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Decizia nr. 599/04.06.2019
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

Fax: 0372124822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat sesizarea nr. 5878/24.05.2019, raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu
privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 18 – 24.05.2019 pe subiectul
legat de evenimentele petrecute în Valea Uzului, precum şi raportul referitor la
respectarea regimului difuzării publicităţii electorale de către postul REALITATEA TV în
aceeaşi perioadă, iar în şedinţa publică din 04.06.2019, membrii Consiliului au votat
sancţiunea aplicată prin prezenta decizie.

Postul de televiziune 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).

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 70 din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul audiovizualului), precum şi pe cele ale art. 15 alin. (1) din Decizia
nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Conform art. 70 din Codul audiovizualului:
„În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes

public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de
vedere al acestora.”

Potrivit art. 15 alin. (1) din Decizia nr. 308/2019:
„Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul

emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor
prevăzute la art. 13.”

Cu privire la încălcarea art. 70 din Codul audioizualului, în raportul de
monitorizare întocmit de direcţia de specialitate din cadrul CNA, s-au consemnat
următoarele:

„Constatări:
Evenimentele petrecute in Valea Uzului au fost prezentate și comentate pe postul

Realitatea TV, începând cu data de 18.05.2019, astfel:
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18.05.2019

În cadrul rubricii de știri electorale, “Tu decizi” difuzate la orele 08.00 și 09.00 din data
de 18.05.2019 a fost difuzată o știre cu titlurile: Crucile eroilor români, profanate. Candidat
agresat lângă cimitir. Cimitirul Eroilor Valea Uzului este subiect de ceartă între autoritățile
locale și UDMR.

Conținutul știrii:
Prezentator: Morminte profanate în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului în județul Bacău.

Activiști maghiari au pus saci de gunoi peste crucile soldaților români. Totul s-a întâmplat cu
câteva ore înainte de inaugurarea memorialului eroilor români. (pe ecran apare o poză cu
cimitirul menționat, având în stânga sus, sursa: erdely.ma)

Voce din off: Cimitirul din Valea Uzului este de mult timp subiect de dispută între UDMR
și autoritățile locale. Motivul este că Primăria Dărmănești din Bacău, a amenajat o parte a
cimitirului, pentru a amplasa și cruci ale unor eroi români, pe lângă cele ale eroilor maghiari,
italieni și ruși. Dar, Primăria comunei Sânmartin din Harghita, susține că cimitirul se află pe
teritoriul său. Inaugurarea a fost amânată după ce UDMR i-ar fi cerut acest lucru Vioricăi
Dăncilă, potrivit unor surse.

Liviu Dragnea: Unii spun că pe un cimitir existent, au venit și au pus, peste niște
morminte existente niște cruci și spun că e profanare de morminte, alții spun că nu, că e
terenul lor, dar problemele astea nu se rezolvă așa. Astea sunt chestiuni cu o simbolistică
foarte mare și aici trebuie foarte multă cumpătare, foarte multă înțelepciune și toată lumea
așezată la masă, să vadă care este de fapt hotarul, pentru că în anumite documente hotarul
este într-un loc, în alte documente, care sunt contestate, este un alt loc.

Voce din off: Dar tensiunile în zonă nu s-au stins. George Simion, candidat independent
la alegerile europarlamentare, susține că a fost agresat de un grup de etnici maghiari când a
ajuns la Cimitirul din Valea Uzului. (pe ecran se derulează imagini video având sursa:
Facebook/ George Simion)

George Simion: Acești extremiști aleargă după mine în momentul ăsta, pentru că eu
sunt pe drumul județean Harghita și au sărit 10 extremiști maghiari să-mi ia telefonul și să ne
alunge de aici. Vă rog chemați poliția! Uitați, uitați!

Voce din off: Polițiștii din Bacău s-au autosesizat după apariția imaginilor și au deschis o
anchetă.

Aceleași informații au fost reluate și în cadrul grupajului de la ora 09.00
În cadrul acestor emisiuni de știri, nu a fost prezentat punctul de vedere al

reprezentanților etnicilor maghiari.
Faţă de conţinutul acestei ştiri, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul

a difuzat ştirea anterior preezentată fără a prezenta şi un punct de vedere al etnicilor
maghiari, aşa cum impun prevederile art. 70 din Codul audiovizualului în astfel de
situaţii.

Referitor la încălcarea art. 15 alin. (1) din Decizia nr. 308/2019, în raportul de
monitorizare întocmit de direcţia de specialitate din cadrul CNA, s-au consemnat
următoarele:

„În urma monitorizării modului în care au fost respectate dispozițiile Deciziei
nr. 308/26.03.2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, au fost constatate
următoarele:
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 MODUL DE DIFUZARE A SPOTURILOR ELECTORALE
 Spoturi electorale difuzate între două emisiuni
 18.05.2019 - după terminarea emisiunii ”Ediție specială” programul difuzat
a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spot PNL (ora 19:51, rep
50.58 – 51.28, sel 18-19), grupaj de publicitate, publicitate electorală spot PSD (ora
19:58, rep 57.54 – 58.09, sel 18-19), emisiunea ”Breaking News - Prime Time News”
de la ora 20:00 prezentată de Claudiu Popa;
 18.05.2019 - după genericul de final al emisiunii ”Breaking News - Prime
Time News” programul difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală
spot Pro România (ora 20:21, rep 20.54 – 21.24, sel 18-20), grupaj de publicitate,
publicitate electorală spot PSD (ora 20:28, rep 28.02 – 28.30, sel 18-20),
publicitate electorală spot Pro România, (ora 20:29, rep 28.37 – 29.07, sel 18-20),
emisiunea ”România 2019” de la ora 20:30 prezentată de Cozmin Gușă;
 19.05.2019 - după terminarea emisiunii ”Breaking News – Realitatea de la
13:00” programul difuzat a avut următoarea succesiune: teleshopping, promovare
electorală PSD (interval orar 13:28 – 13:44), publicitate electorală spot Pro
România (ora 13:44, rep 43.37 – 44.07, sel 19-13), publicitate electorală spot PNL
(ora 13:44, rep 44.14 – 44.44, sel 19-13), grupaj de publicitate, publicitate electorală
spot PSD (ora 13:58, rep 57.30 – 57.45, sel 19-13), publicitate electorală spot Pro
România (ora 13:58, rep 57.51 – 58.21, sel 19-13), emisiunea ”Realitatea spirituală”
de la ora 14:00.
 19.05.2019 - după terminarea emisiunii ”România 2019” programul
difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spoturi Pro România,
PNL (ora 19:40, rep 39.55 – 41.02, sel 19-19), grupaj de publicitate, publicitate
electorală spot PSD (ora 19:48, rep 47.37 – 48.37, sel 19-19), grupaj de publicitate,
publicitate electorală spoturi PSD, Pro România (ora 19:55, rep 55.05 – 57.25, sel
19-19), emisiunea ”Realitatea românească” de la ora 20:00 prezentată de Octavian
Hoandră;
 19.05.2019 - după terminarea emisiunii ”Realitatea românească”
programul difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spot Pro
România (ora 23:45.rep 45.09 – 45.41, sel 19-23), grupaj de publicitate, publicitate
electorală spot Pro România (ora 23:59, rep 58.20 – 58.50, sel 19-23),
emisiunea ”Realitatea spirituală” (reluare);
 20.05.2019 - după genericul de final al emisiunii ”Legile puterii” programul
difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spoturi Pro România,
USR PLUS, (ora 22:45, rep 45.12 – 46.22, sel 20-22), grupaj de publicitate,
publicitate electorală spot PSD (ora 22:53, rep 52.48 – 53.41, sel 20-22), grupaj de
publicitate, publicitate electorală spot Pro România, (ora 22:58, rep 58.11 – 58.40,
sel 20-22), emisiunea ”Decodor” de la ora 23:00 prezentată de Costi Rogozanu;
 21.05.2019 – după genericul de final al emisiunii ”Prime Time News”
programul difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spot PMP
(ora 18:50, rep 49.17 – 49.47, sel 21-18), grupaj de publicitate, publicitate electorală
spot Pro România, (ora 18:57, rep 56.11 - 56.41, sel 21-18), difuzare sancțiune,
emisiunea ”Lupta pentru România” de la ora 19:00 prezentată de Nicoleta Cone;
 21.05.2019 – după genericul de final al emisiunii ”Lupta pentru România”
programul difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spoturi PMP,
USR PLUS (ora 19:49, rep 48.53 – 50.01, sel 21-19), ), grupaj de publicitate,
publicitate electorală spoturi PSD, USR PLUS (ora 19:57, rep 56.45 – 57.52,
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sel 21-19), difuzare sancțiune, emisiunea ”Legile puterii” de la ora 20:00 prezentată de
Denise Rifai;
 21.05.2019 - după genericul de final al emisiunii ”Legile puterii” programul
difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spoturi PNL (ora 22:45,
rep 44.35 – 45.05, sel 21-22), grupaj de publicitate, publicitate electorală spot Pro
România, (ora 22:52, rep 51.39 – 52.09, sel 21-22), grupaj de publicitate, publicitate
electorală spoturi Pro România, PMP (ora 22:57, rep 56.42 – 58.24, sel 21-22),
emisiunea ”Decodor” de la ora 23:00 prezentată de Costi Rogozanu;
 23.05.2019 - după terminarea emisiunii ”Breaking News” programul
difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spoturi Pro România,
PMP (ora 13:32, rep 32.06 – 33.12, sel 23-13), grupaj de publicitate, publicitate
electorală spot Pro România, (ora 13:40, rep 39.40 – 40.10, sel 23-13),
teleshopping, grupaj de promovare, emisiunea ”Breaking News-Newsroom” de la ora
14:00 prezentată de Claudiu Popa;
 23.05.2019 - după genericul de final al emisiunii ”Breaking News – Prime
Time News” programul difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală
spot PNL (ora 18:43, rep 43.12 – 44.17, sel 23-18), grupaj de publicitate, publicitate
electorală spoturi PNL, (ora 18:51, rep 50.36 – 51.41, sel 23-18), grupaj de
publicitate, emisiunea ”Lupta pentru România” de la ora 19:00 prezentată de Nicoleta
Cone;
 24.05.2019 - după terminarea emisiunii ”Breaking News” programul
difuzat a avut următoarea succesiune: publicitate electorală spoturi PNL, PMP
(ora 13:47, rep 46.36 – 47.41, sel 24-13), grupaj de publicitate, grupaj de promovare,
rubrica ”Bookface”, emisiunea ”Breaking News” de la ora 14:00 prezentată de Ionela
Arcanu;
 24.05.2019 - după terminarea emisiunii ”Breaking News – Prime Time
News” programul difuzat a avut următoarea succesiune: difuzare sancțiune,
publicitate electorală spoturi Pro România, PSD, spot referendum, PNL
(ora 20:52, rep 51.21 – 56.37, sel 24-20), grupaj de publicitate, emisiunea ”România
2019” de la ora 21:00 prezentată de Cozmin Gușă.

Faţă de conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării spoturilor electorale pe
perioada desfăşurării campaniei.

Astfel, potrivit art. 15 alin. (1) din Decizia nr. 308/2019, radiodifuzorii publici
şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute
la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv în emisiuni de promovare electorală şi în emisiuni
de dezbatere electorală.

Or, din constatările Direcţiei Monitorizare, reiese că, în săptămâna 18 – 24
mai 2019, norma legală invocată nu a fost respectată, în sensul că radiodifuzorul a
difuzat spoturi electorale între două emisiuni, iar nu în interiorul unor emisiuni fie de
promovare electorală, fie de dezbatere electorală.

Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din
Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică
de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei

audiovizuale nr. 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.22/25.10.2011
pentru postul REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea
prevederilor art. 70 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale
art. 15 alin. (1) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

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 postul de televiziune
REALITATEA TV cu somaţie publică, deoarece în ediţia de ştiri din 18.05.2019 a difuzat
un material audioizual referitor la incidentele din Valea Uzului fără prezentarea unui punct de
vedere al etniei maghiare.

De asemenea, a difuzat spoturi electorale în alte emisiuni decât cele de promovare sau
de dezbateri electorale, ceea ce contravine art. 15 din Decizia nr. 308/2019 privind regulile
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


