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Decizia nr. 288/12.03.2019
privind sancţionarea cu somaţie 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; 0372 124 503

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 martie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 458/16.01.2019 cu privire
la emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate de postul REALITATEA TV, în perioada 12 - 16 ianuarie
2019.

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. 29 alin. (2) şi (3), art. 40
alin. (1) şi (2), art. 64 alin. (1), lit. a) şi b) şi art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 29 (2) Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu

impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi
avertizaţi verbal: "Atenţie! Imagini care vă pot afecta emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată
static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul
aceleiaşi producţii audiovizuale.

(3) Imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de
motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate,
trebuie precizat acest fapt.
(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii

media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea
acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi
program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să
prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 (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;
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b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public,

de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, în perioada 12 – 16 ianuarie postul de televiziune Realitatea Tv a difuzat mai
multe emisiuni de ştiri şi dezbateri în care au fost abordate subiecte referitoare la recursul
compensatoriu şi efectele sociale ale acestuia.

Potrivit raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului, din care redăm
fragmente, spre exemplificare:
„Jocuri de Putere, ora 21:00

Postul de televiziune Realitatea TV, a difuzat, în data de 12.01.2019, în intervalul orar
20:59-00:50 emisiunea de dezbatere „Jocuri de putere” moderată de Rareş Bogdan.

Invitaţi: Costin Georgescu-fost director SRI; Bogdan Comaroni-Ziua News; Doru Mărieş-
activist civic; Mihai Neamţu-PNL; Bogdan Lefter-profesor; Cristian Diaconescu- fost ministru
Externe; Ciprian Necula-sociolog.

Emisiunea a început cu difuzarea unui material în care artiştii Adrian Daminescu şi Andra
interpretează câteva melodii tradiţionale pe scenă, în timpul unui concert.

Titluri afişate pe ecran: CEA MAI CORECTĂ PROGNOZĂ PE 2019; (...) AN CRUCIAL
PENTRU ROMÂNIA, BĂTĂLIA FINALĂ; 2019, ULTIMUL TREN; INFRACTORI VS. LOCUITORI;
2019, ULTIMA LUPTĂ PENALI VS ROMÂNI EXCEPŢIONALI; BOGDAN S-A ÎNTORS ŞI NU MAI
POATE FI OPRIT; DRAGNEA, LA MULŢI ANI CU EXECUTARE!; NOI NU UITĂM, NOI NU DĂM
PSD AMNISTIE ŞI GRAŢIERE; (...)

După difuzarea materialului introductiv, Rareş Bogdan le-a mulţumit telespectatorilor
pentru mesajele de susţinere şi a anunţat că va începe un nou sezon al emisiunii „Jocuri de
putere”.

S1 (rep.09.34-25.15, sel.12-21) Rareş Bogdan: Dacă românilor le spun „La mulţi ani”,
lui Liviu Dragnea îi doresc tot „La mulţi ani”, dar cu executare, din tot sufletul, pentru că
nu ne oprim şi vom continua războiul cu ciuma roşie, vom continua războiul cu infractorii,
cu toţi infractorii cocoţaţi în fruntea statului. (...)

(...) Astă seară ce s-a întâmplat la Ateneu, mâine seară justiţie timp de două ore şi
jumătate şi credeţi-mă că avem ce vorbi şi după asta, afaceri europene. Luni seara economie,
pentru că prăbuşesc economia măsurile lui Vâlcov şi Orlando duc la prăbuşirea economiei. Vom
vorbi atât de planurile legate de amnistie cât şi de porcăria recursului compensatoriu, 188
de infractori eliberaţi este cifra oficială oferită de la biroul lui Tudorel Toader, 188 de
infractori eliberaţi mai devreme în baza Legii regimului compensatoriu au comis noi fapte
cu violenţă, crime, tentative de crime, violuri şi tâlhării. Pentru aceştia cine răspunde? (…)

(...)
Postul de televiziune Realitatea TV, a difuzat, în datele de 13, 14, 16.01.2019, interval

orar 18:00-00:50, în cadrul emisiunilor de ştiri şi de dezbateri, informaţii şi comentarii care au
avut ca subiect Legea recursului compensatoriu.

(...)

 Breaking news, ora 19:00
Moderatoare: Saviana Russu

13.01.2019
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Invitaţi: Radu Cristescu-vicepreşedinte PER; Luminiţa Adam-avocat; Tudor Ionescu-

secretar ALDE.
Titluri: 12.500 DE DEŢINUŢI, ELIBERAŢI ÎN 2018; O NOUĂ CRIMĂ DUPĂ ELIBERARE;

VIOLATOR DESPĂGUBIT DE STAT; PLĂTIT ŞI ELIBERAT MAI DEVREME.
S1(rep.00:00, sel.13-19) Saviana Russu: Între timp realitatea crudă, recidivişti care ies

din penitenciare în baza Legii recursului compensatoriu, comit infracţiuni îngrozitoare din
nou, apropo de miza legată de amnistie şi graţiere. În 2018 aproape 12.500 de deţinuţi au
păşit liberi pe porţile penitenciarului înainte de termen după ce au reclamat la CEDO
condiţiile necorespunzătoare din închisori.

S2(rep.18.55-21.40,sel.13-19) Prezentatoare: Discuţia despre amnistie şi graţiere
vreau să o purtăm în condiţiile în care aproape 12.500 de deţinuţi au fost eliberaţi doar
anul trecut în baza Legii recursului compensatoriu. Ei bine, sunt şi multe exemple recente
care ne arată că aceşti deţinuţi eliberaţi au recidivat, ieri aflam că un bărbat de 30 de ani
eliberat recent tot în baza recursului compensatoriu este suspectat că ar fi înjunghiat
mortal un tânăr în Mediaş, s-ar fi bătut într-un club şi victima pentru că a pierdut foarte mult
sânge după ce a fost înjunghiat a murit la spital, este vorba despre un tânăr de 25 de ani.
Bărbatul recidivist despre care povesteam a fost condamnat iniţial tot pentru omor. Şi mai sunt şi
alte exemple cu violatorul acela care a primit 3000 de euro în buzunar pentru condiţiile
neprielnice din închisori. Cât de gravă vi se pare situaţia, doamna Adam?

Luminiţa Adam, avocat: Mi se pare destul de gravă şi mi se pare destul de gravă în
contextul în care vorbim de infracţiuni cu violenţă. Considerăm toţi că un act de justiţie este un
act de echilibru şi un act de dreptate şi atunci dacă vrem să se facă dreptate ar trebui să se facă
dreptate până la capăt, pentru că nu neg, condiţiile din penitenciarele din România nu sunt cele
care ar trebui să fie, nu sunt cele care UE doreşte să le avem.

Saviana Russu: Dar asta justifică amnistia şi graţierea?
Luminiţa Adam, avocat: Nu, asta voiam să vă spun. Dar nu e mai puţin adevărat că

victimele celor care au comis asemenea infracţiuni au şi ele dreptul la compensare, la o
compensare morală, măcar să se ştie că s-a făcut dreptate, măcar să creadă că justiţia a
intervenit şi că cel vinovat plăteşte. Cam cum te-ai simţi că ai avut o pierdere definitivă mă refer
în cazul acesta în care a fost condamnat pentru omor şi să vezi că cel aproape de tine nu mai
există, şi celălalt a fost lăsat liber pentru că vezi dragă doamne, condiţiile în care a fost deţinut
nu au fost cele mai bune. Într-adevăr, mi se pare că se aduce o atingere a actului de justiţie. Nu
sunt împotriva clemenţei, de-a lungul istoriei au fost nenumărate de clemenţă, dar nu aşa.

 Breaking news, ora 19:59
Moderatoare: Nicoleta Cone
Titluri: CRIMĂ DUPĂ ELIBERARE, ÎN MEDIAŞ; IMAGINI ŞOCANTE, BĂRBAT UCIS CU

SÂNGE RECE; TÂNĂR DE 25 DE ANI, ÎNJUNGHIAT LA CLUB; EFECTELE CUMPLITE ALE
RECURSULUI COMPENSATORIU

S3 (rep.58.46-59.59, sel.13-19; rep.00.00-10.15 sel.13-20) Nicoleta Cone: Crimă comisă
de un recidivist, un bărbat eliberat recent în baza Legii recursului compensatoriu este
suspectat că a înjunghiat de 18 ori un bărbat în faţa unui club din oraş. Victima avea doar
25 de ani. Tânărul este doar unul dintre ei căzuţi victime în faţa foştilor deţinuţi eliberaţi
mai repede din închisoare. Numai în ultimul an au fost eliberate peste 10.000 de persoane,
în mare parte acestea s-au întors în spatele gratiilor, 188 dintre ei au comis din nou crime,
violuri sau tâlhării. Vă avertizăm, urmează informaţii şi imagini cu puternic impact
emoţional.

Călin Cociş, corespondent Realitatea TV (telefonic) : Bună seara domnilor şi doamnelor,
vorbim de o crimă îngrozitoare petrecută în faţa unui club din oraşul Mediaş, judeţul Sibiu.
Conflictul a izbucnit în faţa localului între două grupuri care se pare că s-au luat la ceartă. La un
moment dat se pare că au ieşit din local unde au început să împartă pumni şi cuţite. Unul dintre
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tineri, se vede foarte clar pe aceste imagini şocante, s-a împiedicat şi a căzut şi în acel moment
a fost atacat de un alt bărbat, care l-a înjunghiat în picior. Când a ajuns la spital, medicii au făcut
tot posibilul pentru a-l menţine în viaţă, însă a pierdut mult prea mult sânge şi şi-a pierdut viaţa.
(…) Vorbim de un tânăr de numai 25 de ani, cel suspectat că l-a omorât este un bărbat de 30 de
ani, care a fost prins după jumătate de zi în judeţul Alba, din ceea ce am reuşit să aflăm, bărbatul
a mai fost condamnat tot pentru omor, dar a fost eliberat în baza recursului compensatoriu. Sunt
foarte multe persoane condamnate în baza acestei legi, care s-au întors în spatele gratiilor, aşa
cum spuneai, Nicoleta, din cele peste 10.000 de persoane eliberate în baza acestei legi, multe
au recidivat şi au comis din nou infracţiuni cu violenţă, vorbim de violuri, tâlhării sau chiar crime.
Datele de la Ministerul Justiţiei ne arată că vorbim de 188 de persoane în această situaţie.

Nicoleta Cone: (…) Aşadar vorbim de un recidivist din Alba, mă rog, a ucis un tânăr din
Mediaş, a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor şi tâlhărie, două tentative de omor.

Dan Antonescu, specialist criminolog (telefonic): Din câte ştiu eu era vorba tot de un omor,
dar probabil este mai puţin important, cert este că această eliberare, această clemenţă a legii, a
societăţii, a legiuitorului nu a fost înţeleasă de acest om. Nu am nimic împotriva celor care în
conformitate cu ce arată ei în penitenciar, un comportament exemplar, participă la activităţi
organizate pentru reeducare şi pentru revenirea la normal în societate a celor care au greşit,
aceştia ar trebui să beneficieze de eliberare condiţionată, de aceste prevederi ale recursului
compensatoriu sau cum s-o chema acesta. Sunt foarte mulţi cei care nu merită acest lucru, nu
au de ce să beneficieze de această clemenţă a legiuitorului pentru că, aşa cum spunea şi
colegul dumneavoastră, evidenţa este dureroasă, foarte mulţi dintre cei eliberaţi s-au reîntors şi
aici la cei care au comis fapte de mare violenţă, cei care au comis fapte de natură sexuală,
violatori sau pedofili, aceştia nu prea pot să se reeduce să revină la normal. În momentul în care
au comis astfel de fapte cu intenţie şi deliberat, nu neapărat într-un moment de rătăcire, aceia
sunt oameni care au acţionat pe moment şi care au fost şi încadraţi la fapta de omor, omor
simplu. Nu este uşor să comiţi o faptă de omor, dar una este omorul şi alta este omorul calificat
ceea ce au comis în trecut, omor deosebit de grav, inclusiv cu premeditare etc. Oamenii aceia e
clar că au vrut să facă aşa ceva, nu a fost o rătăcire de moment şi aici venim în faţa unei alte
fapte comise clar fără cea mai mică reţinere, lovesc cu bestialitate un om căzut, o să depindă în
instanţă ca circumstanţă atenuantă că l-a înjunghiat în picior, nu a vrut să îl omoare, dar este
ştiut că acolo în zona coapsei există artera femurală care odată atinsă nu mai permite
supravieţuirea mai mult de 10-15 minute, e cel mai mare vas sanguin din corpul omenesc şi
puterea cu care sângele iese prin acea leziune este de neoprit. Este aproape imposibil de salvat
o persoană care a suferit o leziune la artera femurală.

(...)
Pe ecran au rulat imagini filmate cu o cameră de supraveghere, în care se pot observa

mai multe persoane care aleargă şi apoi lovesc o altă persoană aflată la pământ. Următorul
cadru prezintă un bărbat care se îndepărtează de la locul agresiunii, ţinând în mână un obiect.
Imaginile au fost semi-blurate, chipurile persoanelor care apar în imagine nu se pot însă
identifica. Imaginile au avut menţiunea oradesibiu.ro şi au rulat în buclă, alternând difuzarea mai
multor cadre în care un bărbat cu mâinile la spate şi chipul blurat este însoţit de mascaţi.
Imaginile au fost însoţite de menţiunea afişată în colţul stânga-sus: Atenţie! Imagini cu puternic
impact emoţional!

 Jocuri de putere, ora 20:59
Moderator: Rareş Bogdan
Invitaţi: Petrişor Peiu- profesor; Vergil Chiţac-PNL; Cristian Diaconescu-fost ministru de

Externe; Ioana Ene Dogioiu-jurnalist; Cornelia Lalu-avocat; Claudiu Dinu-profesor universitar;
Stelian Negrea-jurnalist; Constantin Durgheu-avocat.

Titluri afişate pe ecran: MESAJ PENTRU VOTANŢII PSD: PUTEA FI BĂIATUL TĂU!;
RECIDIVISTUL I-A SECŢIONAT ARTERA FEMURALĂ; LEGEA RECURSULUI
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COMPENSATORIU ÎNGROAPĂ PSD; DETALII ÎNGROZITOARE DESPRE ACEASTĂ LEGE DE
LA 22:15; IMEDIAT: ADIO, ARME, IMPLICAREA DIRECTĂ A LUI DRAGNEA!; IMEDIAT:
DEZVĂLUIRI DESPRE AFACEREA CORVETELOR; IMEDIAT: PUN IAR BOLŞEVICII MÂNA PE
ARMATĂ?; IMEDIAT: NUMELE GRELE DIN AFACEREA CORVETELOR; URMEAZĂ: CUM
DEVINE ROMÂNIA RAIUL INFRACTORILOR; ALEGĂTORI PSD-ALDE, PRIVIŢI ACESTE
IMAGINI; PENTRU ALEGĂTORII PSD: ASTA AŢI VOTAT?; LEGEA PSD-ALDE A ELIBERAT
10.880 DE INFRACTORI; MEDIAŞ; TÂNĂR UCIS DE UN BĂRBAT CONDAMNAT PENTRU
OMOR; VICTIMA PSD-ALDE: UN OM DE 25 DE ANI; URMEAZĂ: DEZBATEREA SERII,
LUPTA PT. JUSTIŢIE; PERICOLUL DERAPAJELOR DIN JUSTIŢIE; CRIMA DIN MEDIAŞ,
AUTOR PROASPĂT ELIBERAT; DEDICAŢIE PENTRU TOADER, TĂRICEANU ŞI DRAGNEA;
OFICIAL: 188 DE FOŞTI DEŢINUŢI AU COMIS NOI VIOLENŢE; AICI S-A AJUNS DIN CAUZA
ELIBERĂRII CRIMINALILOR; A FOST ÎNJUNGHIAT DE 11 ORI; (...)

(...)
S4 (rep. 00.00-14.31, sel.13-21) Emisiunea a început cu difuzarea unui material care a

cuprins: fotografia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, mai mule fotografii ale unor bărbaţi tatuaţi,
în bustul gol, ce păreau a fi în regim de detenţie, fotografia unui bărbat în vârstă, a unor copii
şcolari şi a unor studenţi.

Peste fotografiile de mai sus, a fost titrat: Tudorel Toader, Ministrul Justiţiei desemnat
de PSD, iniţiază o lege prin care corupţii, pedofilii şi criminalii vor primi de la stat sume de
5 şi 8 euro pentru fiecare zi de detenţie. Deţinutul primeşte de la stat 1.100 lei pentru
fiecare lună de puşcărie. Alocaţia lunară plătită de stat unui copil este de doar 84 de lei. O
bursă de merit pentru studenţi este de 460 de lei lunar. Un pensionar primeşte 520 de lei
lunar după 20 de ani de muncă cinstită. Statul îi dă pedofilului 15.000 EURO după o
detenţie de 8 ani. Banii sunt luaţi de stat de la tine. Tot tu ai plătit şi paza, cazarea şi masa
timp de 8 ani pedofilului. Spune NU corupţilor. Distribuie acum şi implică-te.

A urmat apoi difuzarea unui material ce a cuprins imagini filmate cu o cameră de
supraveghere, în care se pot observa mai multe persoane care aleargă şi apoi lovesc o altă
persoană aflată la pământ. Următorul cadru prezintă un bărbat care se îndepărtează de la locul
agresiunii, ţinând în mână un obiect. Imaginile au avut menţiunea oradesibiu.ro, au rulat în buclă
şi au fost neblurate. Imaginile au fost însoţite de menţiunea afişată în colţul stânga-sus: Atenţie!
Imagini cu puternic impact emoţional! Imaginile respective au mai fost difuzate de mai multe ori,
pe parcursul intervenţiei de mai jos a moderatorului.

Rareş Bogdan: Sunt imaginile groazei pe care le recomand pentru a fi privite de toţi
cei care au votat PSD şi ALDE şi de toţi jurnaliştii care fac propagandă deşănţată celor din
PSD şi ALDE. Este vorba despre o crimă care a îngrozit un orăşel transilvan şi o ţară
întreagă, crima de la Mediaş, un tânăr de 25 de ani a cărui viaţă a fost curmată, lăsând în
urmă o familie ţintuită de durere, un oraş şocat şi o ţară care aşteaptă de la zi la zi ca
siguranţa cetăţenilor ei să fie pusă după uşă. Iertaţi-mă, dar am avut o discuţie întreagă în
redacţie, cum trebuie să dăm aceste imagini, dacă trebuie să dăm aceste imagini, după
cum ştiţi, emisiunea din această seară avea un alt curs, el îşi va păstra într-o bună măsură
cursul, dar trebuie să înţelegeţi ceva, dacă doriţi să vă mai plimbaţi după ora 18:00 cu
soţia, cu iubita, cu copilul dumneavoastră, cu mama de braţ sau cu tatăl pe stradă, trageţi
de mânecă fiecare votant al PSD-ALDE şi spuneţi-i doar atât, i-aţi votat pentru a se ocupa
exclusiv de infractori, de criminali, de violatori, de corupţi sau i-aţi votat pentru a aduce
bunăstare ţării ăsteia? Economia României se prăbuşeşte în fiecare zi, mâine seară avem
cifrele dezastrului, 500.00 de tineri au plecat din România, cifrele lor cresc zi de zi, iar siguranţa
cu care ne mândream a devenit o himeră, România nici măcar nu mai e o ţară sigură, ne-a
întrecut şi Albania şi Bulgaria şi Muntenegru şi Serbia şi în curând o să ne putem compara doar
cu Columbia, Venezuela. După adoptarea Legii recursului compensatoriu, a PSD-ALDE exclusiv,
susţinută de UDMR şi fac din nou apel şi o să fac seară de aseară către cetăţenii maghiari de
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bună credinţă din Transilvania şi România, care ştiu că nu aprobă, că dezavuează acest
parteneriat între PSD şi liderii UDMR, să atragă atenţia celor 32 de parlamentari UDMR că au
intrat pe o zonă periculoasă pentru România şi comunitatea maghiară. Legea recursului
compensatoriu, opera PSD-ALDE şi UDMR a dus la eliberarea a 10.880 de infractori,
10.880, nu 10, nu 88, nu 888, 10.880 eliberaţi înainte de termen plus unu, cel de la Mediaş,
au recidivat. Deci 189 au recidivat au comis infracţiuni cu violenţă în ultimele 3 luni, crime,
viol, tâlhărie. Eliberările continuă pe bandă rulantă, se bazează Dragnea pe votul familiei
lor sau a grupărilor lor infracţionale? Se bazează Tăriceanu pe asta? Sâmbătă seara un
tânăr de 25 de ani a fost victima unei răfuieli de club, a fost înjunghiat de 11 ori, tăindu-se
artera femurală, în afara clubului, aţi văzut imaginile, despre un individ care se ştie că a
fost eliberat mai devreme, deşi fusese condamnat pentru omor, în baza legii compensaţiei
a lui Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Kelemen Hunor. (....)

(...) Nu le doresc niciodată, vreau doar să privească imaginile şi să se gândească,
Doamne fereşte, le doresc tot binele din lume copiilor lor, dar să privească imaginile atunci când
îl susţin pe Dragnea o ţară întreagă în haos doar ca să se salveze, asta aţi votat? Cei din PSD
şi ALDE, asta aţi votat să se întâmple aţi dat votul dumneavoastră pentru ca România să
devină a infractorilor? Daţi imaginile astea, până înnebunesc toţi din PSD-ALDE, daţi
imaginile de azi-noapte de la Mediaş, dumneavoastră ştiţi că nu doar că au fost eliberaţi
10.880 de infractori, dar Carmen Dan a redus şi numărul patrulelor? Când au preluat
puterea în 2016, în luna decembrie, pe străzile din România erau 3500 de patrule, acum sunt
3040, 460 de patrule au dispărut, adică 1000 de poliţişti mai puţin în fiecare noapte pe stradă.
Priviţi imaginile pentru că asta aţi votat şi asta susţineţi, inclusiv colegii mei din televiziuni,
editorialiştii care odată făceau istorie pentru democraţia României în anii ‘90, iar apoi au ajuns
nişte slugoi absoluţi ai penalilor, mi-e ruşine mie de ruşinea lor, umblă cu capete aplecate nu le
dau numele din jenă pentru că ani în şir le-am citit textele, le-am citit cu nesaţ ziarele pe care le
conduceau, iar astăzi au ajuns nişte slugoi cu excepţia lui Cristian Tudor Popescu, o excepţie,
toţi marii jurnalişti ai naţiei sunt slugile absolute ale celor împotriva cărora au luptat ani în şir.
Asta a promis Dragnea în campanie, unde sunt banii pentru siguranţa cetăţenilor, în siguranţa lui
Dragnea şi Vâlcov? Da, acolo se investeşte masiv, nu şi în siguranţa cetăţenilor simpli,
sunt imagini de azi noapte, daţi-le până ameţesc toţi alegătorii PSD-ALDE, toţi jurnaliştii
sulfuroşi care susţin pe indivizii ăştia şi toţi nenorociţii care cred că România poate
deveni Venezuela sau Columbia. În seara asta o să vedeţi şi chipul brutei, omul a săvârşit
omor, iar Tudorel Toader, cu Liviu Dragnea, cu Călin Popescu Tăriceanu, Eugen Nicolicea
şi Florin Iordache, i-au eliberat. Ăştia sunt indivizii care au făcut o afacere sulfuroasă din
ceea ce înseamnă siguranţa cetăţeanului. (…) Daţi imaginea, vă rog eu frumos, şi sunaţi-
vă vecinii, dacă ştiţi un singur PSD-ist, un singur om care a votat PSD, daţi-i până
ameţeşte cu imaginea asta în cap. Trimiteţi-le pe telefoanele mobile, luaţi-le de la mine de
pe pagina de Facebook, arătaţi-le în faţa lor, pentru că şi ăştia au copii şi el este un copil
de 25 de ani, nu daţi nimic blurat, nu blurat, vreau să văd că mă amendează CNA, mă duc
să mă apăr în faţa CNA, eu mă duc. De ce să dau blurat, ca să aduc servicii celor din PSD-
ALDE, nu dau nimic blurat, să vadă ce se întâmplă în România, unde infractorii de 2 ani şi
jumătate ne preocupă doar infractorii, nu autostrăzile, nu spitalele, nu şcolile, nu locurile
de muncă, ci doar infractorii, fir-ar al dracu infractorii, nu autostrăzile, nu spitalele, nu
şcolile, nu locurile de muncă ci doar infractorii, fir-ar a dracu de infractori şi de puşcăriaşi.
A ajuns ţara asta să se preocupe, ţara asta numai de infractori, de puşcăriaşi, de hoţi, de tâlhari,
de corupţi, toate curvele şi toţi hoţii care au ajuns în funcţiile statului român, sunt considerate azi
călugăriţe, de parcă ţara asta nu a fost jefuită, nu a fost furată, în curând o să ajungem, să
plângem pe umerii lor, de la Adrian Năstase, la Ana Maria Pătru, şi de la Bica la Udrea la toţi
care astăzi sunt victimele justiţiei (…).
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În prima parte a emisiunii s-a discutat despre scandalul din interiorul MAPN declanşat de

„afacerea corvetelor”, în care este implicat şi liderul PSD, Liviu Dragnea, miza fiind legată de
securitatea României şi implicit a NATO. (...)

(…)

 Breaking News, ora 18:00
Titluri: MII DE INDIVIZI PERICULOŞI ELIBERAŢI; TÂNĂR DE 25 DE ANI ÎNJUNGHIAT

LA CLUB.
S1 (rep.02:50-07:50, sel.14-18) Prezentatoarea: Ministrul Justiţiei aruncă vina pe

tehnocraţi pentru iniţierea Legii recursului compensatoriu cu toate că a intrat în vigoare în timpul
mandatului său. Din 2017 până în prezent mii, mii de deţinuţi au fost eliberaţi înainte de termen
prin legea care le conferă compensaţii pentru condiţiile precare din închisori. Cu detalii vine
corespondentul Realitatea TV Raluca Ţigmeanu. Raluca, spune-ne ce s-a întâmplat cu
protestatarii de astăzi de la Ministerul Justiţiei?

Raluca Ţigmeanu, corespondent Realitatea TV: Cei doi au fost audiaţi şi spun
autorităţile că se fac cercetări pentru infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice.
De altfel, au mai precizat poliţiştii, că în aceste momente se analizează imaginile de pe
camerele de supraveghere şi se face şi cercetarea la faţa locului. Urmează să vedem ce se
va întâmpla în privinţa celor doi protestatari Rezist, care aşa cum spuneai şi tu, au turnat
vopsea pe scările de la Ministerul Justiţiei în semn de protest faţă de această Lege a
recursului compensatoriu, o lege care a stârnit extrem de multe controverse în spaţiul
public şi despre care, preciza astăzi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe pagina sa de
Facebook, faptul că aceste consecinţe ale Legii recursului compensatoriu ar trebui să şi le
asume tehnocraţii, cei de la care ar fi pornit ideea cestei legi şi cei care au avizat-o şi au
validat-o. Însă, în repetate rânduri, în replică, fostul ministru al justiţiei, Raluca Prună, cea
de la care a pornit acest proiect de lege, susţine că forma actuală a legii nu seamănă
deloc cu cea iniţială şi că a fost citez „măcelărită” în Parlament pentru că a fost modificată
drastic. Spunea domnia sa că nu ar fi fost şase zile de libertate pentru fiecare 30 de zile
petrecute în condiţii improprii în penitenciare, ci trei zile şi că spaţiul minim nu ar fi fost de
patru metri pătraţi ci de trei metri pătraţi. Totodată a mai precizat Raluca Prună faptul că
ministrul justiţiei ar fi putut să stopeze acele propuneri făcute în urma acelor dezbateri şi
să nu meargă mai departe să nu fire validate pentru că legea ar fi intrat în vigoare în
timpul mandatului ministrului justiţiei Tudorel Toader. Reamintim până în octombrie 2018
aproape 13.000 de deţinuţi au beneficiat de această Lege a recursului compensatoriu.

Prezentatoarea: O lege a recursului compensatoriu care a venit în atenţia opiniei publice
după oribila crimă comisă la Mediaş. Vă reamintim un tânăr de 25 de ani a fost ucis de trei
bărbaţi, toţi eliberaţi recent din închisoare în baza controversatei legi. Vă avertizăm că imaginile
şi informaţiile acre urmează au un puternic impact emoţional.

(....)

 Talk News, ora 19:00
Moderator: Denise Rifai
Invitaţi: Cornelia Lalu-avocat, Stelian Ion-USR, Dragoş Pâslaru, Marius Paşcan-PMP
Titluri: 14 MII DE DEŢINUŢI ELIBERAŢI ANICIPAT; OPOZIŢIA: MOARTEA ELIBERATĂ

DE PSD; O ŢARĂ ÎNTREAGĂ ŞOCATĂ DE CRIMA DE LA MEDIAŞ; 700 DE RECIDIVIŞTI S-AU
ÎNTORS DUPĂ GRATII; TÂNĂR DE 25 DE ANI ÎNJUNGHIAT LA CLUB; VAL DE CRIME DUPĂ
RECURSUL COMPENSATORIU

14.01.2019
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S2 (rep.08:50-13:49, sel.14-19) Denise Rifai: Revenim la Legea recursului

compensatoriu care revine în atenţia publică după crima cumplită din Mediaş. Un tânăr a
fost ucis în faţa unui club iar principalul suspect este un bărbat eliberat anticipat tocmai în
baza acestei legi. Peste 14.000 de deţinuţi au ieşit din închisoare după adoptarea măsurii.
Colegul meu Călin Cociş are mai multe cifre. Călin, bună seara.

Călin Cociş, corespondent Realitatea TV: 14402 persoane atât au ieşit din spatele gratiilor
de la finalul lui 2017 şi până la finalul lui 2018 în baza acestei Legi a recursului compensatoriu.
Vorbim de persoane cărora au fost scăzute zile din pedeapsă din cauza condiţiilor din
penitenciare. Dintre aceste 14.000 de persoane, 11800 aproximativ au fost eliberate condiţionat
iar 2551 au fost eliberate la termen. Aceleaşi statistici venite de la Administraţia Naţională a
Penitenciarelor ne arată însă că multe au recidivat. Vorbim de 724 de persoane şi extrem de
importante în acest context sunt cifre venite acum câteva zile de la Ministerul Justiţiei, de această
dată, instituţie care spunea că aproape 90 de persoane dintre cele care au recidivat după ce au
fost eliberate mai repede au comis fapte cu violenţă. Vorbim chiar de tâlhării, violuri sau crime.
Toate aceste cifre revin în atenţia publică, aşa cum ai menţionat Denise, în urma acestei crime
teribile care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute în Mediaş, acolo unde un tânăr de 25 de ani
a fost înjunghiat mortal. Trei persoane au fost reţinute până în momentul de faţă. Principalul
suspect este un bărbat de 30 de ai care a mai fost condamnat pentru tentativă de omor şi a fost
eliberat mai repede exact în baza Legii recursului compensatoriu. S-a întâmplat acest lucru la
mijlocul anului trecut. Ar mai fi avut de executat peste 700 de zile de pedeapsă. Această crimă a
fost surprinsă de camere de supraveghere din clubul respectiv şi vă avertizăm să sunt imagini cu
un puternic impact emoţional.

Denie Rifai: Ministrul Justiţiei Tudorel Toader aruncă vina pe tehnocraţi pentru
iniţiere Legii recursului compensatoriu cu toate că a intrat în vigoare în timpul mandatului
său şi de asemenea, au fost aduse, asta este problema, nimeni nu vorbeşte, au fost aduse
modificări substanţiale acestei legi, care şi în urma acestor modificări, se întâmplă
dezastrul asta că oamenii sunt omorâţi, femeile sunt violate de aceşti nenorociţi care au
ieşit din închisori şi care ajung liber pe stradă. Mii de deţinuţi au scăpat din 2017 şi până
în prezent după ce condiţiile precare din închisori au fost compensate prin reducerea
pedepselor. În repetate rânduri citez, am arătat următoarele: proiectul de lege privind
recursul compensatoriu a fost iniţiat de guvernarea tehnocrată. Faptul că CSM, în
componenţa anterioară l-a avizat şi a propus considerarea zilelor ca fiind executate că a fost
adoptat de Parlament, că a intrat în vigoare la scurt timp după ce am devenit ministru şi că
studiul de impact nu se face după ce legea intră în vigoare, este mărturia scrisă de ministrul
Tudorel Toader, luni, astăzi adică, pe pagina domniei sale de Facebook.

S3 (rep.15:20-18:30, sel.14-19) Denie Rifai: De ce tace toată lumea şi nimeni nu zice
nimic? Câţi mai trebuie să moară sau câte să mai fie violate?

(...)

 Jocuri de Putere, ora 21:00
Moderator: Rareş Bogdan
Invitaţi: Cristian Diaconescu-fost ministru, Valeriu Stoica-prin telefon, fost ministru, Raluca

Prună- prin telefon, fost ministru al justiţiei, Cătălin Predoiu- prin telefon, fost ministru al justiţiei
Titluri: UN PIROMAN ELIBERAT A VIOLAT O ADOLESCENTĂ; MESAJ PENTRU

VOTANTUL PSD: PUTEAI FI TU!; DEMOSTRAŢIA: DE CE ESTE TOADER COMPLICE LA
CRIMĂ; FEMEIE VIOLATĂ ÎN BUCUREŞTI DE UN FOST DEŢINUT; 11.000 DE INFRACTORI
ELIBERAŢI MAI DEVREME; DIN OCTOMBRIE 2017, 11000 DE INFRACTORI ELIBERAŢI ;
LEGEA PSD-ALDE A UMPLUT STRĂZILE DE CRIMINALI.

În prima parte a ediţiei, pe întreg ecranul, au rulat imaginile filmate cu o cameră de
supraveghere, în care se pot observa mai multe persoane care aleargă şi apoi lovesc o altă
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persoană aflată la pământ. Următorul cadru prezintă un bărbat care se îndepărtează de la locul
agresiunii, ţinând în mână un obiect. Imaginile au fost semi-blurate, chipurile persoanelor care
apar în imagine nu se pot însă identifica. Imaginile au avut menţiunea oradesibiu.ro şi au rulat în
buclă, alternând difuzarea mai multor cadre în care un bărbat cu mâinile la spate şi chipul blurat
este însoţit de mascaţi. Imaginile au fost însoţite de menţiunea afişată în colţul stânga-sus:
Atenţie! Imagini cu puternic impact emoţional!

S5 (rep. 02:10-04:42, sel. 14-21) Rareş Bogdan: Bună seara doamnelor şi domnilor, o
Românie sub şoc. Vreau să fiţi extrem de atenţi pentru că voi anunţa extrem de clar o
chestiune. Sigur este important să-i ascultaţi pe patru miniştri ai justiţiei, patru miniştri
extrem de buni, care vor fi în direct, dar înainte să le adu cuvântul celor patru miniştri ai
justiţiei: domnului Cristian Diaconescu, doamnei Raluca Prună, domnului Cătălin Predoiu
şi domnului Valeriu Stoica cărora le mulţumesc că au acceptat invitaţia mea şi a
telespectatorilor Realitatea Tv. Este important să vedem ce spun cei patru miniştri ai
justiţiei. Incontestabili toţi patru, oameni de meserie, despre această lege a recursului
compensatoriu care a aruncat în aer o ţară întreagă din cauza faptului că cei de la PSD-
ALDE-UDMR şi-au bătut joc şi de această lege cum îşi bat joc de absolut tot în ţara asta.
Dar înainte de orice permiteţi-mi să anunţ extrem de clar, de direct, uitându-mă în cameră,
sperând că în spatele unui ecran TV se află şi Tudorel Toader că îl acuz pe Tudorel Toader,
ministrul justiţiei, de complicitate la crimă. Deci îl acuz pe Tudorel Toader, ministrul
justiţiei, de complicitate la crimă. Domnul Tudorel Toader este complice moral direct la
crima de la Mediaş. Domnule Dragnea din Brazilia, Maldive sau unde oţi fi, sper să vi se
comunice, că aţi umplut străzile României alături de Călin Popescu Tăriceanu şi Kelemen
Hunor de inşi periculoşi deoarece le daţi compensaţii pentru suferinţă. La despăgubiri
pentru nenorocirile din spitale v-aţi gândit? Nu cred că se gândeşte nimeni. Ce aţi făcut
pentru România pentru nivelul de trai al oamenilor minţiţi în campanie electorală? Pe data
de 02 ianuarie între poiana Braşov şi Buşteni s-au făcut între patru ore jumătate şi cinci. În
mod normal iun drum de 40 de minute.

S6 (rep. 05:40-08:50, sel. 14-21) Rareş Bogdan: Ce au făcut cei din PSD-ALDE-UDMR?
Au făcut două lucruri au scos în stradă românii enervaţi de tupeul de a salva pielea prin
măcelărirea legilor penale şi au lăsat în liberate infractori periculoşi. Cazul de la Mediaş
este doar cel mai recent. Vă mai aduceţi aminte de bihoreanul care şi-a violat mama? De
interlopul din Iaşi care a răpit şi violat o minoră? De orădeanul care a agresat o fată de 19
ani? De bărbatul din Alba Iulia care a atacat şi tâlhărit o fată de 20 de ani în scara blocului.
Daţi vă rog imagini cu aceşti indivizi. De hoţul recidivist care a fugit de poliţie şi a distrus
cinci maşini. De monstrul care a încercat să abuzeze sexual doi copii de grădiniţă. De insul
închis pentru piromanie care a violat o adolescentă de 15 ani. De bestia de 32 de ani care a
agresat o femeie şi a violat-o în zona centrală a Capitalei. Toţi aceşti indivizi sunt recent
eliberaţi. Toţi. Iar legea este încă în vigoare şi se aplică, ţineţi-vă bine, până în 2022.
Bilanţul a doi ani de guvernare PSD-ALDE-UDMR 11000 de infractori, mai precis 10880 de
infractori eliberaţi. Dintre ei numai puţin de 4000 au fost condamnaţi pentru fapte cu
violenţă. Inclusiv violuri, crime, 2700 pentru tâlhării. 10880 de infractori eliberaţi mai
devreme în baza unei legi adoptate de majoritatea PSD-ALDE-UDMR. Dintre cei 10880, 190
au comis noi infracţiuni cu violenţă. Ultima victimă, un tânăr din Mediaş care a murit la
spital după ce a fost înjunghiat de 11 ori sâmbătă noaptea. Dintre cele 11000 de persoane,
deşi cifrele Administraţiei Penitenciarelor vorbesc de 13000 deci dinspre aceştia 900
aproape 100 dintre ei s-au întors după gratii în primele trei luni de după intrare în vigoare a
legii. În România gradul de recidivă ajunge la 80-90%. Asta înseamnă că reeducarea este
doar un deziderat în penitenciarele din România.

(...)
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 Jocuri de Putere, ora 21:00
Moderator: Rareş Bogdan
Invitaţi: Valeriu Turcan, Emilian Isăilă-jurnalist Ziare.com, Mihai Poliţeanu-jurnalist Iniţiativa

România, Cristian Băcanu-PNL, Ion Bogdan Lefter-profesor, Constantin Dulgheu-avocat, Ioana
Ene Dogioiu-prin telefon, Ionuţ Codreanu- jurnalist Active Watch, Stelian Cristian Ion-USR,

Titluri: NOI NU UITĂM DE ELIBERAREA CRIMINALILOR; SOCIOLOGI: MINIM 70%
DINTRE EI VOR RECIDIVA; AU ELIBERAT CRIMINALI, PEDOFILI, TÂLHARI, HOŢI; AU
UMPLUT STĂZILE DE INDIVIZI VIOLERNŢI

S1 (rep. 00:22-04:10, sel. 16-22) Rareş Bogdan: În primul rând, prima formă de
manipulare a realizat-o Tudorel Toader, care a fost ticălos. Era obişnuit deja să fie ticălos.
După care au venit propagandiştii şi timp de ore întregi au prezentat o minciună
înfiorătoare care a început încă de la primele ore ale dimineţii pe pagina de socializare.
Guvernul tehnocrat, PNL şi USR vinovaţi pentru Legea recursului compensatoriu. Klaus
Iohannis vinovat de Legea recursului compensatoriu. Vom demonta, vă rog fiţi foarte
atenţi pentru că vreau să vă ofer adevărul, nu eu, invitaţii mei. Este o minciună cum rar mi-
a fost dat să văd. Şi nu este o minciună prin omisiune. Este o minciună prin ticăloşie.
Prima dată a făcut-o deputatul care avea coadă şi şi-a tuns-o, de la PSD, iar toţii zevzecii
au preluat acest lucru spunând uite domne, i-am prins, au votat pentru legea recursului
compensatoriu. Fals. Camera decizională în această lege a fost camera deputaţilor iar toţi
cai care au făcut manipularea ştiu asta nu sunt idioţi, sunt doar ticăloşi, în frunte cu
Tudorel Toader. Iniţierea legii, au repetat la nesfârşit că a făcut-o Raluca Prună. Iniţierea a
făcut-o Raluca Pruină pentru a rezolva o problemă cu două, respectiv, trei zile fără a
include şi deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni cu violenţă şi s-a ajuns, după modificări
succesive, realizate în Camera Deputaţilor, cameră decizională, la formula acu şase zile,
care nu trebuie să fie consecutive, au intrat şi deţinuţii cu violenţă pentru fapte cu violenţă
şi avem votul final. Vot final în care veţi vedea PSD, UDMR. Apropo deputatul UDMR
Marton Arpad a propus chiar nouă zile, nu şase zile compensatorii la fiecare 30 de zile.
Deci PSD, ALDE, UDMR şi 11 parlamentari aparţinând minorităţilor naţionale. Fără cei 11
nu puteau trece legea. Au trecut la limită. Dra acesta este subiectul pe care îl vom demonta
pentru că dumneavoastră aveţi obligaţia iar noi avem onoarea să vă prezentăm adevărul.
Mă îngrozesc. A intrat un domn de la Iaşi care era supărat şi care l-am simţit cum s-a uitat
ani în şir la o singură televiziune şi era captivul manipulării acelei televiziuni. Aici este
cheia. Fake news-ul trebuie automat anulat, contrabalansat de adevăr. De asta e nevoie de
Realitatea TV. Dar până vom vorbi despre asta vom vorbi despre deciziile CCR, veţi vedea
unde se ajunge, veţi vedea decizia de astăzi a CCR cât de ticăloasă este, unde se va
ajunge. Sigur, eu mă aştept desigur să semneze un protocol între grupările de interlopi şi
parchete. Să fie toată lumea fericită.

S2 (rep.15:00-21:14,, sel. 16-22) Rareş Bogdan: Vreau să discutăm puţin despre recursul
compensatoriu şi situaţia în care s-a ajuns.

Valeriu Turcan: Este aproape o stare de panică în multe oraşe ale României. Desigur,
scos de la muzeul comunismului, domnul Tudorel Toader astăzi recurs la un artificiu care….

Rareş Bogdan: Stelian Cristian Ion, îi mulţumesc, pentru că este unul dintre oamenii
care o să vă explice exact ce s-a întâmplat în Camera Deputaţilor. Acolo unde Tudorel
Toader împreună cu toată propaganda roşie de care dispune, şi dispune de foarte multă,
sunt trei posturi de televiziune care-i sprijină, au încercat să introducă această informaţie
falsă în spaţiul public începând cu ora 17:00. USR şi PNL sunt cei care au votat pentru
această lege. Iniţiatorii au fost în guvernul tehnocrat. Ei bine, domnul Stelian Ion Cristian,
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deputat USR, a fost prezent la toate momentele şi poate să vă explice exact ce s-a petrecut
acolo şi modalitatea în care a funcţionat, practic, maşinăria PSD-ALDE-UDMR şi 11
deputaţi de la minorităţi.
(...)

Astfel, după analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii “Jocuri de putere”, ediţia
din 13 ianuarie 2019, a fost difuzat în mod repetat, în buclă, un material audiovizual ce
prezenta uciderea unei persoane, respectiv agresiunile fizice exercitate asupra unei persoane,
soldată cu decesul acesteia.

Mai mult, imaginile au fost solicitate şi însoţite de comentarii ale moderatorului
emisiunii, comentarii care nu pot justifica difuzarea repetată a acestora.

Spre exemplu: “Sunt imaginile groazei pe care le recomand pentru a fi privite de toţi cei
care au votat PSD şi ALDE şi de toţi jurnaliştii care fac propagandă deşănţată celor din PSD şi
ALDE. Este vorba despre o crimă care a îngrozit un orăşel transilvan şi o ţară întreagă, crima de
la Mediaş, un tânăr de 25 de ani a cărui viaţă a fost curmată, lăsând în urmă o familie ţintuită de
durere, un oraş şocat şi o ţară care aşteaptă de la zi la zi ca siguranţa cetăţenilor ei să fie pusă
după uşă. Iertaţi-mă, dar am avut o discuţie întreagă în redacţie, cum trebuie să dăm aceste
imagini, dacă trebuie să dăm aceste imagini, după cum ştiţi, emisiunea din această seară avea
un alt curs, el îşi va păstra într-o bună măsură cursul, dar trebuie să înţelegeţi ceva, dacă doriţi să
vă mai plimbaţi după ora 18:00 cu soţia, cu iubita, cu copilul dumneavoastră, cu mama de braţ
sau cu tatăl pe stradă, trageţi de mânecă fiecare votant al PSD-ALDE şi spuneţi-i doar atât, i-aţi
votat pentru a se ocupa exclusiv de infractori, de criminali, de violatori, de corupţi sau i-aţi votat
pentru a aduce bunăstare ţării ăsteia?” (...)

„Daţi imaginea, (...) nu daţi nimic blurat, nu blurat, vreau să văd că mă amendează CNA,
mă duc să mă apăr în faţa CNA, eu mă duc. De ce să dau blurat, ca să aduc servicii celor din
PSD-ALDE, nu dau nimic blurat, să vadă ce se întâmplă în România, unde infractorii de 2 ani şi
jumătate ne preocupă doar infractorii, nu autostrăzile, nu spitalele, nu şcolile, nu locurile de
muncă, ci doar infractorii, fir-ar al dracu infractorii, nu autostrăzile, nu spitalele, nu şcolile, nu
locurile de muncă ci doar infractorii, fir-ar a dracu de infractori şi de puşcăriaşi.”

Or, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorii nu
pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale, iar
imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia
acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate.

De asemenea, în urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că emisiunile în care a fost dezbătut subiectul referitor la recursul compensatoriu au
fost difuzate cu încălcarea prevederilor referitoare la respectarea dreptului la imagine al
persoanei, a principiului audiatur et altera pars, precum şi a celor ce obligă radiodifuzorul la
asigurarea unei informări corecte, imparţiale şi cu bună-credinţă a publicului, la asigurarea
unei distincţii clare între fapte şi opinii, a imparţialităţii şi echilibrului opiniilor şi punctelor de
vedere, pentru favorizarea liberei formări a opiniilor telespectatorilor.

Astfel, membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 40 (1) din Decizia nr.
220/2011, în condiţiile în care, în cadrul emisiunilor “Jocuri de putere”, la adresa unor
persoane au fost formulate în mod repetat acuzaţii privind fapte sau comportamente ilegale
sau imorale, acuzaţii cu privire la care nu a fost prezentat şi punctul de vedere al persoanelor
cu privire la faptele imputate.

Conform normei invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care



12
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Mai mult, Consiliul a constatat că unele dintre faptele şi comportamentele ilegale
imputate unor persoane au constituit afirmaţii şi comentarii ale moderatorului emisiunii,
preluate în titlurile afişate de radiodifuzor pe ecran pe parcursul desfăşurării emisiunii, situaţie
de natură să contravină şi prevederilor alineatului (2) al art. 40.

Conform dispoziţiilor legale, în cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse
de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et
altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare
până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Consiliul a apreciat că prezentarea părtinitoare, lipsită de obiectivitate şi echilibru a
temei aduse în atenţia publicului, a opiniilor moderatorului şi invitaţilor care au participat la
dezbatere, precum şi lipsa unor puncte de vedere aflate în opoziţie, au avut ca efect şi
nerespectarea prevederilor legale ce impun asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii
şi a celor care stabilesc în sarcina radiodifuzorului respectarea dreptului la informare a
publicului cu respectarea principiilor privind corectitudinea, verificarea şi prezentarea în mod
imparţial şi cu bună-credinţă a informaţiilor.

Astfel, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunilor difuzate de postul Realitatea TV în
contextul unei crime petrecute la Mediaş, a fost prezentat, în mod exclusiv şi discreţionar, un
singur punct de vedere, respectiv cel dat de opinia moderatorului, opinie preluată şi
împărtăşită repetitiv de invitaţii emisiunii, negând practic dreptul la opinie al celeilalte părţi,
persoanele considerate ca responsabile prin emiterea actului normativ privind recursul
compensatoriu, la adresa cărora au fost formulate o serie de acuzaţii.

Totodată, Consiliul a constatat că, aflându-ne în prezenţa unei probleme de interes
public cu implicaţii de natură politică, economică şi socială, dezbaterile purtate cu referire la
recursul compensatoriu şi efectele acestuia în societate trebuiau să asigure imparţialitatea şi
echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziţie.

Or, raportat la modul în care au fost prezentate de către radiodifuzor dezbaterile analizate,
Consiliul a constatat că difuzarea lor către public s-a făcut şi cu încălcarea prevederilor art. 64
alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 66 din Codul audiovizualului.

Astfel, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, 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 (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. S-TV 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează
cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) şi (3),
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art. 40 alin. (1) şi (2), art. 64 alin. (1), lit. a) şi b) şi art. 66 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 somaţie publică postul
REALITATEA TV deoarece, unele emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 12-16
ianuarie 2019, în care au fost abordate subiecte în legătură cu legea recursului
compensatoriu, au fost prezentate cu încălcarea prevederilor legale privind respectarea
dreptului la imagine prin prezentarea unui punct de vedere al persoanei la adresa căreia au
fost formulate acuzaţii.

De asemenea, prezentarea părtinitoare, lipsită de obiectivitate şi echilibru a temei
aduse în atenţia publicului, precum şi lipsa unor puncte de vedere aflate în opoziţie, au avut
ca efect şi nerespectarea prevederilor legale ce impun asigurarea unei distincţii clare între
fapte şi opinii şi a celor care stabilesc în sarcina radiodifuzorului respectarea dreptului la
informare a publicului cu respectarea principiilor privind corectitudinea, verificarea şi
prezentarea în mod imparţial şi cu bună-credinţă a informaţiilor.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


