
 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 213/22.03.2016 
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 22 martie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, ca urmare a înregistrării 
sesizării nr. 534/18.01.2016, cu privire la emisiunea Casa Poporului” difuzată de postul 
REALITATEA TV în ziua de 15.01.2016. 

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). 
 În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că, în ediția emisiunii „Casa 
Poporului” din 15,01,2016, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 46  
alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora, „difuzarea informaţiilor şi/sau imaginilor persoanelor aflate sub tratament în 
unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de 
sănătate este permisă numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este 
fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau al aparţinătorilor.” 

În fapt, în data de 15.01.2016 a fost difuzată pe postul Realitatea TV, de la ora 
14.00, emisiunea de dezbateri Casa Poporului.   

Moderatoarea emisiunii, Marilena Mititelu, i-a avut invitați pe: Cristian Hrițuc, 
analist politic SCAN, Nicolae Alexandri, deputat PNL, Constantin Popa, senator UNPR, 
Trofin Nicolae, director de Sucursală Apele Române (tel), Dorin Duțu, director Apele 
Române, Bârlad (tel).  

Temele emisiunii au fost:  acoperișul de la Arenele Romane, percheziții DNA la 
UNPR, concediile medicale a trei angajați de la Apele Române, Marius Crăcea, un 
personaj politic controversat. 

Titluri afișate pe ecran: BOLNAVI ÎNCHIPUIȚI LA APELE ROMÂNE, MUNCA, 
BOALĂ GREA, ȘEFUL ȘI SECRETARA, BOLNAVI ÎN TANDEM, SECRETARA 
CHIRUȚA, BOLNAVĂ DE TREI ANI. 

În cadrul acestei emisiuni, a fost abordat de moderatoarea Marilena Mititelu și 
subiectul referitor la situația de la Compania Apele Române, ABA Prut Bârlad, unde mai 
mulți angajați au beneficiat de concedii medicale de lungă durată și pentru multe 
afecțiuni și boli.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
Marilena Mititelu: Haideți să vă spun așa, domnul Trofin Nicolae este în direct cu noi prin 
telefon. Bună ziua. Mulțumesc pentru intervenție. Domnul Trofin Nicolae este director de 
gospodărire Apele Române. Haideți să vă prezint subiectul, mi-am găsit jobul ideal. Te 
angajezi, după care te îmbolnăvești subit, tu și încă vreo doi colegi, inclusiv șeful. Deci 
avem așa – o doamnă, un domn șofer și directorul de sucursală. S-au îmbolnăvit toți în 
aceeași lună. Timp de trei ani au fost bolnavi încontinuu. Domnule Trofin, sunteți la 
telefon?  
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În direct prin telefon Trofin Nicolae. Pe parcursul discuției care urmează pe ecran 
sunt afișate periodic liste cu afecțiunile de care a suferit Nicolae Trofin sau ceilalți 
doi angajați la Apele Române și sumele decontate de CNAS pentru aceștia.  
Trofin Nicolae: Alo, da? 
Marilena Mititelu: Bună ziua. Domnule Trofin, mulțumesc pentru intervenție. Mai sunteți, 
nu? Acolo, angajat la Apele Române, director de sucursală.  
Trofin Nicolae: Deci începând cu anul 2009 m-am opus semnării unor recepții în 
Gospodărirea Apelor, datorită faptului că erau realizate în proporție de 15%. 
Marilena Mititelu: Domnule Trofin, veniți în 2012, pe 9 iulie 2012, atunci ați început 
să vă îmbolnăviți, nu ați mai avut o zi de om sănătos. Ați început cu colecistă, cu 
boli ale ficatului, ați continuat cu hipertensiune esențială primară, apoi cardiopatie 
ischemică cronică, hipertensiune esențială din nou, cardiopatie, pneumonii cu 
microrganisme neprecizate, TBC, hipertensiune esențială din nou, plagă deschisă, 
otită medie nesupurată, atingeri ale discurilor cervicale, leziune traumatică a 
mușchilor și tendoanelor, plagă deschisă din nou, astm, sindroame de vertij, 
angină pectorală, iar cardiopatii, hipertensiuni, iar otită nesupurată ați făcut și, în 
final, ați încheiat foarte prost anul, iertați-mă, dar ați ținut-o numai într-o boală de 
atunci, din 2012, abces cutanat, furuncul și furuncul antracoid flegmon. Groaznic. 
V-ați vindecat măcar de aceste boli și ați dat într-alta, în bilă. Trei ani în continuu 
bolnav. 
Trofin Nicolae: Aveți toate detaliile,  probabil de la conducerea Administrației Bazinale de 
apă și într-adevăr dacă e să stăm să discutăm despre ultimul, m-am operat chiar în 
București.  
Marilena Mititelu: Domnule, v-a cercetat cineva cât de bolnav sunteți? Că poate 
sunteți bolnav închipuit. Cine v-a cercetat?  
Trofin Nicolae: E o părere de-a dumneavoastră care pot spune că-i puțin… 
Marilena Mititelu: Sigur nu sunteți un bolnav închipuit? 
Trofin Nicolae: Sigur.  
În direct prin telefon Dorin Duțu, director Apele Române Prut Bârlad. Acesta îi transmite 
multă sănătate lui Nicolae Trofin. Marilena Mititelu îl întreabă pe acesta și de ceilalți doi 
angajați care au fost mai mereu în concedii medicale.  
Marilena Mititelu: Domnul Maftei s-a făcut bine, doamna Chiruța e tot bolnavă de trei ani 
încoace. La doamna Chiruța să știți că e mult mai grav, doamna Chiruța are tulburări 
anxioase, a avut episoade depresive, a avut luxații, entorse, întinderi de ligamente ale 
articulației, ICRS cu localizări multiple și neprecizate. Se mai face bine doamna Chiruța, 
credeți? 
Dorin Duțu nu mai dă nicio replică la cele afirmate de moderatoare. Legătura telefonică 
este întreruptă.   
După terminarea discuțiilor telefonice, moderatoarea precizează: 
Marilena Mititelu: Revenind la această discuție, unii se îmbolnăvesc și de nesimțire, 
dar nu știu dacă e cazul.  
Marilena Mititelu: Șefii lui sau…De la casa județeană nu se poate întâmpla nimic 
pentru că a purtat o corespondență domnul director care îi are subordonați cu cei 
de la Casa Județeană de Sănătate și li s-a spus: actele sunt beton, domnul Duțu a 
aflat că oamenii sunt bolnavi tun.  
 În urma analizării conţinutului emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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Astfel, membrii Consiliului au considerat că fapta radiodifuzorului de a prezenta, 
în mod repetat chiar, pe parcursul emisiunii a informațiilor și a datelor personale privind 
starea de sănătate a unor persoane menționate pe post și aflate sub tratament, a fost de 
natură să încalce dispozițiile legale sus menționate. 
  Faţă de aceste aspecte, 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. 

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, se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 46 alin. (1) 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 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 emisiunea „Casa Poporului” din 
15.01.2016, au fost difuzate informații și date personale privind starea de sănătate a unor 
persoane aflate sub tratament, ceea ce contravine art. 46 din Codul audiovizualului.” 

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

  
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

  LAURA GEORGESCU 
 
 
 
Întocmit, Serviciul juridic și reglementări 

       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
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