forţele ONU din Kosovo după ce, folosind muniţie expirată, cartuşe de cauciuc întărite, aceştia
au împuşcat în cap şi au provocat moartea a doi kosovari. În mod normal, colonelul Cucoş trebuia să
plătească pentru acest lucru, a fost cel care a coordonat brigada românească de acolo.

Drept dovezi, moderatorul prezintă imagini filmate de la proteste din surse facebook, Youtube/passport
productions, epochtimes, comisarul. ro, libertatea, recorder.ro etc, dar şi imagini cu oameni pe patul se spital.
Aceste imagini rulează în buclă pe tot parcursul emisiunii.

De asemenea, sunt arătate la cameră nişte proiectile care ar fi fost aduse din piaţă, fiind folosite asupra
manifestanţilor (sel.2).

Afirmaţiile sale sunt susţinute de invitaţi, ex. jurnalistul Grigore Cartianu sau protestatarul Doru Apostol.
Invitatul Laurenţiu Ştefănescu, activist civic, susţine că Angi Stroia, o persoană care l-a însoţit la proteste,

a fost bătută cu bestialitate de către jandarmi.
Nu a fost prezent un punct de vedere din partea Jandarmeriei Române în emisiunea Jocuri de Putere din

data de 15.08.2018. Pe ecran în partea de sus, rulează pe tot parcursul emisiunii un anunţ, împreună cu alte
titluri ale emisiunii- Cerem oficial poziţia persoanelor care se consideră atacate în emisiune.”.

Faţă de toate acestea, în şedinţă s-a concluzionat că, în emisiuni: “nu s-a dovedit
că s-a adus muniţie de război şi nici că acele gaze ar fi fost expirate. (…) “Nu aţi avut
nicio dovadă, absolut nimic”, iar aruncarea în spaţiul public, în momente extrem de
delicate, cum a fost şi acea perioadă din 10 august, aruncarea unor astfel de grozăvii în
spaţiul public de pe poziţia de moderator este foarte gravă”.

O asemenea abordare contravine exigenţei art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului, potrivit căreia radiodifuzorul avea obligaţia de a asigura informarea
obiectivă a publicului, iar în virtutea principiului prevăzut la art. 64 alin. (1) lit a) din
Codul audiovizualului, acesta ar fi trebuit să asigure şi o distincţie clară între fapte şi
opinii.

Cu privire la menţiunea făcută pe post, potrivit căreia „Cerem oficial poziţia
persoanelor care se consideră atacate în emisiune”, Consiliul consideră că nu este de
natură să înlăture obligaţia legală a radiodifuzorului de a solicita punctul de vedere al
persoanelor vizate de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare, în condiţiile în care acestea se
pot afla în situaţia de a nu urmări programul în cauză.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în cadrul emisiunilor difuzate în aceeaşi
perioadă de referinţă, au fost făcute comentarii acuzatoare la adresa unor persoane şi
entităţi publice, fără ca moderatorul să solicite interlocutorului să le probeze, aşa cum
prevede legiuitorul, pentru ca, pe de o parte, să permită publicului să evalueze cât de
justificate sunt şi să-şi poată forma propria convingere cu privire la informaţiile şi faptele
prezentate. În acest caz, a fost reţinută încălcarea art. 40 alin. (4) din Codul
audiovizualului, deoarece moderatorul nu luat atitutine prin care să stopeze formularea
de acuzaţii, în lipsa prezentării de dovezi. Respectarea normei legale are ca scop, pe
de o parte, protejarea demnităţii şi onoarei persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor
acuzatoare nedovedite, iar, pe de altă parte, asigurarea dreptului publicului la informare
corectă, întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.

De exemplu, au fost făcute comentarii acuzatoare, potrivit cărora PSD şi, în
special, Liviu Dragnea, ar fi infiltrat persoane în scopul de a deturna mitingul, că ar face
“presiuni înfiorătoare” asupra ministrului de interne şi asupra şefului jandarmeriei,
solicitându-le “curăţarea pieţei”, afirmaţii pentru care nu au fost indicată nicio probă.
- Jocuri de putere”, ediţia din 10.08.2018:
“Rareş Bogdan: Uitaţi-vă la această mare de oameni, sper ca propaganda roşie, absolut tembelă, care a
depăşit limitele cu mult, de la Antena 3 şi de la TVR, TVR care n-a dat nimic, până la ora 20:00, n-a
transmis un minut din Piaţa Victoriei, să vadă această mulţime, pentru că au încercat, în ultimele două
săptămâni, inclusiv astăzi, să ridiculizeze, să vorbească despre 2000 de oameni, 1500, despre maxim 7000.
Priviţi, nenorociţilor această piaţă, priviţi voi şi infractorii care vă finanţează posturile, priviţi această
piaţă şi mai comentaţi! Aceasta este România frumoasă, aceasta este România reală, aceasta este
România, care a venit de la mii de kilometri, pentru a arăta că le pasă de această ţară. Este incredibil, cât
de jos aţi putea! Intraţi unu dintre voi în acea piaţă, unul, unul singur intraţi dintre voi în acea piaţă,
pentru a saluta acei oameni! Să vă fie ruşine şi să le fie ruşine editorialiştilor, comentatorilor, analiştilor,



4
care au făcut până astăzi, când văd această mulţime, comentarii de o vulgaritate şi atât de mizerabile,
despre oamenii frumoşi, despre aceşti tineri, bătrâni, frumoşi şi liberi, care nu fac altceva.
Rareş Bogdan: Galeriile de fotbal îmi trimit, nicio galerie de fotbal din Bucureşti nu este prezentă în piaţă.
Deci, nu mai încercaţi să incitaţi, luaţi-vă huliganii pe care probabil i-aţi plătit din nou din sediile PSD,
niciuna dintre galeriile de fotbal, acum mi s-au trimis mesaje de la şefii de galerii din Bucureşti, 3 dintre ei,
galeriile de fotbal nu sunt prezente organizat în Bucureşti. Deci, nu mai minţiţi, nu vă bateţi joc şi nu
folosiţi galeriile şi ultraşii pentru a încerca, să vă justificaţi provocările, pe care le-aţi făcut toată seara!
Dacă sunt huligani izolaţi-i, ridicaţi-i, băgaţi-i în dubă, nu au legătură cu galeriile de fotbal din Bucureşti, or
în mod organizat. Deci, nu vă bateţi joc de oamenii ăia, cum vă bateţi joc de ăia din piaţă! Pentru că nicio
galerie nu-şi asumă prezenţa în Piaţa Victoriei la această oră, în mod organizat (…).
Rareş Bogdan: Oameni buni, nu puteţi opri oamenii să protesteze, aţi încercat printr-o propagandă
tembelă finanţată de Antena 3, aţi încercat, finanţată direct de Primăria Bucureşti, de doamna Firea, prin
Alessandra Stoicescu, prin firmele ei, credeţi că nu ştim?
Rareş Bogdan: Cum ar arăta România dacă ar sta numai cu latrinele voastre nenorocite, finanţate din
banii publici?
Rareş Bogdan: Romană şi în zona Aleii Modrogan, statuia Aviatorilor, plus întreg Bulevardul Kiseleff geme
de lume, plin de lume. S-a schimbat direcţia de bătut a vântului şi practic este imposibil de stat în piaţă, vă
spune un om, care astăzi a încasat la greu gaze lacrimogene. Jandarmii au dat cu gazele lacrimogene şi pe
străzile din jurul pieţei, de ce? Cineva trebuie să răspundă la toate astea. Încercaţi să luaţi legătura cu
oficialii jandarmeriei, să ne dea detalii, ce se întâmplă. Avem oficial, că au încercat deturnarea ordinară cu
galeriile de fotbal. Nu sunt galerii, sunt huligani, foarte probabil plătiţi de cei din PSD. Deci, nu mai
folosiţi imaginea galeriilor! Nu vă bateţi de oamenii frumoşi care susţin o echipă de fotbal! Nu sunt
galerii în piaţă. Este o mare de oameni care strigă: ”jos guvernul şi anti PSD” plus huligani, câteva zeci
care pot fi izolaţi, de către jandarmi, dacă se doreşte acest lucru. (…).
Rareş Bogdan: A fost o încercare mizerabilă de manipulare din partea Jandarmeriei română şi le solicit
oficial să intervină pe telefon, unul dintre purtătorii de cuvânt sau şeful jandarmeriei, sau Ministrul de
Interne, pentru că este inadmisibil, ce au încercat să facă explicându-ne în piaţă ar fi, nu este aşa. În
Piaţa de Victoriei galeriile de fotbal din Bucureşti, nu sunt în mod organizat, dacă sunt huligani, care nu
au legătură cu galeriile de fotbal, nu sunt ultraşi în piaţă, vorbim de huligani foarte probabil plătiţi şi
foarte probabil plătiţi, de către cei din PSD, care cu asta s-au ocupat şi în 1 februarie 2017, când au
încercat deturnarea mitingului.
Oreste Teodorescu: Şi ca să conchid: domne, timp de aproape 30 de ani poporul român a primit muie de la
PSD. De ce-i deranjează atât de mult că noi le reîntoarcem, cu dobândă, ceea ce am primit timp de 30 de
ani într-o zi. Să ştiţi că muie PSD nu are nicio conotaţie erotică, noi nu ne putem apropia nici măcar de
buzele lor, că sunt nişte buze scârboase. Să nu se mai gândească erotic, să nu se mai gândească la
înjurătură. Muie PSD este un strigăt de revoltă, care comprimă în două cuvinte, sunt cele două cuvinte:
vorba celor de la TAXI, să nu ne ferim de cele două cuvinte. Din rărunchii inimilor noastre, plătim şi noi
înapoi, dăm şi noi înapoi cu dobândă, ceea ce am primit timp de 30 de ani.
Rareş Bogdan: Da, se pare că sunt presiuni înfiorătoare, pe care Liviu Dragnea le face asupra lui Carmen
Dan şi asupra şefului jandarmeriei, acesta solicită curăţarea pieţei. Părerea mea este că acest lucru ar
duce la degenerări groaznice, pentru că în zonă sunt foarte mulţi copii, foarte mulţi oameni în vârstă,
foarte mulţi oameni extrem de obosiţi (…).
Rareş Bogdan: Puteţi vorbi cu cineva dintre oficiali? Sorina, sunaţi la Carmen Dan, sau şi-a băgat
telefonul în priză, în loc de vibra… sau ce Dumnezeu şi-o băga, microfon, nu, mă întreb şi eu ce şi-a…
Păi, sunaţi la ea, că nu poţi să fii Ministru de Interne să faci aşa ceva! Adică, dacă acum procedează aşa
şi au văzut în seara asta şi ce-au văzut în ţară va fi nimic, pentru că România se va ridica în picioare. Nu
poţi să scoţi din piaţă o mulţime paşnică. Poţi să scoţi nişte turbulenţi (…).
Rareş Bogdan: ”Cum e ca un guvern, să-şi gazeze proprii cetăţeni şi pe copii? Dragnea, eşti un nenorocit
infernal, porc ordinar, nici la nunta fiului tău nu vei avea, vom veni peste tine la Palatul Snagov,
nenorocitule! Nu te va apăra toată echipa jandarmeriei, ştim exact unde ai nunta. Peste tine vom veni la
Palatul Snagov, pentru nenorocirile pe care le faci! Nenorocitule (…)! Liviu Dragnea, eşti om mizerie!
Eşti un nenorocit! Absolut! Te crezi dictatorul României! Nu vei scăpa de românii care cred în ţara asta,
cu toată propaganda penală, finanţată de Dan Voiculescu şi cu bani publici pe TVR. Este de departe cea
mai brutală intervenţie a jandarmeriei. Şi pentru ce? Pentru că strigă oamenii împotriva guvernului? Iar
nouă trebuie să ne ia ambulanţa copiii, pentru că au îndrăznit să se afle acolo (…)?”
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Rareş Bogdan: (…) Da, demenţii ăia de la Antena 3 dădeau că ambasadorul la ora 19:00, la ora 18:30 că
ambasadorul Statelor Unite se îndreaptă spre piaţă, ca să provoace. (…) Ambasadorul Rusiei vă convenea
vouă dacă ar fi venit. Cred că eraţi fericiţi. Nu era nici un ambasador, bineînţeles că nu se bagă
ambasadorii în astea, manipulărilor ordinare pe care le-au făcut toate, în aceste ultime 2 săptămâni. Cel
mai infect post de televiziune, care ar exista vreodată în ţara asta, Antena 3. Nişte derbedei ordinari!
Rareş Bogdan: Dacă Liviu Dragnea a făcut asta să ne spună, dacă nu, doamna Carmen Dan, la puşcărie,
direct.
Doru Mărieş: Da, nu-i vorba de doamna Carmen Dan sau de şefii jandarmeriei. Sută la sută, fără ordinul
lui Dragnea, acest lucru nu se întâmpla (…).
Rareş Bogdan: Domne, dar omul e nebun? Incendiază România. Ce face?
Doru Mărieş: Dar, nu-l interesează!
Rareş Bogdan: Să-l oprească cineva!
Doru Mărieş: Dar, nu-l interesează.
Rareş Bogdan: Omul este dement. A ajuns la casa de nebuni.
Rareş Bogdan: Cum se vede, ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti, Liviu Dragnea împotriva propriului popor,
un guvern care-şi primeşte cu gaze lacrimogene investitorul principal, care trimite anual peste 5 miliarde
de euro în România, pentru ca firmele lui Valentin Dragnea, Liviu Dragnea, Paul Stănescu, Olguţa
Vasilescu, Gabriela Firea, să primească fonduri infernale, pentru a putea finanţa propaganda urii, de la
televiziunile penalilor.
Rareş Bogdan: Bogdane, Câţi bani ai luat băi, Chireacule, băi! Morsa competentă. Câţi banii ţi-au dat, mă,
să mănânci atât de mult rahat, în direct în seara asta? (…) Neruşinat ordinar! Ce a putut să facă.
Şpăgarul naţiunii! Să vorbească Vântu, despre banii pe care i-aţi schimbat. (…) Chireac care e şpăgarul,
a nenorocit imaginea presei, şpăgarul presei româneşti, astăzi călca în picioare demonstraţii din piaţă.
Oreste Teodorescu: E cel care are statul paralel în gură de foarte multă vreme, cel care a avut contract de
un milion de dolari cu STS, uităm treaba asta?
Rareş Bogdan: Nu ştiu, nu ştie DNA- ul, nu ştie DIICOT- ul? Deci, ăsta este un nenorocit, care se dă
jurnalist. Nu are nicio legătură cu presam, individul ăsta. Nu mai are de 20 de ani nimic cu presa (…). Nu
mai aduce toate jagardelele la Realitatea TV! Nu mai aduce, că n-au loc aici! Aici sunt oameni serioşi! Nu
mai aduce jagardele la Realitatea TV! (…)
Doru Mărieş: Bă, criminalilor, opriţi-vă, bă, mă Dragnea, mă, Dan, mă, opriţi-vă, mă!
Oana Stănciulescu: Uitaţi-vă ce la fac oamenilor. Incredibil!
Rareş Bogdan: Este absolut incredibil, este absolut incredibil! (…) Jandarmeria română, în slujba unui
infractor, condamnat.
Oreste Teodorescu: Primesc informaţii acuma, de la oamenii din piaţă, că au recunoscut printre
provocatori pe doi dintre bodyguarzii lui Codrin Ştefănescu, care-l escortau pe Liviu Dragnea, să nu i se
întâmple ceva rău, când era chemat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Sunt din ce în ce mai multe
fotografii, le postez şi la mine pe pagina de Facebook, vă rog să le trimiteţi tuturor, mă rog, tuturor,
trimiteţi-le nouă la Realitatea, la Digi, că celelalte haznale TV sunt în slujba infractorilor, noi nu mai
avem televiziune liberă în România, cu excepţia Jocuri de putere (…).
Oreste Teodorescu: (…) Şi vreau să le mai sugerez ceva acestor mizerabili, de la PSD, să nu mai confunde
galeriile de fotbal, cu Clanul Sportivilor. Atenţiei foarte mare! Printre provocatori sunt membri ai
Clanului Sportivilor, aceeaşi pe care Codrin Ştefănescu îi aduce de fiecare dată, pentru a asigura paza
preapotenţilor, impotenţi, de la PSD (…).
Doru Mărieş: Totul e premeditat, asta vreau să vă spun. Totul a fost calculat şi premeditat. Iar zdreanţa aia
de Dragnea a zis de acum o zi, sau două că el rezolvă problema şi că sunt pregătiţi jandarmii să intervină
în piaţă (…).
Rareş Bogdan: Îmi pare rău pentru oamenii de bună-credinţă din jandarmerie, dar în această seară,
imaginea jandarmeriei a fost afectată iremediabil, vor trece ani şi zeci de ani, pentru ca ea să-şi refacă
imaginea, acţiune împotriva propriului popor, ceea ce nu a făcut nici măcar Erdogan în Piaţa Takism, a
făcut Liviu Dragnea, cu sprijinul Jandarmeriei Române, care devine gaşca de interlopi, oficial, în mod
oficial, aştept să fiu dat în judecată de Jandarmerie, deci, oficial, Jandarmeria română a devenit o gaşcă
de interlopi, la butoniera unui om în salopetă şi şosete flauşate.
Oreste Teodorescu: În spatele lui Dragnea este Federaţia Rusă, în spatele acestei grupări numită ciuma
roşie de către noi, sunt interesele Federaţiei Ruse. Aceşti indivizi sunt trădători de neam şi ţară (…)
Dragnea, al treilea om în stat trădează în favoarea unui duşman al României.
Rareş Bogdan: Ia uitaţi-vă, om, ridică mâinile, mai daţi imaginile odată, avem, zeci de imagini, (…) eu cred
că jandarmeria ar vrea să le aibă şterse. Ei, bine, poveştile abia încep şi Realitatea TV va da tot ce aţi
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făcut, nenorociţilor! Ia uitaţi-vă, daţi imaginile, om care ridică mâna, ia uitaţi-vă, lovit brutal de către
această brută ordinară.
Doru Mărieş: Animale!
Rareş Bogdan: Ia priviţi! Mai daţi odată!
Doru Mărieş: Criminali! (…) Se duce la el să-l omoare.
Rareş Bogdan: Asta a făcut jandarmeria în această seară, sub comanda celor 4, în frunte cu acel Cucoş şi
cu acel (…).
Oreste Teodorescu: Secretarei de la Videle şi slugoilor ei împuţiţi, care conduc, din nefericire,
Jandarmeria română le atrag atenţia că trupele (…) din Ucraina au fost desfiinţate după Euro Maidan.
Pentru ce a făcut Jandarmeria română în această seară, această armă trebuie regândită din temelii. (…) Să
gazezi, în mod voluntar, protestatari paşnici, să intri peste ei în ambulanţe, să sechestrezi persoane
nevinovate, să le închizi în maşină, să fugăreşti, ca pe nişte gândaci, propriul popor, prin scări de bloc şi
prim magazine, aşa ceva s-a mai întâmplat în Ucraina, în Euromaidan, iar tribunalele internaţionale au
condamnat cu fermitate aceste gesturi, iar trupele de jandarmi ale Ucrainei, au fost desfiinţate. Doamna
Carmen Dan, aţi reuşit performanţa să lichidaţi definitiv, una dintre armele care făceau cinste poporului
român, mulţi dintre jandarmi care au operat pe teatrele de operaţiuni din Afganistan, din Irak, care au
salvat oameni de la inundaţii, îşi văd toată cariera şi munca lor, pusă în umbră de o dobitocenie de ordin,
pe care dumneavoastră fiind fundamental incultă, din toate punctele de vedere, l-aţi dat, la presiunea unui
derbedeu penal, Liviu Dragnea care, orice aţi face dumneavoastră, doamnă, va înfunda puşcăria, nu
numai el şi dumneavoastră şi Cucoş şi toţi interlopii care aţi transformat poliţia şi jandarmeria română,
în gărzile pretoriene ale unor interlopi de ultimă speţă. Doamnă, fiţi convinsă, doamnă, că veţi face
puşcărie! Să vă fie ruşine, aţi condus ruşine un minister al forţelor de ordine şi aţi creat numai şi numai
dezordine. De când vă aflaţi în fruntea acestui minister v-aţi bătut joc, de tot ceea ce înseamnă poliţie
rutieră, poliţie comunitară, poliţie locală, jandarmerie. Păi ce mai vreţi, doamnă să faceţi? Vreţi să intraţi
peste noi în case cum au făcut trupele hortyste din 41 şi să ne împuşcaţi în propriile apartamente? Uitaţi-vă
pe calendar, doamnă şi uitaţi-vă în oglinda! Nu sunteţi Ana Pauker, deşi vă comporţi ca atare!
Oana Stănciulescu: Domnule Mărieş, la ce pot fi încadraţi prietena domnului Oreste, acum, glumesc?
Doamna Dan, la ce poate fi încadrată?
Oreste Teodorescu: La demenţi patologici şi la Bălăceanca, domne, la ce să fie încadrat?
Oana Stănciulescu: Abuz în serviciu cumva?
Oreste Teodorescu: E crimă împotriva umanităţii, Oana Stănciulescu! Dosar penal!
Oana Stănciulescu: La ce infracţiune (…)?
Rareş Bogdan: Liviu Dragnea îşi calcă în picioare propriul popor şi se miră de ura, cu care este primit. Ura
va creşte, reacţiile populaţiei vor fi din ce în ce mai puternice, iar nici 7 jandarmi, nici 70 de jandarmi, 700
de mii de jandarmi sau 70 de mii, cât sunt ei, n-o să-l poată să-l apere pe Liviu Dragnea şi Partidul Social
Democrat, de ceea ce au creat prin reacţia lor, iar jandarmeria, după 28 de ani de eforturi disperate de a-şi
recâştiga încrederea oamenilor, au aruncat totul la coş, într-o singură seară. Într-o singură seară,
Jandarmeria română a intrat în slujba unui infractor, iar şefii jandarmeriei române au pus o armă de elită
a Ministerului de Interne în slujba unui grup infracţional organizat împotriva propriului popor (…).
Oreste Teodorescu: Şi pentru că estre o seară a imbecililor fundamentali, daţi-mi voie să vă spun în acest
genunche al broaştei, Liviu Pop, ăla cu capul mare şi fără nicio circumvoluţiune, uite, domne ce scrie
nesimţitul acesta pe Facebook…
Rareş Bogdan: Vă rog, domnul Oreste!
Oreste Teodorescu: Klaus Iohannis, îţi place? Sunt cei care te-au votat în 2014 şi poate te vor vota şi în 2019,
nu mă înţelege greşit. Nu e vorba de jandarmi şi de cei care-i bat pe jandarmi. P.S., poate ne dai tu explicaţii
la ceea ce fac protestatarii cu jandarmii, eşti mulţumit, Klaus? Bă, dar de când analfabetul ăsta a prins atâta
tupeu, încât să i se adreseze Preşedintelui României, că este totuşi un fost ministru, totuşi. Hai, că noi ca
jurnalişti, ne putem permite, după 30 de ani, să micţionăm pe imbecilii ăştia…
Rareş Bogdan: Îl privesc cu scârbă. Băiatul ăsta…
Oreste Teodorescu: (…) Hidrocefalul ăsta nu-şi poate permite ca un fost funcţionar de rang înalt, ministru,
să se adreseze aşa, de la per tu, cu Preşedintele României. N-are cum. Dacă vrea să se adreseze aşa, să
renunţe la toate funcţiile politice şi publice, să se facă jurnalist, pentru copii între clasele 1 maxim 3, cam
la atâta se reduce inteligenţa domniei sale şi din libertatea pe care o are de liber-profesionist, să-şi poată
permită orice. Da? Ca ministru, sau fost ministru în guvernul României, să te adresezi în asemenea hal
Preşedintelui este…
Oana Stănciulescu: Ar trebui să nu-l mai vezi la faţă (…).
Rareş Bogdan: Mâine seară vom fi din nou acolo. Mâine după amiază vom fi din nou acolo, astăzi şi vom fi
mai mulţi, pentru că nu ne sperie, nici Liviu Dragnea, nici jandarmeria lui Cucoş, pentru ei, pentru
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domnul Cucoş, am un singur lucru: un scuipat. Pentru domnul Cucoş, un lucru, un scuipat, cred că e prea
mult (…).”.

Membrii Consiliului au mai reţinut că unele dintre comentariile moderatorului
emisiunii “Jocuri de putere” din 10.08 şi 15.08.2018, referitoare la protestul din 10
august 2018, se pot încadra într-o formă de instigare la violenţă, fapt ce contravine art.
40 alin. (5) din 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.

La constatarea încălcării normei citate, au fost avute în vedere comentarii,
precum:

Rareş Bogdan: ”...Dragnea, eşti un nenorocit infernal, porc ordinar, nici la nunta fiului tău nu vei
avea, vom veni peste tine la Palatul Snagov, nenorocitule! Nu te va apăra toată echipa jandarmeriei, ştim
exact unde ai nunta. Peste tine vom veni la Palatul Snagov, pentru nenorocirile pe care le faci!
Nenorocitule (…)! Liviu Dragnea, eşti om mizerie! Eşti un nenorocit! Absolut! Te crezi dictatorul
României! Nu vei scăpa de românii care cred în ţara asta...”

Rareş Bogdan: „Nu mă voi opri până nu văd vinovaţii că ajung pe scările Parchetului. Nu mă voi
opri până nu-l văd pe colonelul Paraschiv, pe colonelul Cazan, pe colonelul Sindile şi pe Cucoş în
puşcărie. Deci nu mă opresc…Domnule preşedinte, sunt în stare să vă cheme soţia, care nu are imunitate,
pe doamna Carmen Iohannis, la audieri. Sunt în stare să facă orice. Treziţi-vă până nu este prea târziu.”

Mai mult, moderatorul nu a avut nicio reacţie la comentarea de către Oreste
Teodorescu a unor citate incitatoare la violenţă ale colonelului Daniel Dragomir: „Iată ce
postează acest vierme, pentru că un om care este dat afară, după ce a jurat credinţă patriei sale el fiind
suspectat de relaţii periculoase cu entităţi ostile statului român. Are o postare care incită la nesupunere
militară. Pentru noi e foarte clar că vineri, dincolo de ciocnirea între protestatarii paşnici şi între
manifestanţii din Diaspora, nemulţumiţi de incalificabila şi îngrozitoarea guvernare Dăncilă din ăştia 2
ani, undeva în subsidiar, mai adânc, există şi un plan, ucrainizarea Românei, punerea României pe butuci,
tocmai, pentru a nu-şi putea îndeplini 3 dintre criteriile care deranjează teribil Federaţia Rusă, o România
stabilă economic şi militar, o Românie care are şi face parte dintr-un program de securizare a Mării Negre,
o Românie care este gata şi poate specula economic extraordinar, mutarea capabilităţilor militare
americane din Turcia în România. Iată ce postează acest trădător de neam şi ţară, care este lăsat în
libertate. El astăzi bântuie nişte haznale TV şi incită la nesupunere militară. Este un act de o gravitate
extraordinară, iar domnul Amiral Chiţac vă poate confirma. Iată ce spune acest, domne, ori e idiot, ori e
coadă de topor, ori este spion străin, ori este un agent de influenţă al unui alt stat. Nimeni, niciodată, într-
o ţară civilizată, pentru asemenea afirmaţii nu mai poate rămâne în libertate. Primim, zice el, primim tot
mai multe informaţii de la colegii patrioţi din structurile de securitate, că se planifică noi violenţe,
atacurile de ieri au avut doar un rol de planul este deja pornit pentru România şi Bulgaria pe modelul
Ucraina. Se urmăreşte ruperea României, în acest caz jandarmeria şi armata nu vor face faţă este nevoit
să ne organizăm. Să ne organizăm noi, cine? Derbedeii? Condamnaţii penal? Cine să ne organizăm? Vor
nesupunere civică, adică noi. Le dăm supunere civică! Vor violenţă, le vom răspunde. Vor să arunce ţara
în aer, pe modelul Ucraina, suntem, pregătiţi să le răspundem, suntem antrenaţi să le răspundem pe
măsură. Fac apel la toţi ofiţerii patrioţi din serviciile de informaţii, Ministerul Apărării, Ministerul de
Interne, fac apel la rezervişti, fiţi pregătiţi! În situaţia în care lucrurile vor degenera, ne vom organiza.
Fiecare dintre voi ştie ce are de făcut. Acţiunile noastre trebuie coordonate la momentul oportun cu forţe
armate, trupele de jandarmi trebuie sprijinite cu toate forţele.”

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că, în contextul dezbaterii
aceluiaşi subiect, în cadrul emisiunilor analizate, a fost folosit un limbaj jignitor la adresa
unor persoane publice, nominalizate pe post (printre care: Mihai Fifor, Alina Mungiu
Pippidi, Maria Grapini, Petre Daea, Liviu Pop), de natură a le prejudicia în mod
nejustificat imaginea, încălcându-se astfel art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului,
dispoziţie prin care oricărei persoane îi este garantat dreptul la imagine.Cu titlu de
exemplu:

- Emisiunea Jocuri de putere din 06.08.2018
Oreste Teodorescu: Acela era Fifor. Uite domnule, un gibon, acela era Fifor, uite domnule un gibon,

cred că are două clase primare şi ştie să mănânce banane fără coajă. Bun, în regulă. Domnul acesta ce-a
făcut domnule, a făcut un lucru pe care nu l-a mai făcut nimeni în România, a dat apă la moară sută la
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sută propagandei ruseşti împotriva scutului de la Deveselu, că ruşii de ani de zile de când am început şi noi
să fim prieteni cu NATO şi cu Statele Unite ne acuză că noi deţinem rachete balistice la Deveselu şi că de
fapt la Deveselu se vor porni nişte rachete împotriva superbei şi măreţei Rusii.

Sel. 19 Rareş Bogdan: Ne întoarcem după pauză, doamna Pippidi, sunteţi nesimţită.
Rareş Bogdan: Şi ultimul subiect: prostul lunii iulie.

Oreste Teodorescu: Da, eu am să-l votez prostul lunii iulie pe Daea, pentru că mi se pare că a comis
cea mai…”

- Emisiunea Jocuri de putere din 09.08.2018
Sel 5 (rep 13:02-19:08, sel 9-22) Rareş Bogdan: Ne întoarcem în platou, Oreste Teodorescu, aş vrea...

aş vrea să revin la doamna Grapini totuşi, la jignirea sa, nu şi-a cerut scuze până la această oră, în
continuare păstrează mesajul pe pagina de socializare. Ce e în mintea acestei femei?

Oreste Teodorescu: Aicea, puneţi o întrebare unei persoane nepotrivite. Ar trebui să întrebaţi un
medic veterinar ce este în mintea doamnei Grapini, eu nu mă pricep la animale, habar n-am să vă spun,
cred că nimic, dacă mă întrebaţi pe mine. Nu se poate ca o doamnă care a copiat 101% un roman şi a avut
cutezanţa cumva să acceadă chiar la poarta Uniunii Scriitorilor cu un roman copiat de pe internet, o
doamnă care... pentru care cratimele ucide, o doamnă a cărei singură performanţă este aceea de a face din
nişte chiloţi urâţi, d-ăia... ştiţi chiloţii sovietici până la genunchi, nişte milioane de euro în anii `90 la
Timişoara, dom`le, n-a mai produs altceva doamna Grapini, ea era această Dăncilă, încă înainte de a se
naşte Veorica, ştiţi? Noi am avut aşa întotdeauna o mamă a proştilor care rămânea gestantă mereu. Până
să apară doamna Dăncilă, această creatură era doamna Grapini. Dintr-odată, doamna Grapini a intrat
într-un con de umbră, ca şi Ceauşescu după ce s-a născut Gorbaciov în politică, ştiţi? Până p`în `84 când
a apărut Gorbaciov, dom`le, Ceauşescu era primăvara Tratatului de la Varşovia. Dom`le, până să apară
Veorica, mama mereu gestantă a prostiei universale era doamna Maria Grapini. E, tocmai domnia sa, că
aicea este tupeul absolut abject, tocmai domnia sa să ne vorbească nouă despre certificatul de proşti pe
care ar trebui să-l luăm de la USR ca să putem participa la miting?

- Emisiunea Jocuri de putere din 10.08.2018
Oreste Teodorescu: Şi pentru că estre o seară a imbecililor fundamentali, daţi-mi voie să vă spun în acest
genunche al broaştei, Liviu Pop, ăla cu capul mare şi fără nicio circumvoluţiune, uite, domne ce scrie
nesimţitul acesta pe Facebook…
Rareş Bogdan: Vă rog, domnul Oreste!
Oreste Teodorescu: ... Bă, dar de când analfabetul ăsta a prins atâta tupeu, încât să i se adreseze
Preşedintelui României, că este totuşi un fost ministru, totuşi. Hai, că noi ca jurnalişti, ne putem permite,
după 30 de ani, să micţionăm pe imbecilii ăştia…
Rareş Bogdan: Îl privesc cu scârbă. Băiatul ăsta…
Oreste Teodorescu: (…) Hidrocefalul ăsta nu-şi poate permite ca un fost funcţionar de rang înalt, ministru,
să se adreseze aşa, de la per tu, cu Preşedintele României. N-are cum. Dacă vrea să se adreseze aşa, să
renunţe la toate funcţiile politice şi publice, să se facă jurnalist, pentru copii între clasele 1 maxim 3, cam
la atâta se reduce inteligenţa domniei sale şi din libertatea pe care o are de liber-profesionist, să-şi poată
permită orice. Da? Ca ministru, sau fost ministru în guvernul României, să te adresezi în asemenea hal
Preşedintelui este…”

În calitate de garant al interesului public, având în vedere dispoziţiile legale,
Consiliul crede cu tărie că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod
corect, iar acest lucru trebuie făcut cu imparţialitate şi echilibru în ceea ce priveşte
faptele şi evenimentele prezentate, asigurându-se şi respectarea dreptului persoanei
la imagine.

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr.
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi
dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar
difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de
verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare.

Faţă de toate aceste aspecte, în şedinţa publică din 15 ianuarie 2019, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să încalce grav prevederile
referitoare la informare corectă şi demnitate umană, deşi în anul 2018 i-au fost aplicate
10 amenzi, în valoare totală de 145.000 lei, pentru încălcări similare (Deciziile nr.
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9/16.01.2018; 170/27.02.2018; 298/10.05.2018; 338/12.06.2018; 405/06.09.2018;
406/06.09.2018; 415/11.09.2018; 435/18.09.2018; 447/25.09.2018; 484/23.10.2018).

Sub acest aspect, legiuitorul prevede că, în cazul săvârşirii repetate a unei
fapte şi numai după ce în prealabil radiodifuzorul a mai fost amendat cel puţin de
două ori, Consiliul poate decide aplicarea unei sancţiuni mai severe, respectiv cea
prevăzută la art. 95 alin. (1) lit. a).

Având în vedere aceste considerente, constatând îndeplinerea condiţiei
reglementate de art. 95 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus şi votat aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. a) din legea
invocată, respectiv cu obligarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
de a difuza, în ziua de 17 ianuarie 2019, timp de 10 minute, între orele 19.00-
19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

În temeiul dispoziţiilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art.
15 şi ale art. 95 alin. (2) lit. a) din aceeaşi lege,

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 pentru postul de televiziune REALITATEA TV)
se sancţionează cu obligaţia de a difuza, în ziua de 17 ianuarie 2019, timp de 10
minute, în intervalul orar 19.00 - 19.10, numai textul deciziei de sancţionare,
pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale articolelor 34 alin. (1),
40 alin. (4, 5) şi 64 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 95² alin. (1) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile emise în condiţiile
art. 95 pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de apel;
soluţionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C.
REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a difuza în ziua de 17 ianuarie 2019,
timp de 10 minute, în intervalul orar 19.00 - 19.10, pe postul de televiziune
REALITATEA TV, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul
S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu obligaţia de a difuza, în ziua de 17 ianuarie
2019, timp de 10 minute, în intervalul orar 19.00 - 19.10, pe postul de
televiziune REALITATEA TV, următorul text:

Consiliul a decis aplicarea acestei sancţiuni severe, întrucât
radiodifuzorul a încălcat în mod repetat şi grav prevederile referitoare la
obligaţia de a informa corect publicul şi de a respecta dreptul la imagine a
persoanei.

În fapt, în perioada 6-17 august 2018, postul REALITATEA TV a difuzat
mai multe emisiuni de dezbateri şi de ştiri în care a fost analizat subiectul
referitor la mitingul ce a avut loc în data de 10.08.2018, care s-a soldat cu
violenţe.
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În şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat rapoartele de
monitorizare şi au vizionat înregistrări ale emisiunilor “Jocuri de putere”
(ediţiile din 6, 9, 13, 14 şi 15 august), “Ştiri şi dezbateri” (ediţiile din 10, 11 şi 12
august), Breaking News şi Talk News (ediţiile din 13 şi 14 august 2018) şi au
constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2)
din Legea audiovizualului şi ale 34 alin. (1), 40 alin. (4, 5) şi 64 alin. (1) lit. a) din
Codul audiovizualului

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor
analizate, modul în care a fost dezbătut subiectul referitor la protestul din 10
august 2018, contravine prevederilor legale invocate, în sensul că
radiodifuzorul nu a asigurat informarea obiectivă a publicului prin prezentarea
corectă a faptelor şi evenimentelor, nu a favorizat libera formare a opiniilor şi
nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi opinii.

Consiliul consideră că maniera în care a fost abordată o asemenea temă,
cu un puternic impact şi interes în rândul telespectatorilor, contravine flagrant
reglementărilor în vigoare în virutea cărora radiodifuzorului îi incumbă
obligaţia legală de a informa în mod obiectiv, cu imparţialitate şi bună-credinţă,
publicul în legătură cu informaţiile ce îi sunt aduse la cunoştinţă.

Astfel, în cadrul emisiunilor analizate au fost prezentate informaţii
nereale, în sensul cărora în incita Guvernului ar exista muniţie de război, iar
împotriva demonstraţilor ar fi fost folosit un gaz toxic (CS) pentru sănătatea
populaţiei, interzis la nivel internaţional. S-a mai afirmat că un colonel din
cadrul Jandarmeriei Române ar fi responsabil de “moartea a doi kosovari”, în
perioada în care acesta ar fi coordonat brigada română a forţelor ONU din
Kosovo. Deşi în cadrul emisiunii nu au fost prezentate date concrete care să
ateste aceste informaţii grave, pe ecran au fost afişate titluri menite să inducă
publicului veridicitatea acestora.

O asemenea abordare contravine exigenţei art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului, potrivit căreia radiodifuzorul avea obligaţia de a asigura
informarea obiectivă a publicului, iar în virtutea principiului prevăzut la art. 64
alin. (1) lit a) din Codul audiovizualului, acestaar fi trebuit să asigure şi o
distincţie clară între fapte şi opinii.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în cadrul emisiunilor difuzate în
aceeaşi perioadă de referinţă, au fost făcute comentarii acuzatoare la adresa
unor persoane şi entităţi publice, fără ca moderatorul să solicite
interlocutorului să le probeze, aşa cum prevede legiuitorul, pentru ca, pe de o
parte, să permită publicului să evelueze cât de justificate sunt şi să-şi poată
forma propria convingere cu privire la informaţiile şi faptele prezentate. În
acest caz, a fost reţinută încălcarea art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului,
deoarece moderatorul nu luat atitutine prin care să stopeze formularea de
acuzaţii în lipsa prezentării de dovezi. Respectarea normei legale are ca scop,
pe de o parte, protejarea demnităţii şi onoarei persoanei vizate de conţinutul
afirmaţiilor acuzatoare nedovedite, iar, pe de altă parte, asigurarea dreptului
publicului la informare corectă, întemeiată pe probe concrete, pertinente şi
concludente.

Membrii Consiliului au mai reţinut că unele dintre comentariile
moderatorului emisiunii “Jocuri de putere” din 10.08 şi 15.08.2018, referitoare
la protestul din 10 august 2018, se pot încadra într-o formă de instigare la
violenţă, fapt ce contravine art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit
cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu
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folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că, în contextul
subiectului despre mitingul din 10 august 2018, în cadrul emisiunilor analizate,
a fost folosit un limbaj jignitor la adresa unor persoane publice, nominalizate
pe post, de natură a le prejudicia în mod nejustificat imaginea, încălcându-se
astfel art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului, dispoziţie prin care oricărei
persoane îi este ocrotit dreptul la imagine.

Faţă de toate aceste aspecte, în şedinţa publică din 15 ianuarie 2019,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să încalce grav
prevederile referitoare la informare corectă şi demnitate umană, deşi în anul 2018
i-au fost aplicate 10 amenzi, în valoare totală de 145.000 lei, pentru încălcări
similare.

Sub acest aspect, legiuitorul prevede că, în cazul săvârşirii repetate a unei
fapte şi numai după ce în prealabil radiodifuzorul a mai fost amendat cel puţin
de două ori, Consiliul poate decide aplicarea unei sancţiuni mai severe,
respectiv cea prevăzută la art. 95 alin. (1) lit. a).

Având în vedere aceste considerente şi constatând îndeplinerea condiţiei
reglementate de art. 95 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA
S.A. cu sancţiunea prevăzută la art. 95 alin. (1) lit. a) din legea invocată,
respectiv cu obligaţia de a difuza, în ziua de 17 ianuarie 2019, timp de 10
minute, între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de
C.N.A.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că
radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect, iar acest lucru
trebuie făcut cu imparţialitate şi echilibru în ceea ce priveşte faptele şi
evenimentele prezentate, asigurându-se şi respectarea dreptului persoanei la
imagine.

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată
să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de
exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte
şi opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată
prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în
prezentare, descriere şi narare.”

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


