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Decizia nr. 299 din 14.03.2019
privind somarea 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: 0372124503; 0372124822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
1725/28.02.2019; 06.03.2019, cu privire la ediţia emisiunii „Jocuri de putere” difuzate în
22.01.2019, de postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001 eliberată la 30.04.2013 şi decizia de
autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011 eliberată la 30.04.2013).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat
prevederile art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt
aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul
audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au
făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere, trebuie precizat acest fapt.

În fapt, în data de 22.01.2019, în intervalul orar 20:59-00:50, postul REALITATEA
TV a difuzat, în direct, emisiunea ”Jocuri de putere”, moderată de Rareş Bogdan.

Redăm, selectiv, din raportul de monitorizare, constatările consemnate cu privire la
aspectele care au fost sesizate prin petiţia înregistrată la CNA sub nr. 1725/28.02.2019.

„Sel 14 (rep 08.58 - 10.10, sel 23-0) – aspecte semnalate în sesizare
Titluri afişate pe ecran: SENTINȚELE A 350 DE VIP-URI, ARUNCATE ÎN AER; ORDONANȚĂ

PENTRU ELITA PENALĂ A ROMÂNIEI; BREAKING NEWS: VINERI, ȘEDINȚĂ DE GUVERN PENTRU
OUG; GUVERNUL VA ADOPTA OUG CARE PULVERIZEAZĂ JUSTIȚIA; OUG PENTRU CONTESTAȚIA ÎN
ANULARE VA FI DATĂ VINERI

Rareş Bogdan: Da, vreau să-l salutăm şi să-l… este… asistă la această emisiune… din culise, dacă vreţi….
prietenul nostru din Italia, acel pe a cărui televiziune… Emanuele Latagliata… este cel pe a cărui televiziune…
Romit TV… se face transmisia programelor Realitatea TV, transmisia ”Jocuri de putere”… un om foarte
respectat de comunitatea românescă din Italia şi ultimul stindard pentru o ţară prietenă, soră pentru italieni…
Emanuele a devenit român odată cu acest lucru, deci… Dacia TV nu mai există… nu mai emite din luna mai…
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a infractorului Terteleac şi, din fericire, televiziunea care preia Realitatea TV,”Jocuri de putere” şi fraţii noştri
italieni… fraţii noştri români aflaţi în Italia într-un număr foarte mare reuşesc să ne urmărească… îi salut pe
toţi… este datorită şi Emanuele Latagliata care nu a căzut pradă tuturor ofertelor, unele extrem de tentante, a
încercărilor de toate felurile de a scoate Realitatea din grilă şi a introduce o altă televiziune. Mulţumim foarte
mult, Emanuele. (…)

Analizând raportul de monitorizare având ca obiect emisiunea “Jocuri de putere”,
difuzată în data de 22.01.2019, şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) din Codul
audiovizualului, potrivit cărora în cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt
aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul
audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au
făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere, trebuie precizat acest fapt.

Membrii Consiliului au constatat că, la un moment dat, în emisiune, în contextul
în care unui cetăţean italian i se mulţumea că ar retransmite programele postului
REALITATEA TV, moderatorul a făcut următoarea remarcă: “Dacia TV nu mai există…
nu mai emite din luna mai… a infractorului Terteleac”. Consiliul consideră că folosirea
termenului de “infractor” la adresa unei persoane, identificată pe post, a fost de natură
să inducă mesajul că aceasta ar fi săvărşit infracţiuni, situaţie în care, în cadrul
emisiunii, ar fi trebuit prezentate dovezi în susţinere, precum şi punctul de vedere al
persoanei incriminate.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a
îndeplinit obligaţia legală prevăzută de norma invocată, în sensul respectării principiului
audiatur et altera pars, care presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la
finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile.

Consiliul consideră că afişarea textului “Cerem oficial poziţia celor care se simt
lezaţi în emisiune”, nu înlătură obligaţia legală de a-i contacta pe cei vizaţi, care poate
nu vizionează programul în cauză, pentru a li se acorda posibilitatea să-şi exprime
punctul de vedere în legătură cu faptele imputate.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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. (licenţa audiovizuală nr. S-

TV 30.8/27.03.2001 eliberată la 30.04.2013 şi decizia de autorizare nr. 447.2-
2/25.10.2011 eliberată la 30.04.2013 pentru postul de televiziune REALITATEA TV) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
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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 somaţie publică postul
REALITATEA TV, deoarece, în cadrul emisiunii „Jocuri de putere” din 22 ianuarie 2019,
moderatorul a făcut o afirmaţie acuzatoare, folosind termenul infractor, la adresa unei
persoane, fără să prezinte dovezi în susţinere sau punctul de vedere al persoanei
incriminate şi nu s-a precizat dacă aceasta ar fi refuzat, aşa cum prevede art. 40 din
Codul audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


