
Decizia nr. 763/20.08.2019
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 20 august 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat sesizarea nr. 7270/08.07.2019, raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunea Breaking News difuzată în 07.07.2019 de postul de televiziune REALITATEA TV.

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 raportul 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).

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.”

,În fapt, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat în data de 07.07.2019, în intervalul
orar 20:59 – 23:47, în direct, emisiunea ”Breaking News” moderată de Claudiu Popa.

Invitați în platoul emisiunii:
În prima parte a emisiunii (interval orar 20:59 – 21:46): Dan Dungaciu (director Institutul

de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române)
În a doua și a treia parte a emisiunii (interval orar 21:59 – 23:47): Ovidiu Șimonca (analist

politic), Cristian Unteanu (jurnalist), Ion M. Ioniță (jurnalist), Cristian Diaconescu (fost ministru
de Externe)

În legătură telefonică directă: Dan Tănasă (jurnalist)
Titluri afișate pe ecran: BREAKING NEWS; CUM POATE FI SALVATĂ REPUBLICA

MOLDOVA; ROMÂNIA SCOASĂ DIN JOC DE MARILE PUTERII; SCHIMBĂRI MAJORE ÎN
JUSTIȚIA DIN R. MOLDOVA; CE RISCURI AMENINȚĂ GRANIȚA DE LA PRUT; SANDU
ANUNȚĂ SCHIMBAREA CONDUCERII PARCHETELOR; ALEGERI ANTICIPATE ÎN
GRECIA. PRIMELE REZULTATE; SANDU: ÎN MOLDOVA NU EXISTĂ PROCURATURĂ;
DEPUTAT MOLDOVEAN: PLAHOTNIUC S-AR AFLA ÎN SUA; UNDE SE ASCUNDE
PLAHOTNIUC; DUNGACIU: EȘECUL DIN MOLDOVA, CEL MAI MARE; DUNGACIU:
MOLDOVA, UN PROIECT PREA MARE PENTRU NOI; DUNGACIU: MOLDOVA A
ADEVENIT DISPENSABILĂ; DUNGACIU: MOLDOVA, PUSĂ LA PACHET CU UCRAINA;
EXIT-POLL: PARTIDUL LUI TSIPRAS, LOCUL DOI; ADMINISTRAȚIA TRUMP, FĂRĂ
PERDEA; O CARACTERIZARE PUȚIN DIPLOMATĂ; MINISTRUL UNGAR DE EXTERNE
CRITICĂ ROMÂNIA; CUM S-AU NEGOCIAT FUNCȚIILE LA VÂRFUL U.E.; EUROPA CU
DOUĂ VITEZE ȘI DOUĂ PERIFERII; NOUA ARHITECTURĂ POLITICĂ A U.E.; CE A
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CÂȘTIGAT ROMÂNIA LA BRUXELLES; CUM SE REORGANIZEAZĂ PSD SUB DĂNCILĂ;
PE CINE VA REMANIA VIORICA DĂNCILĂ; CODUL ADMINISTRATIV PROVOACĂ UN
NOU SCANDAL; MAGHIARII, NEMULȚUMIȚI DE CODUL ADMINISTRATIV; UNGARIA
ACUZAĂ ROMÂNIA CĂ NU RESPECTĂ MINORITĂȚILE; PROTEST LA PALATUL
VICTORIA FAȚĂ DE CODUL ADMINSITRATIV; D. TĂNASĂ: CODUL VA OFICIALIZA 20
DE LIMBI; TĂNASĂ: CODUL ADMINISTRATIV ÎNCALCĂ CONSTITUȚIA;
PROTESTATARII AU FOST PRIMIȚI LA PALATUL VICTORIA; VICEPREMIERUL DANIEL
SUCIU: OUG NU VA FI ABROGATĂ; SURSE: E. UDREA S-AR AFLA LA FRANKFURT;
TRUMP, ”INEPT” PENTRU AMBASADORUL BRITANIC; SCANDAL DIPLOMATIC FĂRĂ
PRECEDENT ÎNTRE SUA ȘI UK

Teme discutate: situația din Republica Moldova și reconfigurarea politică a acesteia (în
prima parte a emisiunii); prevederea din Codul Administrativ în legătură cu utilizarea limbilor
minorităților naționale (în a doua parte a emisiunii); alegeri anticipate în Grecia; relațiile dintre
SUA și Marea Britanie; negocieri pentru funcțiile de conducere în Uniunea Europeană (în a
treia parte a emisiunii)

Redăm mai jos fragmente din emisiune:
Claudiu Popa, la începutul celei de-a doua părți a emisiunii: Vă mulțumesc că suntem

împreună! Seara prestigioasă continuă în fața dumneavoastră pentru următoarele două ore cu
un ochi pe politică externă și pe ceea ce se întâmplă în România… veți vedea chiar bombă
cu praf de pușcă etnic… poate… din nou… între politicienii români și politicienii
maghiari în ceea ce privește Codul Administrativ și cu un ochi pe ceea ce se întâmplă la
nivel extern… ca să vă și citesc știri ale acestei seri… pe care le dezvoltăm imediat… alegeri
anticipate în Grecia… conservatorii din opoziție pe primul loc în fața partidului lui Tsipras…
vorbim despre exit-poll-uri… Noua Democrație… aceasta ar fi știrea… are un avans serios în
fața Syrizei… cu alte cuvinte, grecii se pregătesc să-i spună ”la revedere” lui Tsipras pentru că
vorbim despre alegeri parlamentare anticipate care s-au desfășurat în această seară. Potrivit
exit-poll-ului, partidul de dreapta Noua Democrație ar urma să obțină între 38 și 42 de
procente. Claudiu Popa: Până una – alta, vă propun o discuție extrem de importantă care are
legătură cu această ordonanță privind Codul Administrativ… poate unii dintre dumneavoastră
știți, cei care ne urmăresc… din țară poate mai puțin… în orele care-au trecut în fața sediului
Guvernului a avut loc un protest… aproximativ 200 de persoane care au protestat cu
privire la ordonanța ce vizează Codul Administrativ… oameni care au purtat o pancartă
imensă pe care scria un articol din Constituție… este vorba despre articolul 13… de
curiozitate, spune: ”În România, limba oficială este limba română.” Se pare că au avut
câțiva reprezentanți care au intrat în Palatul Victoria în această seară... vom confirma în zilele
următoare… și care au putut discuta sau măcar informa pe cineva… nu știm dacă la nivel
politic sau poate tehnic, fiind vorba totuși despre duminică după-amiază spre seară, dar
oameni care au strigat în fața Guvernului cu foarte multe drapeluri românești, iar jurnaliștii
extrem de incisivi și foarte preciși precum Dan Tănasă scrie pe blogul său că ordonanța
adoptată miercuri de Cabinetul Dăncilă vine în contradicție cu prevederile Constituției
României și chiar cu legea prin care această țară a ratificat Carta europeană a limbilor
regionale sau minoritare. Care e, de fapt, problema… în cazul în care nu v-a interesat și
aveți dreptul să nu vă intereseze acest subiect sau poate ați deschis puțin mai târziu
televizoarele… prin modificările operate Codului Administrativ, cea care a născut poate cele
mai mari controverse săptămâna aceasta… ajungându-se până la critici care vin din partea
ministrului ungar de externe… așadar, una dintre modificări se referă la utilizarea limbii
minorităților și în situațiile în care nu se atinge ponderea de 20%... în inima României, așadar,
în HarCov aceste modificări din Codul Administrativ vor produce efecte… vor rămâne sau nu
așa, vor ajunge din nou la Curtea Constituțională… cu siguranță, multe se vor întâmpla la
nivel politic în ceea ce privește acest Cod Administrativ, unul care, pe de-o parte, ar mulțimi
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UDMR-ul, pentru că cele mai recente modificări aduse Codului Administrativ ar fi fost făcute
după discuții cu partenerii… măcar parlamentari ai actualei puteri… UDMR… dar aceste
modificări, vă spuneam… sau mai bine zis, în urma acestor modificări, ministrul ungar de
Externe critică Codul Administrativ.

Claudiu Popa, adresându-se către invitații Cristian Diaconescu și Mihai M. Ioniță:
Mulțumesc că sunteți în platou… Încă o dată, în varianta adoptată de Palatul Victoria,
Codul Administrativ păstrează prevederea potrivit căreia în unitățile administrativ –
teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste
20% din numărul locuitorilor stabilit la ultimul recensământ, instituțiile publice aflate în
subordinea acestora, serviciile publice de (neinteligibil), de asemenea, asigură folosirea
în raport cu aceștia a limbii minorității naționale. Dar în baza principiilor autonomiei
locale, se acordă dreptul autorităților publice locale de a decide prin hotărâre de
Consiliu utilizarea limbii minorităților și în situațiile în care nu se atinge pondere de 20
de procente. Acum am citit dintr-un articol recent al jurnalistului Dan Tănasă, unul
dintre oamenii care, potrivit surselor mele, a fost prezent în această seară în fața
Palatului Victoria la protestul al cărei pancartă unică titra articolul 13 din
Constituție: ”În România, limba oficială este limba română.” Domnule ministru… Cât de
butoi cu pulbere acest subiect?

Cristian Diaconescu: În primul rând o clarificare… De ce 20%? Pentru că în momentul
în care după anul 2000 a apărut ceva mai serios… inclusiv în ceea ce privește
preocuparea Guvernului… găsirea unei formule de păstrare, sprijinire a ceea ce
înseamnă identitate etnică, culturală, religioasă, lingvistică… fără îndoială… deci când
România a hotărât să se mai modernizeze s-a făcut o consultare atât cu zonele de
reprezentare ale minorităților cât și cu partenerii și instituțiile… că nu era parteneri în
acel moment… instituțiile europene și s-a convenit ca acest plafon de 20% este cel
agreat. Întrebarea care se pune astăzi… De ce-l schimbăm? De ce acel tip de evaluare,
expertiză făcute aprofundat și la nivele tehnice foarte serioase este în acest moment schimbat?

Ovidiu Șimonca: De ce-am introdus acest procent de 20% pentru utilizarea limbii
minorităților. Fără această explicație ordonanța a fost adoptată miercuri, astăzi este
duminică… n-avem nicio explicație din partea Guvernului României… totul pare, așa, o
fușereală, un lucru făcut pe picior și, cum spunea domnul ministru, la presiuni politice,
probabil din partea UDMR-ului… sau nu probabil, din partea UDMR-ului.

Claudiu Popa: A fost necesar, poate, domnule Ioniță… pentru UDMR, așa au arătat
cele mai multe știrii, la presiunile partenerilor maghiari… partenerilor parlamentari, cel
puțin… ai actualei guvernări… s-au operat aceste modificări… după o relație foarte
interesantă, tumultoasă în ultima perioadă… ne amintim, înainte de europarlamentare
semnalul de la UDMR către PSD, votul covârșitor pro-UDMR de prin Oltenia, cu
explicațiile acelea halucinante… din HarCov s-au mutat în Oltenia că sunt salarii mai
bune și totul a culminat, dacă e corect contextul sau nu… inclusiv asta vă întreb…
culminat cu aceste modificări la presiunile UDMR.

Mihai M. Ioniță: UDMR susține guvernarea și din momentele importante face presiuni
pentru a mai obține niște legi care să-i fie favorabile și pe care să le prezinte minorității
maghiare ca victorii câștigate de onorabilul partid maghiar… onorabila uniune, de fapt,
maghiară care din când în când trebuie să mai livreze ceva propriului electorat care, din
păcate se cam plictisește și el să … numai procente, limbă minoritară și rezultate, mai ales în
județele în care comunitatea maghiară este majoritară, lucrurile nu prea se schimbă sub
conducerea UDMR.

Mihai M. Ioniță: Swahili… în comunitatea respectivă… E o aberație. E o aberație.
Evident, că nici la nivel european nu există asemenea reglementări, nici în Carta
limbilor minoritare, nici în drepturile minorităților naționale pentru că e ridicol. Da numai
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pentru că trebuie să mulțumim UDMR-ului pentru că UDMR-ul înainte de alegeri rupe
protocoale de colaborare care nu există… le rupe așa, simbolic, bineînțeles… dar susține în
continuare această guvernare

Dan Tănasă (în direct prin telefon): România, ca să știe și telespectatorii despre ce
limbi este vorba în acest caz… Într-adevăr, Codul Administrativ adoptat de către
Guvernul Dăncilă, într-un mod ticălos, va oficializa 20 de limbi, pentru că România, prin
Legea 282/2007, prin care a ratificat Carta limbilor regionale și minoritare, s-a angajat să
protejeze pe teritoriul național, 20 de limbi, inclusiv rusa, italiana, sârba, poloneza,
limba maghiară șa așa mai departe. Prin eliminarea acestui prag, practic lăsându-se…
chipurile… lăsându-se la latitudinea deliberativului local sau județean, toate cele 20 de
limbi, devin limbi cu caracter oficial pe teritoriul național, pentru că toate aceste limbi
vor putea fi utilizate în instituțiile publice ale statului român, ceea ce este evident, o
aberație.

(rep 02.27 sel 7) Dan Tănasă (în direct prin telefon): Nu ne-a solicitat nimeni așa ceva, nu
ne-a cerut nimeni așa ceva. A cerut UDMR… UDMR a cerut acest lucru și, din păcate,
Guvernul de la București a acceptat… Guvernul PSD-ALDE. Problema este că,
eliminând acest prag, legea, Codul Administrativ încalcă Constituția României, pentru
că Constituția României vorbește de o pondere însemnată a minorității, pentru a
permite utilizarea limbii minorității. Apoi, în Legea 282/2007, vorbește expres… cea prin
care am ratificat Carta limbilor regionale și minoritare… vorbește expres de procentul
de 20%. Mai departe… Guvernul, ca să-și justifice această ticăloșie, invocă autonomia
locală.

Claudiu Popa: Da.
Dan Tănasă (în direct prin telefon): Este evident o prostie, pentru că, la nivelul

autonomiei locale, lași descentralizarea statului ca să permită autorităților locale să…
nu știu… să deschidă o grădiniță, să construiască o școală, să asfalteze un drum. Nu
permiți autorității locale să stabilească cu privire la chestiuni constituționale, care sunt
foarte clar prevăzute în Constituție, da?, mă refer la limba oficială de stat și mă refer la
ponderea însemnată cu privire la... Nu poți lăsa o chestiune atât de importantă cum
este limba oficială de stat și ce limbă se utilizează în instituțiile publice ale statului
român, să lași la latitudinea unor interese obscure și interese d-astea politicianiste de
moment, în diferite zone ale țării, să negocieze fiecare cu fiecare, acolo, la nivel local,
pentru că este evident, ridicol! Nicăieri în lume nu se întâmplă acest lucru! Mai apoi,
este bine de știut și faptul că autonomia locală privește chestiuni financiare, da!? Mai
departe…

Faţă de conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a prezentat punctele de vedere ale minorităţii maghiare, având în vedere
problemele de interes public analizate şi care vizau această minoritate, fapt ce contravine
prevederilor art. 70 din Codul audiovizual.

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
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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 emisiune „Breaking News”din 07.07.2019 au fost analizate și
dezbătute anumite prevederi din Codul administrativ referitoare la folisirea limbii maghiare în anumite
unități teritorial administrative, fără prezentarea unui punct de vedere al etniei maghiare.”

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

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


