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Decizia nr. 484/23.10.2018
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700
Fax: 0372 124 822; 0372 124 503
- pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 octombrie 2018, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei înregistrate sub
nr. 4678/17.05.2018, referitoare la ediţia din 7 mai 2018 a emisiunii «Jocuri de putere»,
difuzată de postul de televiziune REALITATEA TV.
Postul REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi decizia de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la
violenţă.
În fapt, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat, în data de 07.05.2018, de la ora
21.00, emisiunea de dezbateri Jocuri de Putere, moderată de Rareş Bogdan. În cadrul
emisiunii au participat în calitate de invitaţi: Oreste Teodorescu (prima parte a emisiunii), Lidia
Moise, jurnalist economic, Ionel Dancă, purtător de cuvânt PNL, Cristian Grosu, redactor şef
CursDeGuvernare, Valentin Ionescu, analist financiar economic, Cristian Pârvan,
preşedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni, secretar general al Asociaţiei Oamenilor de
Afaceri, Cristian Diaconescu (telefonic) .
Potrivit raportului de monitorizare, pe ecran au fost afişate titlurile: IOHANNIS: E trist,
PSD amanetează viitorul ţării!, IOHANNIS: Veniturile nu au fost realizate la nici un capitol,
IOHANNIS: Nu se vede nicio intenţie de măsură corectivă, IOHANNIS: Este imperioasă
demisia doamnei Dăncilă!, IOHANNIS: Banii europeni, alt eşec PSD, DEZVĂLUIRE ŞOC
DESPRE UN TRANSFER DE 2 MIL. DE EURO, FIRMĂ DIN TELEORMAN, BANI PENTRU
NEGOIŢĂ, CUM VREA DRAGNEA SĂ PREIA DINAMO, AMĂNUNTE BOMBĂ, FIU DE
MILIŢIAN, DECI VREA PATRON LA DINAMO, UNA DINTRE CELE MAI IUBITE ECHIPE
BATJOCORITE, PSD NU VEDE COŞMARUL A 1,3 MIL. DE ROMÂNI CU CREDITE, CEL
MAI SCĂZUT NIVEL AL INVESTIŢIILOR DIN ULTIMII 11 ANI etc.
Redăm spre exemplificare fragmentele din raportul de monitorizare privind conţinutul
emisiunii şi modul de desfăşurare a acesteia:
„ (...)

Rareş Bogdan: Nu aş vrea să uit şi TVR-ul, la 21.
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Oreste Teodorescu: Domnule, TVR-ul a devenit prin…Domnule, nu înţeleg, adică Doina
Gradea, domnule, care nu arată iertaţi-mă, nici ca Naomi Campbell şi nici nu are o faţă
extraordinar de umană. Ea mai degrabă poate semăna cu o purcică. Că se aseamănă. Are
cap de purcică. Domnule, să jignească în halul acesta o jurnalistă extraordinară care a transmis
şi a făcut nişte reportaje foarte bune şi care a avut coloană vertebrală, nu ca milogii de presă care
s-au dus la ospătarul acesta care desface sticla de bere cu bricheta şi mai şi râgâie înainte de
conferinţa de presă, puteţi să vă uitaţi pe filmuleţe, că îi vine berea pe gât ca oricărui mitocan, pe
lângă damful acela de carne un pic stricată de Teleorman cu usturoiul acela mult ca să acopere
gustul de amoniac. Deci, față de acei colegi jurnalişti care se hăhăiau şi zemuiau lângă mârlani,
nu am nicio considerație. Dar uite, jurnalista asta de la TVR, domnule nu a vrut să-şi calce
conştiinţa profesională în picioare şi a pus nişte întrebări foarte pertinente cui? Ciumăfaiei roz
care a transformat Bucureştiul în Milfov. Da?
Rareş Bogdan: Cum, cum?
Oreste Teodorescu: Ciumăfaia roz care a transformat Bucureştiul în Milfov, care are
ca reper de înălțime pe nea Pandele acesta care e înalt dar glăvan aşa, şi care îşi permite să
îi jignească pe opozanții ei, făcându-i pitici. Domnule, Buşoiu e mic, dar credeți-mă că spre
deosebire de tovarăşul Pandele două trei limbi străine vorbeşte, civilizat este, poate că nu
are el anduranța asta de a face politică în mocirlă, dar e un om civilizat. Acum să te uiţi la
bărbată-tu cu care ai trăit într-un concubinaj sinistru în timp ce bărbată-tu adevărat murea
şi se stingea pe patul de moarte şi să faci din asta un etalon de bărbăție politică mi se pare
abject. Şi ciumăfaia roz să înceteze să mai susțină coaliția pentru familie că nu merită ea.
Derbedeii ăştia nu au ce să caute, domnule. Familia tradițională, creştină…
Rareş Bogdan: Noi susţinem familia tradiţională.
Oreste Teodorescu: Ortodoxă, că tot spunem aşa, este formată dintr-un bărbat şi o
femeie care rămân căsătoriți până când moartea îi va despărți, fără curve, fără violuri pe
lângă, fără corupere de minore, fără amante, fără tot felul de spălat mizerabilele rufe în
public. Şi atunci, acesta cu şase neveste, acesta care are amante şi…mă rog, dacă
acceptăm definiția din DEX a curvei, adică femeie care realizează raporturi sexuale în afara
căsătoriei, cu curve, nu merită domnule să mă reprezinte pe mine care sunt un familist
tradițional şi foarte conservator în ceea ce priveşte relația dintre un bărbat şi o femeie.
Rareş Bogdan: Dar de ce crezi că nu reuşesc să organizeze mitingul?
(...)
Rareş Bogdan: Numai atâția bani are, numai în flauşate sau…
Oreste Teodorescu: Păi are bancnote mari, domnule, stați un pic, bancnote de 500 de
euro, acum dacă flauşata e lungă, na, şi vară şi iarnă, când era mai frig îşi trăgea flauşatul mai
sus, ca să devină izmană, că săracii oameni bogați, domnule, acesta a fost atât de sărac şi atât
de slugoi aşa, tovarăşul acesta, Dragnea, încât dintr-o dată…domnule, românul are o vorbă.
Țiganul când ajunge împărat prima dată îi dă în cap lui ta-su. Ei, când a ajuns vătaful domnule
să conducă România el prima dată se răzbună pe anii în care a fost slugă. Pe anii în care
făcea Năstase aşa şi spunea adu-mi şi mie o cafea şi acela venea cu şorțuleț aşa pe mână şii aducea cafeaua, după aia Băsescu spunea adu-mi un whiskey şi mai fă-mi două trei
chestii că nu e Udrea pe aici şi cu mustăcioara lui pana corbului probabil că-l făcea să se
simtă bine şi tovarăşul Băsescu, ei acesta care a suportat acolo, căruia Ponta... Domnule,
nici nu îl băga în seamă, când era Ponta premier cu Ghiță al lui, ei erau bagabonți, erau
tineri, erau din alt aluat, altă factură. Nişte derbedei, dar cu şcoală şi mai țâfnoşi, mai
europeni, mai europeni aşa. Domnule, se uitau la Dragnea ca la un lacheu şi-şi băteau joc
de el. Îi spuneau – ia-ți vestuța aia, pune-ți prosopelul alb, ia mai plimbă-te printre noi, că
poate o să ajungi şi tu mare în partid. Uite, măi, a ajuns țiganul împărat şi ce face el prima
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dată? Se răzbună pe noi, pe poporul acesta şi pe țara asta. Băi, tu crezi că poți să ne
cumperi cu mititeii tăi de Teleorman? Băi, nenorocitule, băi.
Rareş Bogdan: Căutați, măi, o imagine. Cum să duci mititeii de la Teleorman…
Oreste Teodorescu: Eşti cretin, băi, îți bați joc de jurnaliştii ăştia. Da, eu vă spun sincer,
eu în locul jurnaliştilor ălora plecam imediat. Ia-ți băi râgâiala de aicea şi du-te domle de aicea,
cum să îmi dai tu mie mici de Teleorman. Dar de ce? Şi el crede că Iohannis e foarte supărat şi
invidios pe el că el e popular, că el este simpatic, el şi cu mulțimile de la Videle de acolo. Că în
matematică e mulțimea vidă. În politica PSD-istă e mulțimea Videle, că avem o proastă a satului
care şi-a băgat singură dildo-ul în perete ca să arate cât de nasol e…
Rareş Bogdan: Stai, stai, stai, cine şi-a băgat dildo-ul în perete?
Oreste Teodorescu: Şi-a băgat dildo-ul în perete, domnule. Acela nu e microfon. Acela nu
e microfon, credeți-mă. Dacă ştii să-l foloseşti nu ai nevoie de bărbat. L-a băgat singură în perete
ca să arate cât de nenorocit e SRI-ul acesta domnule care vrea s-o asculte domnule pe ea,
ministresa de la Videle. Deci avem o proasta satului şi avem şi proasta României care domnule
mai că ne-a făcut celebri în toată lumea. Domnule dar a compromis fundamental o idee minunată
şi anume că da, domnule, femeile au loc în politică.
(...)
Rareş Bogdan: Domnule, este şocant.
Oreste Teodorescu: Doamna Ciumafaia roz care a transformat un oraş superb, micul
Paris, în Milfovul…
Rareş Bogdan: În ce l-a transformat?
Oreste Teodorescu: Carpato-Danubiano-Pontic. În Milfov, domnule, cunoscătorii ştiu
la ce mă refer. Milfov.
Rareş Bogdan: Milfov. Dar domnul Maior candida la preşedinție?
Oreste Teodorescu: Domnule, dacă domnul Maior acceptă să fie reprezentantul clicii de
interlopi şi de penali de cea mai joasă speță care se află în PSD înseamnă că el nu are ce să
caute ca ambasador al nostru în Statele Unite. Înseamnă că a fost o greşeală şi să…
Rareş Bogdan: Cred că o greşeală a fost când l-au trimis acolo pentru că la ce vedem că a
patronat ne îngrozim în fiecare zi.
(...)”
După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii s-a făcut cu încălcarea prevederilor
legale care îi obligă pe moderatorii emisiunilor să asigure desfăşurarea discuţiilor în limitele
unui discurs critic civilizat, care să nu prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea persoanei.
Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune
respectarea normelor de drept intern şi internaţional care garantează tuturor persoanelor
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile
altor membri ai colectivităţii.
Potrivit prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, moderatorii, prezentatorii
şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Astfel, aşa cum rezultă din conţinutul redat anterior, în cadrul ediţiei din 7 mai 2018 a
emisiunii „Jocuri de putere”, limbajul folosit de unul dintre invitaţi la adresa unor persoane (ex:
semăna cu o purcică, milogii de presă, mitocan, mârlani, Ciumăfaia roz, derbedei, nenorocit,
cretin, proasta satului, proasta României) a fost unul de natură să afecteze demnitatea umană,
membrii Consiliului constatând totodată că moderatorul emisiunii nu a reacţionat, nu a
încercat să stopeze discursul injurios, jignitor la adresa persoanei, al invitatului, aşa cum
impune norma legală.
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În aceste condiţii membrii Consiliului au apreciat că, dimpotrivă, atitudinea
moderatorului a fost una de natură să susţină şi să încurajeze discursul depreciativ, insultător,
susţinut de invitatul prezent în emisiune.
Avănd 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 amendare a radiodifuzorului cu suma de 10.000 de lei, decizie adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (4) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale
nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează
cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta
decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi
necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul REALITATEA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor
şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala
emisiune de ştiri, următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 de lei postul
REALITATEA TV deoarece, în cadrul ediţiei din 7 mai 2018 a emisiunii « Jocuri de putere»
moderatorul emisiunii a permis unuia dintre invitaţi să utilizeze un limbaj jignitor la adresa
unor persoane, situaţie de natură să afecteze demnitatea umană şi să contravină prevederilor
art. 40 din Codul audiovizualului potrivit cărora, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii
programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj
injurios sau să instige la violenţă.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

