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- pentru postul de televiziune REALITATEA TV 

 
Întrunit în şedinţă publică în data de 18 decembrie 2014, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare,  cu privire la 
emisiunile difuzate în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2014 de postul de televiziune 
REALITATEA TV. 

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 
(licenţa audiovizuală S-TV nr. 30.8/27.03.2001 eliberată la data de 30.04.2013 şi 
decizia de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011 eliberată la data de 30.04.2013). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
a vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 8 din Decizia nr. 528/2014 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Preşedintelui României şi ale art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Conform prevederilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014, cu 24 de ore înainte de 
începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje 
şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi 
invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai 
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (3) 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. 
         

În fapt, în ziua de 15 noiembrie 2014, ziua premergătoare alegerilor pentru 
Preşedintele României, postul Realitatea TV a difuzat, începând cu ora  
07.00, emisiunile: 

Realitatea de la 7 
În cadrul ediţiei informative ”Realitatea de la 7”, prezentată de Petre Cătălin 

Fumuru, a fost difuzată ştirea cu titlurile DREPTUL LA VOT, STRIGAT ÎN STRADĂ, 
10.000 DE PROTESTATARI LA CLUJ, referitoare la protestele de solidaritate cu 
cetăţenii români care nu au putut să voteze în străinătate, la primul tur al alegerilor 
prezidenţiale.  

Prezentator: Mobilizare în toată ţara înaintea alegerilor. Mii de oameni au ieşit în 
stradă în marile oraşe. Cei mai mulţi au fost clujenii. Aproximativ 10.000 de protestatari 
au scandat acolo pentru ca toţi românii de peste hotare să poată vota. 
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Voce din off: Clujenii s-au strâns în Piaţa Unirii şi după aproximativ o oră au 
plecat în marş pe străzile oraşului. În Capitală protestatarii s-au strâns la ora 18:00 în 
Piaţa Universităţii. 

Reporter: Va fi o schimbare? 
Femeie 3: Aşa sperăm, dar de-asta am şi ieşit în stradă. Sperăm să se 

schimbe, să intrăm unde trebuie, nu la ruşi şi la chinezi. 
În cadrul ştirii au fost prezentate imagini de la protestele din Cluj Napoca, 

Bucureşti, Sibiu, Timişoara, Craiova, Oradea, Bacău, Iaşi şi Braşov, unde s-a scandat: 
”România liberă!”; ”Fără politică în biserică!”, ”Cine nu votează, ţara o trădează!”, ”Uniţi, 
salvăm toată România!”, ”Diaspora, Bacăul e cu tine!” 

În imaginile de la proteste, se observă că pe o pancartă scrie: KLAUS 
KLAUS SCAPĂ-NE DE MICKEY MOUSE!!!!,  iar pe alta: Uniunea Şoarecilor 
Lingăi. 

 
În ziua de 16 nioembrie, postul Realitatea TV a difuzat ziua alegerilor pentru 

Preşedintele României, postul Realitatea TV a difuzat, începând cu ora 09.00, 
următoarele emisiuni: 

Ediţie specială, ora 9:00 
A fost difuzată o ediţie specială, în contextul alegerilor prezidenţiale, prezentată 

de Aneta Sângeorzan şi Dorin Chioţea. 
Invitat: Dumitru Borţun, specialist în comunicare politică. 
Titluri afişate pe ecran: BĂSESCU VOTEAZĂ LA XENOPOL; PONTA VOTEAZĂ 

LA ŞCOALA 17; IOHANNIS VOTEAZĂ LA SIBIU; VIP-URILE VOTEAZĂ LA MONNET; 
O DATĂ LA CINCI ANI TU AI PUTEREA; ARATĂ CĂ ÎŢI PASĂ; HAI LA VOT! NU E 
DEGEABA; DRAGNEA VOTEAZĂ LA XENOPOL; ARMA TA E VOTUL. ŢINTEŞTE 
BINE; CRIN A VOTAT LA ŞCOALA 73; DISPECERATUL ”TU DECIZI”. 
             Sunt difuzate declaraţii în direct ale lui Liviu Dragnea, viceprim-ministru al 
României şi preşedinte executiv PSD, din faţa secţiei de votare. 

Liviu Dragnea ...care nu este fricos şi care nu fuge de la nicio confruntare, 
pentru că gândiţi-vă la o negociere cu un lider european dacă preşedintele nostru 
pleacă de la întâlnire. Şi am votat cu foarte multă speranţă.  

Dumitru Borţun: N-ar trebui. 
Aneta Sângeorzan: Chiar nu ar trebui să se întâmple asta, numai că noi, fiind 

în direct, nu putem să controlăm în totalitate ceea ce se.... 
Ediţie specială, ora 10:00 
A fost difuzată o ediţie specială, în contextul alegerilor prezidenţiale, prezentată 

de Marinela Mititelu şi Claudiu Popa. 
Invitat: Marius Dobrescu, jurnalist. 
Titluri afişate pe ecran: VICTOR PONTA VOTEAZĂ; PONTA: AM VOTAT 

PENTRU O ŢARĂ MAI BUNĂ; MAI MULŢI VOTANŢI ÎN TURUL II DECÂT ÎN TURUL I; 
BLAGA: BEC SĂ PRELUNGEASCĂ PROGRAMUL DIN STRĂINĂTATE; MELEŞCANU 
ADMITE: VOR FI PROBLEME; PREZENŢĂ MASIVĂ LA VOT;  
              Sunt difuzate declaraţii în direct ale lui Victor Ponta,  după ce votase împreună 
cu soţia sa, Daciana Sârbu şi cu Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei. 

Reporter: Pentru ce aţi votat astăzi?  
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Victor Ponta: Staţi un pic, să fie toată lumea mulţumită şi pregătită, ca să nu fie 
cineva care... E în regulă acuma?  
          Sunt difuzate declaraţii în direct ale lui Dan Şova, atunci deputat PSD: ...ce s-a 
întâmplat în campania asta, şi m-am gândit foarte mult că dacă nu alegem bine s-
ar putea să ne trezim ca popor, atunci când avem nevoie de preşedinte, cu un 
scaun gol. Şi ca să nu ne trezim cu un scaun gol trebuie să ne gândim bine cu cine 
votăm. Vă mulţumesc. 

Ediţie specială, ora 12:00 
A fost difuzată o ediţie specială, în contextul alegerilor prezidenţiale, prezentată 

de Marinela Mititelu şi Claudiu Popa. 
Invitaţi: Antonio Momoc, specialist în comunicare politică, şi Emilian Isăilă, 

jurnalist. 
Titluri afişate pe ecran: HARGHITA, JUDEŢ CODAŞ LA VOT; PESTE  

1,5 MILIOANE DE ROMÂNI AU VOTAT; PREZENŢĂ MASIVĂ LA VOT, DIASPORA 
STĂ DIN NOU LA COADĂ; OLT, JUDEŢ FRUNTAŞ LA VOT.  
             Este difuzată ştirea cu titlurile COZI KILOMETRICE ÎN DIASPORA ŞI ÎN 
TURUL II şi MELEŞCANU: PROCESUL DE VOTARE MERGE BINE. 

Ştirea a fost ilustrată cu imagini cu cetăţeni români care stau la rând la secţiile de 
votare din străinătate. 
               Sunt difuzate declaraţii în direct ale Alinei Gorghiu, purtător de cuvânt al PNL, 
de la sediul ACL: Condamn modul în care Liviu Dragnea a înţeles să facă şi astăzi, 
chiar în ziua votului, o campanie de discriminare pe care, din punctul nostru de 
vedere, domniile lor au dus-o de-a lungul ultimei luni şi spun că este o campanie 
de discriminare în urma căreia noi vom face o plângere către CNCD, pe care o 
vom înainta astăzi, o plângere care se bazează pe faptul că domnul Dragnea, într-
un mod intolerabil, la ieşirea de la urne, a găsit de cuviinţă să facă încă o dată un 
apel la dezbinare, pe criterii etnice, aşa cum induce sintagma ”am votat 
româneşte, pentru un preşedinte român şi viu”, şi ţin să-i amintesc domnului 
Dragnea că dacă se uită în diaspora în secunda asta, dacă se uită în Regie şi în 
alte centre universitare va vedea că sunt mii de români vii care votează, şi nu 
cred că votează neapărat cum doreşte domnia sa, dar asta nu înseamnă că vom 
tolera accesele sale, care încalcă legea şi care îndeamnă, inclusiv astăzi, în ziua 
votului, la intoleranţă. Îi rog să înţeleagă că pot să facă acest efort şi îi rugăm să facă 
acest efort, să meargă la alte centre de vot din Bucureşti. Iar în al patrulea rând, 
vreau să vă spun că am înţeles care este motivul pentru care se blochează votul 
din diaspora, avem o primă dovadă: pentru că secţia de vot din Noua Zeelandă s-
a închis oficial, şi din 331 de voturi, 1 este nul, 309 voturi, adică peste 90% cu 
mult, sunt voturi care sunt în dreptul candidatului nostru; restul de 21 în dreptul 
contracandidatului care se fereşte...  

În acest moment conferinţa de presă este întreruptă şi se revine în studioul 
Realitatea TV.  

Pe parcursul emisiunii au fost difuzate imagini cu cetăţeni români aflaţi la rând la 
secţiile de votare din străinătate, în ecran partajat sau pe videowall-ul din studio. 

Ediţie specială, ora 13:00 
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A fost difuzată o ediţie specială, în contextul alegerilor prezidenţiale, prezentată 
de Marinela Mititelu şi Claudiu Popa. 

Invitaţi:  Valeriu Turcan, consultant politic, Costi Rogozanu, jurnalist, şi Cozmin 
Guşă (telefonic). 

Titluri afişate pe ecran: PESTE 2 MILIOANE DE ROMÂNI AU VOTAT; 
RAPORTARE ÎN TIMP REAL: APROAPE 5 MILIOANE DE ROMÂNI AU VOTAT; 
DIASPORA VOTEAZĂ: PREZENŢĂ DUBLĂ FAŢĂ DE TURUL I; PESTE 100.000 DE 
VOTANŢI ÎN DIASPORA, PÂNĂ LA ORA 13.  

Ion Iliescu: Suntem la al şaptelea rând de alegeri. Ne aflăm într-un stadiu 
eventual mai aşezat, dar pe de altă parte, sigur, cu problemele specifice acestei 
perioade. Există şi o schimbare de generaţii. Este noua generaţie de politicieni... 

Bărbat: (...) pentru viitorul acestei ţări, pentru un om dinamic, pentru un om care 
poate să demonstreze că are eficienţă, că are demnitate şi că poate construi un viitor 
mai bun pentru această ţară. Sunt convins că cel care va câştiga astăzi va avea 
forţa necesară să unească românii şi noi să fim mândri că suntem români, şi în 
ţară, şi în străinătate. 

Rovana Plumb: Am votat pentru un om care s-a ţinut de cuvânt şi care a arătat 
că poate să facă dreptate pentru copii, pentru tineri, pentru părinţi şi pentru bunici, 
pentru bugetari, pentru profesori şi medici, pentru pensionari.  

Materialul a fost redifuzat în cadrul ediţiilor speciale de la orele 14:00, 15:00 şi 
17:00. 

Ora 18.00  
Ediţie Specială cu Andra Miron şi Edward Pastia 
Titlul afişat pe ecran: ROMÂNIA LA RĂSCRUCE. VIITORUL E AICI., BĂSESCU 

CERE GUVERNULUI SĂ PRELUNGEASCĂ VOTUL, PREŞEDINTELE CERE 
REUNIUNE URGENTĂ DE GUVERN, MAI SUNT DOUĂ ORE. MERGI LA VOT., 
BĂSESCU CERE VOT PÂNĂ LA 24.00, CEA MAI MARE PREZENŢĂ LA VOT DIN 
ULTIMII 14 ANI  

Declaraţie în direct Alina Gorghiu (purtător de cuvânt ACL) Se va face plângere 
pentru abuz în serviciu prefectului de Sibiu pentru că nu a pus la dispoziţie tabelul cu 
listele suplimentare. Nu există niciun fel de solicitare din partea Ministerului de Externe 
pentru prelungirea programului. La Stuttgart au dispărut trei ştampile de la secţia de 
votare şi sunt foarte mulţi oameni care aşteaptă să voteze. Purtătoare de cuvânt ACL 
suspectează o strategie de încetinire a votului.  

Ora 19.00 
Cristina Gusseth: Nu ştiu ce lecţie vor învăţa politicienii, în schimb oamenii, 

cetăţenii, încep să înveţe o lecţie. Şi lecţia aceasta este o lecţie a libertăţii, da? S-au 
organizat deja mult mai bine, pentru că ceea ce au făcut cu cetăţenii din diaspora a fost 
umilirea lor. Au fost umiliţi, sfidaţi. Afirmaţia de astăzi a domnului Meleşcanu mi se pare 
de un prost gust uluitor. Să menţionezi tu că Nancy-ul este un oraş frumos pentru art-
nouveau şi să le recomanzi să se ducă la 300 km de Paris mi se pare un dispreţ uluitor. 
Şi sper ca pentru acest dispreţ, acest Guvern să plătească.  

Andra Miron: Da, deocamdată nu putem să spunem aceste lucruri. Vom 
putea să tranşăm mesajele noastre în condiţiile în care vor exista astfel de 
declaraţii din partea politicienilor după ora 21.00.  
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Emma Zeicescu: Câteva mii cred că rămân pe dinafară. 
Cristina Gusseth: Câteva zeci de mii? Douăzeci de mii, treizeci de mii, cincizeci 

de mii? Ştiţi că o sută de mii de voturi reprezintă cam un procent. Deci pentru  
0,5 procente este lupta asta nebună? Parcă văzusem nu ştiu ce sondaj în care 
avea 60%.  

Declaraţii de presă sediul ACL, Cristian Buşoi – Nereguli semnalate la vot. ACL 
RECLAMĂ INCIDENTE LA VOT, BUŞOI: VOT OPRIT ÎN MAI MULTE SECŢII. 

Ora 20.00 Ediţie specială cu Rareş Bogdan 
Titluri pe ecran: LĂSAŢI ROMÂNII SĂ VOTEZE!, NU VĂ BATEŢI JOC DE 

DREPTUL LA VOT, CINE VA FI PREŞEDINTELE ROMÂNIEI? MII DE ROMÂNI SE 
AFLĂ LA COZI, ÎN EUROPA, COZI DE 7 ORE LA LONDRA ŞI MUNCHEN, ROMÂNI 
UMILIŢI ÎN CONTINUARE. RUŞINE!!!, DIASPORA VORBEŞTE LA REALITATEA TV 

Rareş Bogdan: Până la urmă cred că era mai uşor să-l pună pe Gabriel Oprea 
ministru şi la Externe, ca să avem siguranţa că vor fi mai puţine incidente acolo. Pentru 
că în ţară lucrurile au decurs infinit mai bine decât la alte alegeri. Adică în ţară se 
poate, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate, iar în străinătate este o ruşine. 07:48 
Nu se poate, domnule Meleşcanu, ştiţi, am o stimă pentru dumneavoastră, dar în 
această zi mi-am pierdut-o. Sunteţi o ruşine pentru România, domnule Meleşcanu. 
Sunteţi o ruşine pentru diplomaţia românească. Sunteţi o ruşine pentru cei care 
astăzi trebuiau să aibă dreptul să voteze, domnule Meleşcanu. Sunt difuzate în 
continuare imagini cu cozile de la secţiile de votare din străinătate.  

Invitaţi: Emma Zeicescu, Marinela Mititelu, Lavinia Şandru, Denise Rifai, 
Octavian Hoandră, Cozmin Guşă (din Sânmartin, Bihor) de la ora 21.00 -Andra Miron, 
Ion M. Ioniţă, Adrian Cioroianu, Alina Mungiu Pippidi. 

Lavinia Şandru: ...Vina aparţine celor care au deţinut ministerul până la el şi vina 
aparţine în extrem de mare măsură omului care în continuare stă acolo pe funcţia de 
ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni, Bogdan Stanoevici, omul ăsta... 

Rareş Bogdan: A, da, am uitat de nesimţitul ăsta.  
În studio se vorbeşte despre organizarea proastă a votării din străinătate, despre 

faptul că s-ar fi putut prelungi programul sau s-ar fi putut crea mai multe secţii de 
votare.  

Marinela Mititelu: Îmi pare rău dar eu aş vrea mereu să ne readucem aminte. 
Acum doi ani a fost referendum pentru demiterea lui Băsescu. Guvernul Ponta a dat 
Ordonanţa de Urgenţă 41/2012 prin care a prelungit cu 4 ore programul de votare. 
Cei de la PDL au contestat la Curtea Constituţională măsurile acestea luate de 
Guvern, tocmai ca românii să voteze în număr cât mai mare.  

Eu un acest moment nu mai sunt jurnalist, sunt cetăţean al acestei ţări şi 
am dreptul să mă întreb câtă legitimitate va avea viitorul preşedinte, când zeci de 
mii de români vor fi ţinuţi pe afară. Fără să apuce să voteze, câtă legitimitate? 

Emma Zeicescu: Atâta timp cât vor ajunge pe fotoliul de la Cotroceni, ăla este 
scopul care scuză mijloacele. Ăsta este adevărul.  

Selecţie 10 Rep. 58: 46 (cronometrul Realitatea TV arata 00:37) – 
Cronometrul dispare, iar Rareş Bogdan anunţă rezultatul exit-pollurilor de la 
19.30  Pe ecran Victor Ponta 50%, Klaus Iohannis 50%  



 

 

6

 

   În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului  
au constatat că emisiunile difuzate de postul Realitatea TV în zilele de 15 și 16 noiembrie 
2014 a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Preşedintelui României. 

Conform acestor prevederi, în ziua ce precede începerea votării şi până la 
închiderea urnelor, este interzisă difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut 
electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în 
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor în care se 
difuzează o rectificare sau un drept la replică în legătură cu emisiunile difuzate în ultima 
zi de campanie electorală. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în ziua votării,  
a unei emisiuni în care au fost făcute comentarii electorale cu privire la candidaţii Victor 
Ponta, Klaus Iohannis, a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia  
nr. 528/2014. 

De asemenea, Consiliul consideră că astfel de comentarii cu caracter electoral 
făcute atât de către moderatorii emisiunii, cât şi de invitaţii acesteia, precum, 
transmisiunea în direct de la sediul ACL,  reprezintă o nerespectare a prevederilor 
legale invocate. 

În aceeaşi măsură, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
a încălcat şi prevederile art. 40 alin. (3) din Legea audiovizualului care dispun că 
moderatorii au obligaţia să nu folosească sau să nu permită invitaţilor să folosească un 
limbaj injurios. 

 Astfel, Consiliul consideră că folosirea de către moderatorul emisiunii  
Rareș Bogdan, a expresiei, „nesimțitul ăla”, referitoare la fostul ministru Teodor 
Meleșcanu, contravine prevederilor privind protecţia demnităţii şi a dreptului la imagine 
a persoanei. 

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  Consiliul a decis 
sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu amendă de 10.000 lei, 
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului  
nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 528/2014 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Preşedintelui României 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: 
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 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală  
S-TV nr. 30.8/27.03.2001 eliberată la data de 30.04.2013 şi decizia de autorizare  
nr. 447.2-2/25.10.2011 eliberată la data de 30.04.2013 pentru postul de televiziune 
REALITATEA TV), se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale  
art. 40 alin. (3) 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, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul 
are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA.TV cu 

amendă de 10.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor difuzate în ziua premergătoare și 
ziua alegerilor prezidenţiale au fost făcute comentarii electorale, deşi prevederile art. 8 
din Decizia nr. 528/2014 privind alegerea preşedintelui României, interzic prezentarea 
oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral în ziua ce precede începerea votării 
şi până la închiderea urnelor. 

În acelaşi context, unul dintre moderatorii emisiunii şi unul dintre invitaţi  
au folosit un limbaj injurios, fapt ce contravine prevederilor art. 40 alin. (3) 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.” 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 
LAURA GEORGESCU 

 
         

  Serviciul juridic și reglementări 
        Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 


