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- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 septembrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor
nr. 5801/12.06.2018, 5881/12.06.2018, 5876/12.06.2018 5470/11.06.2018, 5780/12.06.2018,
cu privire la emisiunile de ştiri şi de dezbateri, difuzate în zilele de 9, 10 şi 11 iunie 2018,
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 40 alin. (1) şi (2) 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:
- art. 40 alin. (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 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.
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În fapt, pe parcursul zilelor de 9, 10 şi 11 iunie 2018 postul REALITATEA TV a

difuzat mai multe emisiuni informative şi de dezbatere în cadrul cărora s-a prezentat
subiectul referitor la mitingul organizat de Partidul Social Democrat în data de
09.06.2018, în Piaţa Victoriei.

Membrii Consiliului au constatat că aceste emisiuni au fost difuzate cu încălcarea
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi 40 alin. (2) din Codul
audiovizualului, deoarece radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a informa
în mod obiectiv publicul cu privire la mitingul PSD şi nu a respectat principiul audiatur
et altera pars în cazul persoanelor la adresa cărora au fost făcute afirmaţii acuzatoare.

De asemenea, pentru difuzarea emisiunilor din 9 şi 10 iunie a fost reţinută şi
încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, întrucât nu a fost
asigurată o distincţie clară între fapte şi opinii, iar pentru emisiunea din 10.06.2018, în
care s-a susţinut că mama unui jurnalist ar fi fost informator al securităţii, sub
pseudonumele „Vrăbiuţa”, membrii Consiliului au constatat încălcarea art. 40 alin. (1)
din acelaşi act normativ, deoarece în susţinerea acuzaţiilor nu au fost prezentate dovezi
şi nici punctul de vedere al acestei persoane.

Cu privire la conţinutul acestor emisiuni de ştiri de dezateri în care a fost dezbătut
subiectul referitor la mitingul PSD, difuzate în perioada 9, 10 şi 11 iunie 2018, redăm,
selectiv, pasaje din rapoartele de monitorizare:

 09.06.2018:
Breaking News ora 17.00

Moderator: Marinela Mititelu;
Corespondenţi Realitatea TV: Mădălina Mihalache, Florentina Bălăşoiu şi Claudiu Popa;
Invitaţi: Mario Demeto (specialist în comunicare), Ştefan Vlaston (analist Adevărul.ro), Codrin Ştefănescu -

prin telefon (secretar general PSD). Aceştia au fost prezenţi în partea a doua a emisiunii.
Titluri: Titluri: OAMENII LUI DRAGNEA SE ADUNĂ LA VICTORIEI, BURSA ZVONURILOR: CÂT AU

PRIMIT PROTESTATRII, DRAGNEA SUNĂ ADUNAREA LA BUCUREŞTI, PSD A CONFISCAT PIAŢA VICTORIEI,
CÂT S-A DAT PE CAP DE PROTESTATAR, MODĂ NOUĂ LA PSD, ALB DE LA BRÂU ÎN SUS, INEDIT:
GUVERNUL PROTESTEAZĂ LA GUVERN, DRAGNEA, DĂNCILĂ, TĂRICEANU, PE SCENĂ, ÎNDRĂZNEŞTE SĂ
CREZI, MITING PSD LA GUVERN, PSD ESTIMEAZĂ ÎNTRE 400-600 DEMII DE OAMENI, PESEDIŞTII AŞEZAŢI
PE GRUPURI ÎN PIAŢA VICTORIEI, INTRAREA DE PE A1 ÎN BUCUREŞTI, BLOCATĂ, COLOANE PESEDISTE
SE SCURG SPRE CAPITALĂ, BARĂ LA BARĂ LA INTRAREA ÎN CAPITALĂ, HAOS PE DRUMURILE CARE
INTRĂ ÎN BUCUREŞTI, PROTESTATARII-PUŞI SĂ SEMNEZE CONDICA DE PRZENŢĂ, BUGETARI ADUŞI
CU ARCANUL ÎN CAPITALĂ, PENSIONARI MOMIŢI CU PACHETE DE MÂNCARE, MASA, BĂUTURA,
DRUMUL, ASIGURATE DE PSD, ABUZURILE, STATUL PARALEL, BINOMUL, MIZELE MITINGULUI PSD,
ROMÂNIA, DISTRIBUITĂ ÎN TEATRUL ABSURDULUI, CLAIE PESTE GRĂMADĂ ÎN AUTOCARELE
PUTERII, OFERTĂ ALL-INCLUSIVE LA PIAŢA VICTORIEI, PACHET PSD-CITY BREAK LA BUCUREŞTI,
COPIL CU TROTINETA BRUSCAT DE UN ORGANIZATOR, COPIL AGRESAT LA PROTESTUL FAŢĂ DE
ABUZURI;

Declaraţii ale persoanelor prezente la miting (organizatori).
Sel 3-(Rep. 05.02, sel 9-17) Participant: Numele meu, deci nu mă ascund, este Cristi Iliescu, am venit de

bună voie şi nesilit de nimeni, nu m-a adus nimeni...
Reporter: Sunt persoane care spun că cei veniţi aici au primit bani! Că au fost ameninţaţi sau…
Participant: Nu există aşa ceva, îmi pare rău!
Participant: Suntem foarte bine organizaţi, pe grupuri şi suntem optimişti că totul va ieşi foarte bine! Din

câte ştiu, nimeni nu a fost forţat şi nu a fost obligat să vină aici!
Marinela Mititelu: Voiam să vă mai întreb… condica, aţi semnat condica? Înţeleg că se semnează condica

în Piaţa Victoriei. Participanţii trebuie să pună semnătura pe lista de prezenţă. Aşa este?
Codrin Ştefănescu: Nu am nicio condică, doamnă! Pur şi simplu, pentru fiecare autocar, că aşa e normal,

sunt colegi care vin din ţară, nu vor să se piardă unii de alţii, pentru trebuie să plece… când vor pleca înapoi
spre casă, toţi în mod organizat, ştiţi foarte bine că suntem foarte buni organizatori, noi cei din PSD şi tratăm
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cu respect fiecare coleg! Nu o să semneze condica alte sute de mii de români care vin, nu… nefiind membrii de
partid! Pur şi simplu vin pentru acest deziderat pe care vi l-am exprimat mai devreme. Deci, nu semnează
nimeni condica! Toată lumea vine cu inima deschisă, iar toate aberaţiile din ultimele zile, că au fost aduşi cu
japca oameni la miting… noi vă spunem că sunt judeţe care au avut de 30 de ori mai mulţi înscrişi faţă de
locurile disponibile pentru deplasarea în Bucureşti. Daţi telefoane în teritoriu şi o să vă spună oamenii de
acolo cum stau exact! (…).

Breaking News ora 18.00
Moderator: Delia Vrânceanu;
Corespondenţi Realitatea TV: Claudiu Popa şi Mădălina Mihalache;
Invitat: Mihai Tudorică (activist);
Titluri: SURSE 20.000 DE OAMENI, ACUM ÎN PIAŢĂ, CAPITALA, ASALTATĂ DE AUTOCARELE

PSD, DRAGNEA, DĂNCILĂ, TĂRICEANU, PE SCENĂ, ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI, MITING PSD LA GUVERN,
INEDIT-GUVERNUL PROTESTEAZĂ LA GUVERN, PSD ESTIMEAZĂ ÎNTRE 400-600 DE MII DE OAMENI,
MITING-MAMUT AL PSD ÎN CAPITALĂ, MANIFESTANŢII PSD AJUNG ÎN CAPITALĂ, RESTRICŢII DE
CIRCULAŢIE FĂRĂ PRECEDENT, PIAŢA VICTORIEI A FOST ÎNCHISĂ TRAFICULUI, PSD A CONFISCAT
PIAŢA VICTORIEI, COPIL AGRESAT LA PROTESTUL FAŢĂ DE ABUZURI, OAMENII LUI DRAGNEA SE
ADUNĂ LA VICTORIEI, ROMÂNIA DISTRIBUITĂ ÎN TEATRUL ABSURDULUI, PENSIONARI MOMIŢI
CU PACHETE DE MÂNCARE, CLAIE PESTE GRĂMADĂ ÎN AUTOCARELE PUTERII, DRAGNEA SUNĂ
ADUNAREA LA BUCUREŞTI, MODĂ NOUĂ LA PSD, ALB DE LA BRÂU ÎN SUS, OFERTĂ ALL-INCLUSIVE
LA PIAŢA VICTORIEI, BUGETARI ADUŞI CU ARCANUL ÎN CAPITALĂ, PROTEST AL GUVERNULUI ÎN
FAŢA GUVERNULUI, AMBASADA SUA, ALERTĂ DIN CAUZA PROTESTELOR, MANIFESTANŢII PSD AU
BOTEZAT TUFELE, BUZATU: ORGANIZAŢIILE JUDEŢENE DAU BANII, MITING SUPRAVEGHEAT DIN
ELICOPTER;

Moderatoarea a anunţat intervenţia unui corespondent Realitatea TV, aflat în Piaţa Victoriei. Acolo, a
fost intervievat un participant.

Mădălina Mihalache: Da, Delia, foarte mulţi oameni care, după cum constatăm, nu ştiu de ce au venit în
această seară în Piaţa Victoriei. Au venit pentru că liderii din… liderii organizaţiilor din care fac parte le-au
cerut acest lucru. (…).

Sel 6-(Rep. 37.43, sel 9-18) Mihai Tudorică: ...Domnilor, doamnelor, dragii mei, ori facem, ori aşa va fi
toată România, nu este vina lor, este vina acelui grup infracţional care a captivat România şi din cauza lui
suntem aici, dar depinde şi de noi să nu se mai întâmple lucrul ăsta!

Ora 19.00 – Breaking News, moderator Marilena Mititelu, invitaţi: Gelu Duminică, sociolog, Claudiu
Dinu, avocat, fost consilier prezidenţial, deputatul PSD Cătălin Rădulescu (în piaţa Victoriei)

Sel. 11
Rep.53:13, sel. 9-19
Invitat din studio: Aş vrea să închei cu un mic calcul. 110.000 ori aproximativ 35 de euro de persoană,

cât costă o deplasare. Deplasare, masă, mai jos de 35 de euro, vă spune unul care organizează evenimente multe,
conferinţe, întâlniri, nu ai cum să scoţi, cazare, masă, mai ales 24 de ore, da, trebuie să le dai sandvişuri,
mâncare, drum, faceţi un calcul şi vă iese vreo 4,5 milioane de euro, bani negri, oameni buni, bani negri, pentru
că acolo nu-s de la partid, da? Îs bani pe care fiecare filială i-a luat şi sper din tot sufletul ca peste ceva timp să
văd un raport al Partidului Social Democrat cum a acoperit costurile astea. Dacă sunt pe bune, eu îmi cer
scuze că am zis bani negri, ferească Dumnezeu. Însă suspiciunea mea în momentul de faţă este că efectiv s-a
pus jugul în gâtul unor oameni de afaceri de la nivel local da? Să marce banul că altfel se ling pe bot ei de la
bunăstarea dată de Partidul Social Democrat.

Ora 20.00 - Moderator: Delia Vrânceanu, invitat: Cristina Guseth, directorul Fundaţiei Freedom House
România, Claudiu Popa, reporter Realitatea TV, şi Dan Ionescu, analist politic, în piaţa Victoriei.

Sel. 12
Rep. 07:00, sel. 9-20
Delia Vrânceanu: Dacă ar fi să faci un portret robot al protestatarului care iese azi în Piaţa Victoriei,

simpatizant al Partidului Social Democrat, cum l-ai descrie?
Cristina Guseth: L-aş descrie ca o parte infimă beneficiari ai corupţiei şi ceilalţi victime ale corupţiei.

Deci partea cea mai mare victime ale corupţiei şi aş mai vrea să adaug că această manifestaţie de forţă şi un
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mesaj împotriva Uniunii Europene şi a Bruxellesului. Pentru că sunt oameni care practic vin să apere nişte
oameni, nişte conducători, nişte guvernanţi care au probleme în Justiţie.

Cristina Guseth: Eu cred că este o demonstraţie de forţă şi de intimidare, de intimidare a Justiţiei, pentru
că Liviu Dragnea aşteaptă încă o decizie, Liviu Dragnea are şi alte dosare pe rol şi aici nu este vorba doar despre el,
este vorba despre oameni care au dosare, care aşteaptă decizii şi lupta lor este împotriva Justiţiei.

Delia Vrânceanu: Un exemplu este Darius Vâlcov care a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani de
închisoare.

Cristina Guseth: Poate lumea a uitat, sigur că da. Este un dosar de corupţie. Lumea a uitat colecţia de
tablouri zidită de domnul Vâlcov.

Delia Vrânceanu: Ce ne spune această imagine? Domnul Darius Vâlcov, care iese în stradă pentru
abuzuri ale Justiţiei. Domnul Călin Popescu Tăriceanu, iertaţi-mă, a fost achitat.

Cristina Guseth: A fost achitat.
Se vorbeşte faptul că acest miting serveşte condamnaţilor din toate partidele. România şi-a asumat nişte

condiţii atunci când a aderat la UE. Libera circulaţie şi munca în străinătate se datorează şi faptului că România
este o ţară europeană. Sunt date imagini de la miting pe tot parcursul discuţiei. În partea din stânga a ecranului
este scris - Bucureşti număr de participanţi 110.000

Rep.25:28, sel.9-20 Sunt arătate imagini cu Liviu Dragnea la miting, printre manifestanţi, comentate de
Delia Vrânceanu care spune că liderul Liviu Dragnea face o baie de mulţime. Conform moderatoarei, acesta a
primit o condamnare definitivă în dosarul Referendumul, aşteptăm acum cu dosarul, să vedem celălalt dosar în
care este judecată şi fosta sa soţie cum se va termina. Urmează să se afle pe 21 iunie. Invitata Cristina Guseth
spune că mai sunt şi alte dosare care vin de la OLAF.

Titluri afişate pe ecran: PACHET PSD CITY-BREAK LA BUCUREŞTI, OFERTĂ ALL INCLUSIVE
LA PIAŢA VICTORIEI, OAMENII LUI DRAGNEA ADUNAŢI LA VICTORIEI, ROMÂNIA DISTRIBUITĂ ÎN
TEATRUL ABSURDULUI, CÂT S-A DAT PE CAP DE PROTESTATAR (rep.45.22) etc

Ora.21.00, Breaking news, moderator Octavian Hoandră. Invitaţi: Mihai Belu, jurnalist, investigaţii,
Florian Bichir, istoric scriitor, Val Vâlcu, director DC News, Oreste Teodorescu, jurnalist, Emilian Isăilă,
ziare.com, Cristian Diaconescu, fost ministru, Rareş Bogdan, jurnalist (tel).

Sel.17
Rep.11:06, sel.9-21
Octavian Hoandră: Uitaţi, grupe şi grupe de oameni obosiţi. Este ceva înspăimântător. Cum să chemi

oameni de la atâtea sute kilometri, fără autostrăzi, fără trenuri, fără trenuri, fără nimic. Uitaţi-vă la ei,
doamnelor şi domnilor, oameni obosiţi, chinuiţi, aduşi numai pentru plăcerea ca domnul Dragnea care prăjea
porcul pe la K1, luptă împotriva statului paralel. Trebuie foarte multă nesimţire să vii să spui că tu lupţi
împotriva unui stat paralel care stat paralel îl serveai cu şorici prăjit ...

Sel. 18
Rep.14:30, sel. 9-21
Val Vâlcu: Vă spuneam să nu jigniţi nişte oameni că-i îndârjiţi mai tare.
Oreste Teodorescu: Da nu jignim pe nimeni, domnule, dar staţi o secundă, pe cine jignim, pentru că sunt

mii de mărturisiri ale oamenilor care pe site-uri şi pe pagini de socializare, profesori, oameni care lucrează în
aparatul bugetar, cu nume, cu prenume, cu cod numeric personal, au spus domnule – am fost condiţionaţi la
serviciu, am fost la liturghie şi ni s-a insinuat că dacă noi nu participăm la mitingul PSD, o să fim cu toţii
cuceriţi de gay. Şi aşa mai departe, adică…şi iată şi reacţiile oamenilor, domnule, asta nu înţeleg copiatorii
ăştia, copy paste de la PSD, când e un miting spontan are zvâc, are vervă şi are până la urmă şi predicat....

 BREAKING NEWS, interval orar 21:30-24:00
Sel 20 (rep 07:02-07:34, sel 9-22) Octavian Hoandră: ... eu cred că domnul ăsta e ciupit. Aţi văzut că tot

bea din sticlă şi mai lălăia câte un cuvânt. Acuma, asta e! Să-şi înfrângă emoţia. Dacă am învins, am învins,
fraţilor! (...)

Sel 21 (rep 08:23-08:31, sel 9-22) Au fost difuzate imagini cu liderii partidelor politice, aflaţi pe scenă. Printre aceştia, se afla şi
Liviu Dragnea, care ţinea deasupra capului un telefon mobil, cu lanterna activată.

Octavian Hoandră: V-am spus eu că e ciupit?
Voce invitat: Dragnea.
Octavian Hoandră: E ciupit, da, uitaţi-vă la el. (...)
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Sel 22 (08:45-09:46, sel 9-22) În studio, au fost comentate discursul lui Liviu Dragnea şi mesajele celorlalţi

lideri politici. În acest context, invitatul Mihai Belu s-a referit şi la protestatari, afirmând că au fost constrânşi
pentru a participa la miting.

Mihai Belu: Îmi pare rău sincer de oamenii ăştia... nu e vina lor, au fost constrânşi, sunt oameni amărâţi...
Mihai Belu: Sunt oameni care ţinuţi în sărăcie de către PSD, tocmai pentru a putea să-i scoată la vot sau

la mitinguri de genu` ăsta.
Sel 24 (rep 23:47-25:33, sel 9-22) În studio, s-a vorbit despre participanţii la miting, Oreste Teodorescu

afirmând că aceştia au fost aduşi cu arcanu` şi că mitingul a fost un fiasco.
Oreste Teodorescu: Iertaţi-mă! Eu cred că mare parte din votanţii PSD-ului sunt nişte oameni normali.

Aici, în piaţă, au fost aduşi cu arcanu`, ei spun 130 000 de oameni. OK. Faţă de trei milioane, o sută treizeci de
mii de oameni, nici măcar nu sunt 10%. Da? Atenţie foarte mare! Acest miting este un fiasco pe toate planurile.
unu, că nu a avut niciun fel de reactivitate (...)

Sel 25 (rep 26:26-26:53 sel 9-22) Oreste Teodorescu: Un fiasco... Dom` le, Ceauşescu, după un asemenea
miting, s-a dus la Târgovişte. Mă întreb, domnul Dragnea s-a abţiguit, unde se duce? La ce cârciumă? Dom` le,
este pentru prima oară...

Oreste Teodorescu: Este pentru prima oară când un lider politic îşi dispreţuieşte atât de mult propriul
electorat, încât vine beat să susţină o mizerie pe care (n.n - neinteligibil).

Val Vîlcu: Vorbim de Traian Băsescu?
Oreste Teodorescu: Nu, dom`le, eu vorbesc de Dragnea.
Sel 26 (40:31-45:28, sel 9-22) (rep 39:47-, sel 9-22) A intervenit în direct, prin telefon, Rareş Bogdan

(realizator Jocuri de Putere).
Octavian Hoandră: Rareş, domnul Dragnea, puţin ciupit, că avea ochii prietenoşi şi mai lălăia câte o

vorbă, a făcut referinţă la batistuţa ta. Te deranjează?
Rareş Bogdan:.... să li se adune o sută treizeci de mii de oameni, dar nu e puţin. E bine şi asta,

având în vedere că i-a adus cu arcanu`, este chiar foarte mult.
. Gândeşte-te că, tot publicul la care au vorbit ieri a fost adus cu arcanu`, a fost ameninţat, au fost

şantajaţi, Tavi, ăştia n-au nicio legătură cu noţiunea de miting. Oamenii n-au venit de bunăvoie, au venit
pentru că au fost obligaţi că-şi pierdeau serviciul, ei sau soţiile sau copiii lor. Sunt oameni folosiţi pentru
interese meschine şi asta nu este în regulă, şi miza, să ştii că nu este DNA, nici măcar achitarea lui Dragnea să
nu facă puşcărie....

Octavian Hoandră (citind de pe telefonul mobil un articol din publicaţia Times New Roman): Hai să le
arătăm... te rog, numai o secundă, că trimite cineva ce scrie Times New Roman, zice aşa: Deşi s-au adunat
peste o sută de mii de psd-işti în Piaţa Victoriei, probabil tot Viorica Dăncilă e persoana cu cel mai mic IQ de
acolo.

Sel 28 (rep 49:04-50:53, sel 9-22) Rareş Bogdan: ...Şi vreau să spun ceva, domnul Dragnea tot la puşcărie
va ajunge, şi o să-l chinuim inclusiv în puşcărie, pentru că pe noi ne iubesc inclusiv oameni din puşcărie, pe el
îl urăsc toţi...

Sel 29 (rep 24:46-25:24, sel 9-23) În ultima parte a emisiunii, s-au reluat discuţiile cu privire la mitingul
organizat de PSD şi liderii partidului.

Mihai Belu: Nu, dar vă daţi seama că vedem nişte personaje din astea, gen Olguţa, care-i mama abuzurilor,
aia poţi să înşiri o lungă listă, şi ea se plânge că... c-a fost abuzată de statul paralel. Sau vedem, ştiu eu, nu ştiu,
sunt oameni care au fost aduşi cu arcanu la miting, dar şi ăia care i-au adus cu arcanu se plâng că există un
stat paralel, care face nişte (n.n. - neinteligibil) Într-adevăr, au existat abuzuri.

Octavian Hoandră: Abuzuri sunt, dar astea trebuie rezolvate, nu în piaţă. Să-mi spună mie (n.n. -
neinteligibil) să iei două votci şi să vorbeşti despre abuzuri.

 10.06.2018.
Acasă la Oamenii Realităţii, ora 17:00

Moderatori: Alexandra Păcuraru şi George Grigoriu.
Titluri referitoare la subiect: DRAGNEA A VRUT MILIONUL, I-A IEŞIT DOAR SUTA; DRAGNEA,

CRITICAT DE SUSŢINĂTORII LA MITING; UMILIŢI ŞI OBIDIŢI PRIN MILA PARTIDULUI; MITING PSD DE
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TOT RÂSUL; POPORUL PSD, DISTRIBUIT ÎN TEATRUL ABSURDULUI; BUGETARI ADUŞI CU ARCANUL
LA MITING.

Invitaţi: Vasile Bănescu-purtător cuvânt Patriarhie; Alexandru Socol- membru “Corupţia Ucide” şi Ana
Bulai-sociolog.

Pe lângă subiectele emisiunii dezbătute în studio, s-a discutat şi despre mitingul organizat de Partidul
Social Democrat în data de 09.06. 2018, în Bucureşti.

Moderatoarea, referindu-se la acest subiect, a făcut următoarele afirmaţii: S1(rep.15.30-18.09 sel.10-17)
S1(rep.15.30-18.09 sel.10-17) ... Asta trebuie să vedem, oameni aduşi cu forţa, care nici nu ştiau de ce sunt
acolo, oameni care urinau în spaţiul verde de la Guvern...

S2(rep.22.00-26.10 sel.10-17) A fost difuzat un nou material care a conţinut diverse răspunsuri ale
participanţilor la miting, la întrebările adresate de reporterul Realitatea TV, referitoare la scopul pentru care au
venit la Bucureşti. Participanţii au dat răspunsuri evazive cu privire la motivul pentru care se află în Piaţa
Victoriei.

În studio, după difuzarea materialului, moderatoarea a afirmat următoarele: Of, Doamne Dumnezeule, cu
un ochi plâng, cu unul râd, mă amuz, nu îmi vine să cred, nu mi-o luaţi în nume personal, dar nu ştiu cum se
face că am văzut numai feţe de drojdieri.

Jocuri de putere, ora 21:00
Moderator: Rareş Bogdan
Invitaţi: Mihai Neamţu, Doru Mărieş, Oreste Teodorescu, Stelian Negrea, Alexandru Căutiş, Grigore

Cartianu, Oana Stănciulescu, Lidia Moise, Cristian Diaconu.
Titluri: TICĂLOŞIILE DUREROASE DE LA MITINGUL PSD; AU PROFITAT DE 130.000 DE OAMENI

NECĂJIŢI; ŞI-AU BĂTUT JOC DE OAMENI SĂRACI, OBOSIŢI ŞI TRIŞTI; S-AU FOLOSIT DE 130.000 DE
OAMENI SĂ SCAPE DE CĂTUŞE; CINE SUNT OAMENII ADUŞI CU ARCANUL LA MITING; ADUŞI LA
MITING PRIN ŞANTAJ, AMENINŢĂRI, TERORIZĂRI; MANIPULĂRI GROSOLANE, ...

La începutul ediţiei Rareş Bogdan a comentat mitingul PSD din Viaţa Victoriei:
S9 (rep.21:54-34:54, sel.10-21) Rareş Bogdan: Bună seara doamnelor şi domnilor...O să vă uimesc,

vreau să-i apăr pe cei 130.000 sau 110.000, sau 80.000, sau câţi ori fi fost în piaţă. Mi-am dat seama că nu ei
sunt vinovaţi. Există clar două Românii, există o Românie pentru care va trebui să muncim toţi, s-o educăm. Eu
recunosc, urmărind toată noaptea imagini, n-am avut somn şi-am urmărit imagini de la miting, filmări, zeci de
filmări. Dumnezeule! Nu ştiam că mai există încă astfel de români şi tocmai de asta ei trebuie ajutaţi de noi,
pentru că altfel sunt extrem de uşor de păcălit, sunt minţiţi, sunt intoxicaţi, sunt manipulaţi, li se oferă când
Liviu Vasilică, când Sandu Ciorbă.

Ştiu un lucru, că aceşti oameni foarte trişti, aduşi la miting, nici măcar nu pot să-şi imagineze luxul de
care se înconjoară zi de zi şefii lor politici. Unii nici măcar nu ştiu că sunt atât de bogaţi, că sunt oameni atât de
bogaţi. Dacă unul dintre cei asistaţi social, aduşi în piaţă, fură mâine o apă minerală face minim şase luni de
închisoare. Pentru cei pe care i-a ascultat vorbind, să modifice legile astfel încât să nu facă nicio zi de închisoare
sau să o facă la domiciliu, în vilele de bugetari, dar aristocraţi bugetari, este un nimic.

S11(rep.12:04-12:20, sel.10-22) Doru Mărieş: Ai zis mai devreme că ai găsit un alt Bucureşti, păi
Bucureştiul de aseară a fost un Bucureşti normal, care a ieşit să facă curat după jegul lăsat de hoardele PSD-
iste. Să-mi fie iertat, asta este! Asta a fost aseară! Trebuia să vii să vezi! Trebuia să vii să vezi!

S14 (Rep.39:00-47:37, sel.10-22) Oana Stănciulescu: Aş vrea să vă spun şi eu două chestiuni care mi se
par importante în ceea ce priveşte mitingul şi anume: şantajul şi ameninţările. ... Şi acum aş vrea să spun despre
cele două chestiuni care mi se par extrem de grave. Şi anume: şantajul... ameninţarea, pardon. I-a ameninţat
pe oamenii... pe o parte din oamenii pe care i-a adus. Avem declaraţii, există declaraţii, eu le-am văzut pe
Facebook, declaraţii ale unor domni care n-au nicio vină... care n-au nicio vină, n-au ieşit din satul lor cred că
niciodată până acuma. Au fost luaţi (neinteligibil) la o excursie, dar unii dintre ei, chiar şi-aşa, n-au vrut să
vină. Există un domn care spune că primarul i-a spus că dacă nu vine la miting, la Bucureşti, nu mai primeşte
ajutorul social. ......

Şi sunt celelalte categorii de funcţionari care lucrează la instituţii ale statului şi au fost obligaţi să vină,
de oameni care depind de ajutorul social şi sunt obli... au fost obligaţi să vină. Majoritatea habar n-au avut ce
caută acolo, habar nu au ştiut ce înseamnă statul paralel şi aşa mai departe, şi săracii, mulţi dintre ei au spus:
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Jos corupţia, jos corupţia! Strigau cam ce strigăm şi noi, sau ce strigă ceilalţi cetăţeni ai României
nemulţumiţi că au aceleaşi probleme. ...

Rareş Bogdan: Vă rog!
Oreste Teodorescu: Eu am spus că domnul Dragnea a fost beat, aseară, la discurs. Cred că m-am

înşelat, cred că omul s-a prăjit cu prima lui liniuţă de cocaină pe care a tras-o în viaţă.
Rareş Bogdan: Da... nu facem...
Oreste Teodorescu: Domnule, vă spun ceva! Omul e nebun!
Voce invitat: Dar nu e prima, te înşeli!
Oreste Teodorescu: Nu, eu cred că e prima pentru că atât de hămestit a fost încât a narat până şi-a

prăjit neuronii.
Grigore Cartianu: Dar mai mulţi de pe scenă...
Mihai Neamţu: Cocaină ai spus?
Rareş Bogdan: Asta e o...
Oreste Teodorescu: Nu, domnule, aşa cred eu! Iertaţi-mă!
Rareş Bogdan: O supoziţie.
Oreste Teodorescu: E supoziţia mea.
Grigore Cartianu: Cofeină, cofeină.
Rareş Bogdan: Cofeină.
Voce invitat: E o bănuială, Oreste, e o bănuială.
Oreste Teodorescu: E bănuiala mea, poate s-ar putea să nu fie...
S18 (Rep.46:34-47:23, sel.10-23) Oreste Teodorescu: Dar în spatele doamnei Dăncilă este această minte

ticăloasă, a acestui Dragnea, care domnule, este bolnav, nu numai de putere. El ce-a vrut să demonstreze în
micimea lui provincială? Că poate fi mai bogat decât Adrian Năstase, că poate juca o carte mai mare decât
Traian Băsescu şi că, practic, poate micţiona pe toată România, pentru că el este deştept şi pentru că el nu se
întovărăşeşte, domnule, numai cu Tel Drum Vâlcea, Tel Drum Focşani sau Berevoieşti.

 11.06.2018
PRIME TIME NEWS, ora 18:00

Prezentatoare: Andra Miron
Sel. 2 (rep. 04.49-05.12, sel. 11-18)
Titlu referitor la aspectele reclamate: CADOU PENTRU ALEŞI DUPĂ MITING.
Andra Miron: Ne întoarcem în actualitatea politică şi vorbim despre un cadou, pe care l-au primit toţi

primarii din ţară. Da, probabil că a fost aşa, şi un cadou, pentru a arăta recunoştinţa parlamentarilor, faţă de cât de
bine a fost organizat mitingul PSD. Au trecut pensiile speciale, pentru primari şi viceprimari şi aleşi locali.

Sel. 5 (rep. 35.28-36.10, sel. 11-18)
A fost difuzat un material, referitor la emisiunea Acasă la oamenii Realităţii, din ziua precedentă, unde s-

au făcut următoarele afirmaţii:
Voce din off: Pentru ca, apoi, social- democraţii să fie acuzaţi că au adus oameni cu forţa, la miting,
Alexandru Socol (membru „Corupţia ucide”): Sunt persoane care au fost ameninţate că- şi vor pierde

locul de muncă, sunt persoane care, pur şi simplu, li s- au promis alte lucruri: „Hai până acolo! O să primeşti
ceva bani sau…”

Alexandra Păcuraru (moderatoare): Cei cu ajutorul social, am văzut!

TALK NEWS, ora 19:00
Prezentatoare: Denise Rifai
Invitaţi: Victor Ponta (fost premier, preşedinte Partidul Pro România), în prima parte a emisiunii; Narcisa

Iorga (jurnalist, fost membru CNA), Daniel Fenechiu (senator PNL), în partea a doua a emisiunii
Denise Rifai: Bun! Pentru cine s- a făcut mitingul acesta?
Victor Ponta: S- a făcut pentru că domnul Dragnea credea că vineri se va da sentinţa în cazul domniei

sale. De altfel, şi subiectul s- a schimbat. Să ştiţi că tot acelaşi număr de oameni, nu ştiu, 100, 200, 300, 400,
500, cât au fost ei, ar fi venit şi dacă li se spunea: „Veniţi pentru familia tradiţională!” Tot acelaşi număr de
oameni venea pentru doamna Dăncilă, tot acelaşi număr de oameni venea dacă treʼ să apărăm balenele pe
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care le ucid japonezii. De fapt, cei care au venit, au venit pentru că sunt pesedişti, sau ţin cu PSD-ul sau
depind de PSD. Ceea ce, repet, e un punct bun pentru PSD, ca partid. Mă bucur foarte tare că PSD-ul îşi
păstrează structuri şi capacitate de organizare. Ce-mi pare foarte rău este că această capacitate de organizare
a PSD, în loc să fie folosită cum am folosit- o noi, ca să nu se mai taie pensii sau salarii sau ca să- l schimbăm
pe Băsescu este folosită să- l apere pe Dragnea de ceva ce nu ştim ce, că dacă am şti de cine, ok, am şti să- l
apărăm, daʼ nu spune exact..

Jocuri de putere, ora 21:00
Moderator: Rareş Bogdan
S5 (rep.13.56-18.47, sel.11-22) Oreste Teodorescu: Eu cred că zeilor ăstora nemuritori aşa, în mintea

lor, de ceva timp, Dumnezeu le-a luat minţile pentru că de la incoerenţa, incontinenţa conceptuală a domnului
Liviu Pleşcoianu, păpuşica preferată, matrioska preferată a propagandei ruseşti Sputnik.md la peroraţiile
absolut îngrozitoare ale unui domn cam (neinteligibil) de i se spune morsa.

Bieţii oameni care au fost batjocoriţi, abia azi-dimineaţă unii dintre ei au ajuns înapoi acasă. Bieţii
oameni care au fost batjocoriţi pentru un sandvici, 50 de lei şi o apă coclită, caldă, plată, domnule, să ştiţi că
nu sunt chiar atât de proşti.

Oamenii pe care i-am văzut cu toţii şi în înregistrările de la Recorder, absolut monumentale,
reportajele Realităţii, reportajele televiziunilor independente, astea mici care mai sunt şi a multor site-uri, nu
sunt deloc chiar atât de proşti cât ar părea la prima vedere pentru că, în primul rând, majoritatea dintre ei
înţeleg batjocura la care sunt supuşi şi au început să plece încă de pe timpul susţinerii discursurilor absolut
îngrozitoare şi patetice ale doamnei Firea, domnului Pleşoianu, domnului acela fără teamă (…). Mi-e clar că
PSD, ALDE, în momentul de faţă suferă de, nu aş putea spune nebunie. E un delirum tremens într-o formă
agravantă.

. Ăştia care au socrii şi soţii care au studiat pe la Moscova sunt furibunzi de dimineaţă până seara şi se
bucură că se schimbă ambasadorul Statelor Unite şi că va veni, domnule, unu, prieten al lui Trump, care ne va
pune pe noi ăştia nenorociţii cu botul pe labe. (…)

În timpul intervenţiei jurnalistului, dar şi a celorlalţi invitaţi, pe ecranul împărţit în jumătate sau 3/4 au
fost difuzate imagini din timpul mitingului, fără sonor (diverse imagini cu protestatari, gunoaiele rămase în urma
mitingului, surse: recorder.ro, facebook.com/epochtimes.ro).

S10 (rep.44.10-46.17, sel.11-22) Rareş Bogdan: Ăştia, de la Stănescu la Dragnea au făcut averi furând
de la stata, Gelu.

Rareş Bogdan: (neinteligibil) deconcentrate care au mobilizat activ din interiorul structurii, pe care
i-a condiţionat: domnule, dacă nu veniţi, veţi fi primul disponibilizat.

Rareş Bogdan: Adică, credeţi că aceşti oameni care au venit nu sunt toţi votanţi PSD?
Valentin Ionescu: ...Ei vin şi spun următorul lucru: eu dau bani şi combin constrângerea economică

cu o constrângere de altă natură, nu modific ce e aicea, ei nu modifică, ei ţin pe loc, de fapt, socie...
comunitatea locală.

Voce invitat: Adică, le convine înapoierea...
Valentin Ionescu: Exact. Le convine subdezvoltarea. Cu alte cuvinte, le dau o rentă şi folosesc ori de

câte ori este necesar o constrângere de natură economică sau o constrângere de natură administrativă, lăsând
lucrurile aşa cum sunt. Dacă eu vin în comunitatea respectivă şi le vorbesc despre justiţie, sunt un caraghios,
pentru că simplul motiv că ei nu cred într-o asemenea valoare. Acuma, o să fiu întrebat, dar oamenii ăştia nu
îşi dau seama cine e Dragnea? Că este, de pildă, un individ care şi-a făcut avere în mod ilegal? Ba da, ba da,
îşi dau seama foarte bine de treaba asta.

Rareş Bogdan: Deci, ei ştiu asta?
Valentin Ionescu: Bineînţeles. E o complicitate, vezi, aicea. Normal că ştiu asta, dar ei au nişte interese,

ei îşi urmăresc o maximizare a unei utilităţi, unii o să spună: am de crescut o familie, am de făcut o casă, am
de... tot felul. ... când vorbim de PSD, că este un partid extremist, antidemocratic şi că există în opoziţie partide,
indiferent cum, că sunt de orientare centru, stânga sau de dreapta, dar să aibă un spirit democratic.

Rareş Bogdan: Să ţină zone subdezvoltate care sunt pungi de sărăcie, dar şi pungi de voturi.
Valentin Ionescu: Da, exact.
Rareş Bogdan: Pungile de sărăcie coincid cu pungile de sărăciei ale (neinteligibil).

Valentin Ionescu: Eee, şi o să vedeţi că o să meargă în continuare pe ameninţarea colectivă combinată
cu ideea, noi vă dăm pensii, salarii, că asta e renta pe care o promit tot timpul.”
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În baza raportelor de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului

au constatat că, în cadrul emisiunilor difuzate în perioada 09, 10 şi 11 iunie 2018,
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi 40
alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora acesta avea obligaţia de a asigura
informarea obiectivă a publicului cu privire la subiectul adus în discuţie referitor la
mitingul PSD şi de a respecta principiul audiatur et altera pars în cazul persoanelor la
adresa cărora au fost formulate acuzaţii.

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, 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 art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, 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 constatat că, în cadrul emisiunilor de ştiri şi de dezbateri, modalitatea în care
a fost reflectat mitingul PSD, atât în ziua desfăşurării acestuia din 9 iunie 2018, cât şi în zilele
următoare, 10 şi 11 iunie, contravine regulilor de informare reglementate de normele citate.

În concret, informaţiile din titlurile afişate despre mitingul PSD, precum şi comentariile
făcute pe marginea acestui subiect nu au fost obiective, astfel încât telespectatorii nu au
putut să-şi formeze propria convingere şi nu cea indusă de radiodifuzor, potrivit căreia
participanţii ar fi fost plătiţi, aduşi cu arcanul, obligaţi, constrânşi, amenţinţaţi cu sistarea
ajutoarelor sociale ori disponibilizaţi, că nu au venit de bunăvoie, că sunt hoardele PSD-iste.

Mai mult, chiar dacă în cadrul unei emisiuni din 9 iunie 2018, unul dintre participanţi şi
unul dintre membrii PSD, Codrin Ştefănescu, au făcut declaraţii clare că manifestanţii au venit
în mod liber şi nu au fost plătiţi pentru a participa la miting, pe parcursul aceleiaşi emisiuni şi în
cele următoare, prin comentariile făcute şi prin titlurile afişate, informaţiile prezentate publicului
erau contrare celor declarate, astfel încât publicul nu a beneficiat de informare corectă şi
imparţială, aşa cum radiodifuzorul avea obligaţia în temeiul legii. În acest sens, redăm
declaraţii respective:

Reporter: Sunt persoane care spun că cei veniţi aici au primit bani! Că au fost
ameninţaţi sau…

Participant: Nu există aşa ceva, îmi pare rău!
Participant: Suntem foarte bine organizaţi, pe grupuri şi suntem optimişti că totul

va ieşi foarte bine! Din câte ştiu, nimeni nu a fost forţat şi nu a fost obligat să vină aici!
Marinela Mititelu: Voiam să vă mai întreb… condica, aţi semnat condica? Înţeleg

că se semnează condica în Piaţa Victoriei. Participanţii trebuie să pună semnătura pe
lista de prezenţă. Aşa este?

Codrin Ştefănescu: Nu am nicio condică, doamnă! Pur şi simplu, pentru fiecare
autocar, că aşa e normal, sunt colegi care vin din ţară, nu vor să se piardă unii de
alţii, pentru trebuie să plece… când vor pleca înapoi spre casă, toţi în mod organizat,
ştiţi foarte bine că suntem foarte buni organizatori, noi cei din PSD şi tratăm cu
respect fiecare coleg! Nu o să semneze condica alte sute de mii de români care vin,
nu… nefiind membrii de partid! Pur şi simplu vin pentru acest deziderat pe care vi l-
am exprimat mai devreme. Deci, nu semnează nimeni condica! Toată lumea vine cu
inima deschisă, iar toate aberaţiile din ultimele zile, că au fost aduşi cu japca oameni la
miting… noi vă spunem că sunt judeţe care au avut de 30 de ori mai mulţi înscrişi faţă de
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locurile disponibile pentru deplasarea în Bucureşti. Daţi telefoane în teritoriu şi o să vă
spună oamenii de acolo cum stau exact! (…).

Cu toate că au existat aceste declaraţii categorice făcute chiar în ediţia informativă
„Breaking News” de la ora 17.00 din 09.06.2018, membrii Consiliului au constatat că, pe
parcursul emisiunilor ulterioare din aceeaşi dată, precum şi în cele 10 şi 11 iunie 2018,
radiodifuzorul a continuat să afişeze titluri contrare celor precizate mai sus şi să susţină
vehement teoria că manifestanţii ar fi fost şantajaţi, ameninţaţi, plătiţi, obligaţi să participe la
mitingul PSD.

Exemplificăm cu astfel de titluri, care s-au repetat pe parcursul emisiunilor monitorizate,
în zilele de 9, 10 şi 11 iunie 2018: „CÂT S-A DAT PE CAP DE PROTESTATAR,
BUGETARI ADUŞI CU ARCANUL ÎN CAPITALĂ, PROTESTATARII-PUŞI SĂ SEMNEZE
CONDICA DE PRZENŢĂ. ADUŞI LA MITING PRIN ŞANTAJ, AMENINŢĂRI,
TERORIZĂRI; MANIPULĂRI GROSOLANE.”

În acest context, în cadrul emisiunilor monitorizate, membrii Consiliului au constatat că
informaţiile referitoare la participanţii PSD la miting nu au fost imparţiale şi corecte, mesajul
preponderent fiind acela că aceştia nu ar fi şcoliţi, prefigurându-le un portret de inferioritate, că
ar fi beneficiari ori victime ale corupţiei partidului, culminând cu remarca uneia dintre
realizatoare pe care a făcut-o pe post: „am văzut numai feţe de drojdieri”.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a asigura
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să
favorizeze libera formare a opiniilor.

De asemenea, pentru emisiunile monitorizate, din perioada 9-11 iunie 2018, pe
lângă constatarea nerespectării dreptului publicului de a primi informaţii corecte şi
imparţiale, membrii Consiliului au reţinut şi încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) din
Codul audiovizualului, deoarece au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa Partidului
Social Democrat şi a unor lideri, fără a fi prezentat punctul de vedere al acestui partid în
legătură cu cele imputate. Astfel, s-a constatat că, în cadrul emisiunilor, au fost făcute
comentarii ample în sensul cărora PSD ar fi „un grup infracţional care a captivat România”, că
prin miting se pune presiune pe sistemul judiciar, în favoarea lui Liviu Dragnea, care urma să
fie judecat într-un dosar penal, că acesta tot la puşcărie va ajunge, că ar fi venit beat la miting.

Redăm, în sinteză, câteva astfel de comentarii:
„Mihai Tudorică: ...nu este vina lor, este vina acelui grup infracţional care a

captivat România şi din cauza lui suntem aici ...
Rareş Bogdan a comentat mitingul PSD din Viaţa Victoriei:
S9 (rep.21:54-34:54, sel.10-21): .. Nu ştiam că mai există încă astfel de români şi

tocmai de asta ei trebuie ajutaţi de noi, pentru că altfel sunt extrem de uşor de păcălit,
sunt minţiţi, sunt intoxicaţi, sunt manipulaţi, li se oferă când Liviu Vasilică, când
Sandu Ciorbă.

Ştiu un lucru, că aceşti oameni foarte trişti, aduşi la miting, nici măcar nu pot
să-şi imagineze luxul de care se înconjoară zi de zi şefii lor politici. Unii nici măcar nu
ştiu că sunt atât de bogaţi, că sunt oameni atât de bogaţi. Dacă unul dintre cei
asistaţi social, aduşi în piaţă, fură mâine o apă minerală face minim şase luni de
închisoare. Pentru cei pe care i-a ascultat vorbind, să modifice legile astfel încât să
nu facă nicio zi de închisoare sau să o facă la domiciliu, în vilele de bugetari, dar
aristocraţi bugetari...

Oana Stănciulescu: ...Şi acum aş vrea să spun despre cele două chestiuni care mi
se par extrem de grave. Şi anume: şantajul... ameninţarea...I-a ameninţat pe oamenii...
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pe o parte din oamenii pe care i-a adus... că dacă nu vine la miting, la Bucureşti, nu
mai primeşte ajutorul social.

... primarii, care au recurs la astfel de metode. ... că ar fi fost mulţi dascăli care i-
au chemat pe săteni la şcoală; chiar şi pe elevi de clasa a 12-a, să îi trimită la miting.
Nu ştiu dacă sunt dovezi în acest sens...

.Şi sunt celelalte categorii de funcţionari care lucrează la instituţii ale statului şi
au fost obligaţi să vină, de oameni care depind de ajutorul social şi sunt obli... au
fost obligaţi să vină...

S17 (Rep.38:51-44:28, sel.10-23)
Oreste Teodorescu: Eu am spus că domnul Dragnea a fost beat, aseară, la

discurs. Cred că m-am înşelat, cred că omul s-a prăjit cu prima lui liniuţă de cocaină
pe care a tras-o în viaţă.

Rareş Bogdan: Da... nu facem...
Oreste Teodorescu: Domnule, vă spun ceva! Omul e nebun!
Voce invitat: Dar nu e prima, te înşeli!
Oreste Teodorescu: Nu, eu cred că e prima pentru că atât de hămestit a fost

încât a narat până şi-a prăjit neuronii.
Grigore Cartianu: Dar mai mulţi de pe scenă...
Mihai Neamţu: Cocaină ai spus?
Rareş Bogdan: Asta e o...
Oreste Teodorescu: Nu, domnule, aşa cred eu! Iertaţi-mă!
Rareş Bogdan: O supoziţie.
Oreste Teodorescu: E supoziţia mea.
Grigore Cartianu: Cofeină, cofeină.
Rareş Bogdan: Cofeină.
Voce invitat: E o bănuială, Oreste, e o bănuială.
Oreste Teodorescu: E bănuiala mea, poate s-ar putea să nu fie...
(...)
Rareş Bogdan: Ăştia, de la Stănescu la Dragnea au făcut averi furând de la stat...
Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor în care au fost făcute

acuzaţiile nu au fost prezentate dovezi în susţinerea lor şi nici punctul de vedere al
Partidului Social Democrat sau al lui Liviu Dragnea ori al vreunui reprezentant local al PSD,
pentru a avea posibilitatea să se apere şi să clarifice aspectele incriminate, aşa cum se
prevede la art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului.

În aceste condiţii, radiodifuzorul nu a respectat principiul audiatur et altera pars, care
presupune condiţii nedescriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în
cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. Norma mai dispune că în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt pe post,
radiodifuzorul nefăcând o astfel de menţiune.

De asemenea, având în vedere modalitatea în care s-au desfăşurat emisiunile
difuzate în zilele de 9 şi 10 iunie 2018, membrii Consiliului au constatat că aceasta
contravine şi prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, radiodifuzorul avea obligaţia legală de
a asigura o distincţie clară între fapte şi opinii în legătură cu subiectul dezbătut referitor la
mitingul PSD.
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Totodată, membrii Consiliului au mai constatat că ediţia emisiunii „Jocuri de putere”

din 10.06.2018 a fost difuzată cu încălcarea art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului,
potrivit căruia 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.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul ediţiei invitatul Oreste Teodorescu a
formulat acuzaţii la adresa mamei jurnalistului Mircea Badea, în susţinerea cărora nu a
prezentat dovezi.

Redăm din raportul de monitorizare:
Oreste Teodorescu: ... Singurul care insistă cumva să micţioneze pe mişcarea

HashtagRezist, să fie furibund şi obraznic, şi nenorocit, cu nişte oameni frumoşi într-
adevăr, vă fac aşa o mărturisire, eu am scos în spaţiul public sintagma: „tinerii,
frumoşii liberi”, tocmai ca ei să transforme această chestiune în terfelişi şi să
batjocorească ceea ce are mai frumos această naţie. Eu m-am despărţit de acest
strigoi, că a ajuns un strigoi, uitaţi-vă la poză, faţă de băiatul ăla frumos care
protesta împotriva abuzurilor cu o pancartă, prin anii '90... nu '90, spre 2000, în faţa
guvernului Adrian Năstase, pe care scria: „În atenţia Ministrului de Interne, nu mai
protejaţi infractori!” Nu ştiu ce transformare, de fapt ştiu ce transformare s-a produs,
ce mutaţie s-a produs în tânărul acela frumos de a ajuns această umbră de astăzi.
Vreau să împrumut şi eu de la prietenul şi colegul nostru de breaslă, Silviu Mănăstire,
sintagma „dosar de politican” şi am să fac un „dosar de căcănar”, pentru că toţi cei
care s-au lăsat manipulaţi de-a lungul acestui timp, toţi cei care au venit şi sunt
posedaţi de predicatele pe care le uzitează acest nefericit pui de informator al
Securităţii, pentru că vedeţi dumneavoastră, oamenii trebuie să înţeleagă de ce
anume se comportă Mircea Badea aşa. M-am gândit şi ştiu că e urât ce-am să spun, e
urât ce fac, sunt lucruri pe care aş fi vrut să le păstrez şi să mă duc cu ele în
mormânt, dar răul, manipularea, propaganda, otrava pe care o împrăştie în societate
acest pui de năpârcă securistă, şi aicea nu mă refer la tatăl domniei sale care este un
om extraordinar. Din păcate el nu seamănă cu tatăl domniei sale, seamănă sora lui
care de altminteri este o fată şi o femeie extraordinară. A moştenit linia maternă.
Acuma, eu cunosc foarte bine cine este Mariana Badea, o cunosc toţi actorii
Teatrului Mic, toţi cei care au avut curiozitatea să afle cine i-a turnat la Securitate şi
cam ce dejecţii scriu în dosarele de informator ale securităţii sub pseudonimul
„vrăbiuţa”. Sunt foarte de acord cu ceea ce am să spun pentru că sunt în
asentimentul lor şi eu pot să demonstrez, cu probe, ceea ce afirm în această seară.
Ei bine, dosarul de căcănar începe în 1984 pentru că, poate puţină lume ştie, dar
domnul Mircea Badea l-a sorcovit pe Nicolae Ceauşescu. El a fost acel Pluguşor în
1984, alături de Dana Mladin, care au reuşit performanţa să-l atingă pe zeul Nicolae
Ceauşescu, sorcova aia de hârtie creponată.

(...). Şi ceea ce spun acuma, afirm cu toată tăria şi cu toată puterea mea de
argumentaţie şi oricând, dacă doreşte domnia sa, de la probele cu „vrăbiuţa” şi cu dejecţiile
pe care respectabila sa mamă le-a făcut la Teatrul Mic, până la acţiunile coordonate
undeva în plan secund, dar foarte bine şi foarte intense, cu conexiuni, cu GRU şi cu socrul
domniei sale, am s-o fac.

Voce invitat: Deci, a făcut poliţie politică, mama lui Mircea Badea spui.
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Oreste Teodorescu: Da, a fost o turnătoare, dar nu... de proastă factură adică. Eu am

avut ocazia, sigur, nu pot să vă dezvălui sursele mele, sunteţi jurnalişti ca şi mine şi ştiţi
foarte bine că mai sfânt decât o sursă nu este nimic în meseria noastră şi aşa plină de
păcate, şi plină de dejecţii. Dar, am văzut nişte delaţiuni ale doamnei Mariana, aka
„vrăbiuţa” care m-au îngrozit, adică mi-au făcut părul de... mi-au făcut părul măciucă.

Alexandru Căutiş: Mircea Badea ştie că mama lui a fost turnătoare?
Oreste Teodorescu: În plus de asta...
Alexandru Căutiş: Mircea Badea ştie că mama lui a fost turnătoare la securitate?
Oreste Teodorescu: Păi da acuma, dacă el se comportă aşa cum se comportă, nici nu

e important dacă a ştiut. Moştenirea genetică este perfectă. În plus de asta sunt foarte
multe lucruri legate şi de Banca Religiilor unde mama domniei sale a fost secretara unui
domn foarte interesant, se numeşte ...”

În raport de conţinutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatatat că în
cadrul acestei ediţii au fost aduse acuzaţii nedovedite unei persoane şi fără prezentarea
punctului de vedere al acesteia în legătură cu faptele ce îi erau imputate.

În concret, în această ediţie invitatul Oreste Teodorescu a acuzat-o pe d-na Mariana
Badea, a cărei identitate a fost făcută publică pe post, că ar fi fost informatoare a Securităţii
sub pseudonimul „Vrăbiuţa”. În legătură cu acuzaţiile formulate, în emisiune nu au fost
prezentate dovezi şi nici punctul de vedere al persoanei în cauză, fapt ce contravine
prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului care reglementează aceste obligaţii în
sarcina radiodifuzorului, pentru a se respecta astfel oricărei persoane dreptul la imagine. Pe
de altă parte, necesitatea prezentării de dovezi în susţinerea acuzaţiilor şi a punctului de
vedere al persoanei incriminate permite publicului să evalueze cât de justificate sunt faptele
acuzatoare ce îi sunt aduse la cunoştinţă şi garanţia unei informări corecte.

Chiar dacă la un moment dat, invitatul a afirmat că-şi asumă acuzaţiile aduse („cu toată
tăria şi cu toată puterea mea de argumentaţie ... de la probele cu vrăbiuţa şi cu dejecţiile pe
care respectabila sa mamă le-a făcut...), acest fapt nu înlătură obligaţiile legale instituite prin
dispoziţiile invocate şi nu îl poate exonera de îndeplinirea lor.

Pentru aceste considerente, raportate la faptele constatate, ţinând cont de criteriile
de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au propus amendarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. art. 91 alin. (1) şi (3)
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (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 REALITATEA TV) se sancţionează cu amendă în
cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale articolelor 40
alin. (1) şi (2) 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. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel,
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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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de
a transmite pe postul REALITATEA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare,
sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în
principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 20.000 lei postul
REALITATEA TV, deoarece, în cadrul emisiunilor din perioada 9, 10 şi 11 iunie 2018,
subiectul referitor la mitingul PSD nu a fost reflectat cu respectarea regulilor de informare
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze
libera formare a opiniilor, aşa cum prevede art. 3 din Legea audiovizualului.

De asemenea, în cadrul acestor emisiuni nu a fost asigurată o distincţie clară între
fapte şi opinii şi nu fost respectat principiul audiatur et altera pars, fapte ce contravin art. 40
şi 64 din Codul audiovizualului.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că în emisiunea „Jocuri de putere” din
10.06.2018 au fost aduse acuzaţii unei persoane că ar fi fost informatoare a securităţii,
fără a fi prezentate dovezi şi punctul de vedere al acesteia, astfel cum dispun normele
legale.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


