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Decizia nr. 762/13.08.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
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- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 august 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. după
ce în ședința de 25 iulie 2019 a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare cu privire
la emisiuni de dezbatere difuzate de postul de televiziune Realitatea TV, în perioada
21.06.2019-26.06.2019, în intervalul orar 20:00-24:00, în care a fost prezentat și analizat
cazul Sorinei, o fetiță din Baia de Aramă adoptată de o familie de români, stabiliți în Statele
Unite ale Americii.

Postul 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 analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1), lit. b) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, postul de televiziune Realitatea a difuzat în data de 23.06.2019, în intervalul
orar 20.59- 00.30, emisiunea “Realitatea Românească”, moderată de Octavian Hoandră.
Cazul adopției fetiței din Baia de Aramă a fost dezbătut în intervalul orar 22.06-23.28, sub
următoarele titluri afișate pe ecran: ANCHETE PESTE ANCHETE, RĂSPUNSURI PUȚINE;
ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS ÎN CAZUL MEHEDINȚI; POLIȚIA ROMÂNĂ, NOI
PRECIZĂRI; AVOCATUL POPORULUI INTERVINE ÎN ACEST CAZ; OAMENII SE OPUN
ADOPȚIEI SORINEI;

Redăm fragmente din raportul de monitorizare al emisiunii:
Sel 1 (rep 01.21.40 – 01.25.37, sel 718_2019_06_23_21_00_00) Bogdan Comaroni: (…)

știm ce emoție și ce a fost în momentul cu adopțiile pe vremea lui Adrian Năstase…
Octavian Hoandră: Da. Baroneasa Nicholson și toată…
Bogdan Comaroni:… când s-a ajuns până la… așa… când a venit cu tot…
Bogdan Ficeac: Făcea ture p-aicea…
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Bogdan Comaroni: Deci noi vorbim acuma de adopțiile internaționale, ca să fie clar. Și de-

aia procedurile sunt acuma foarte…
Octavian Hoandră: Da crezi că vor avea curaj să se ancheteze toate aspectele astea? Eu

sunt curios dacă cineva va avea curaj.
Eliza Ene Corbeanu: Categoric, da.
(rep 00.26 Sel 1) Bogdan Comaroni: Deci fii atent! Ce presupun eu acuma… ce

presupun eu de-aicea… da n-am probe… merg pe un fler, așa…
Octavian Hoandră: Păi noi n-avem probe. Avem ce scrie presa… astea-s probele

noastre…
Bogdan Comaroni: Deci, în prima etapă, din ce-am înțeles eu din cazul ăsta… pentru că au

fost multe păreri și vin din toate părțile… după aia unele televiziuni au luat-o în brațe… cum să
zic?... orice opinie d-asta… au răsărit politicieni… deci mă enervează că s-a politizat cazul
excesiv, adică vin acuma toți și-și fac o campanie sau toți se trezesc că vai de mine cu Sorina,
da?… Cazul Sorinei… cred că au fost mii, deci d-astea ascunse, nefilmate, neîntâmplate și să
spun de ce cred că a fost implicarea asta atât de mare… Pentru că din ce am înțeles eu, în prima
etapă… în decizia inițială când s-a respins adopția… era că la asistentul maternal… ea mai are o
soră sau un frate… nu știu…

Bogdan Ficeac: O soră…
Bogdan Comaroni: O soră… și atuncea s-a mers pe ideea că ea e suficient de mare… are 8

ani, nu?... Opt ani are parcă… ceva de genul…
Eliza Ene Corbeanu: Da, opt ani…
Bogdan Comaroni: … și că legea protejează copilul și mai ales să nu se despartă familia.

Adică dacă asistentul maternal zicea… bă, până când… dacă nu găsim o adopție pentru ambii,
pot să-i țin eu în continuare pe amândoi, legea ar trebui să-i lase să rămână frații, să rămână în
zona aia… Și atunci în prima instanță a apărut chestiunea care era logică… nu despărțim familia,
asistenții maternali au zis că pot să-i mențină până la o eventuală adopție pentru ambii… Ce se
întâmplă acum suspect este că, într-adevăr, într-un interval extraordinar de scurt… două luni,
nu?... sau trei luni... se schimbă total asta și intervine un procuror-șef să meargă la ea.

(rep 02.18 Sel 1) Octavian Hoandră: Da, sunt numai semne de întrebare…
Bogdan Comaroni: Nu… că-ți spun eu semne de întrebare… Semne de întrebare sunt că

există în continuare, mascat… după mine… o rețea a adopțiilor internaționale care
cuprinde polițiști, asistenți maternali, procurori, judecători… toți… o rețea pe care anumiți
băieți gen… cum îl cheamă p-ăla influentu'?... Cătălin Voicu, ăla sau ăla de era pe la toți,
așa… deci o rețea d-asta care-i ține p-ăștia-n mână… cu bani, cu șpăgi, cu tot ce se
întâmplă pentru a rezolva problema adopțiilor internaționale…

Octavian Hoandră: N-avem probe la chestia asta…
Bogdan Comaroni: N-avem probe… am spus de la început… dar părerea mea este că,

dacă această rețea exista din '90, a tot existat până la momentul cu baroneasa Nicholson
și-au fost rețele făcute… erau avocați specializați în adopții…

Bogdan Ficeac: Da s-au făcut averi fabuloase din vânzarea de copii…
Bogdan Comaroni: Averi fabuloase, exact… Deci erau avocați specializați… tot ce se

întâmplă… părerea mea că această rețea nu a murit în momentul în care a venit
(neinteligibil), s-au interzis adopțiile și ce s-a întâmplat mai departe… Rețeaua asta s-a
dezvoltat și acuma avem o chestie care era normal, la un moment dat, să răbufnească.
Adu-ți aminte ce s-a întâmplat și cu cazul ăla… Barnevernet, nu?, sau cum e… ăsta de era… tot
așa, pe-o emoție d-asta cu românii, cu nu știu ce… că le-au luat copiii….. acolo a fost invers, nu
știu… Și… deci rețelele astea, Tavi dragă, că ești la fel de vechi ziarist ca și mine…

Octavian Hoandră: Cunoaștem…
Bogdan Comaroni:… nu dispar, așa, c-a venit unul și-a zis: Gata! S-au (neinteligibil)…
Octavian Hoandră: Da, dar cineva trebuie să lucreze, să…
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Bogdan Comaroni: Deci acuma eu ce m-aștept? Mă aștept să ia cineva și procurorul

ăsta și pe tot la mână și poate aflăm și noi unde… rețelele astea… cum lucrează în
continuare și ce se întâmplă mai departe. (…)

(rep 01.27.30, sel 718_2019_06_23_21_00_00) Moderatorul Octavian Hoandră a menționat
că s-a încercat contactarea telefonică a procurorului Maria Pițurcă, dar că aceasta nu le-a
răspuns.

Sel 2 (rep 01.39.11 – 01.41.30, sel 718_2019_06_23_21_00_00) Radu Carp: Ce mă intrigă
pe mine foarte mult în toată această afacere este că Sorina Matei a început o investigație și
familia adoptivă este extrem de dură la adresa presei. Și aicea cred că ar trebui să discutăm de
ce o familie care, aparent, n-ar trebui să aibă niciun fel de grijă… pentru că s-au rezolvat
problemele… a câștigat un proces, da?, în justiție, da?... a câștigat, să spunem, tutela minorei
respective… este atât de agresivă cu presa. E ceva de ascuns aici? Încearcă cineva să
mușamalizeze ceva? Aicea cred eu c-ar trebui să se îndrepte ancheta. Am văzut că și după ce s-
a întâmplat vineri, autoritățile statului nu știu ce să facă. Nu vă supărați… Ce raport poate să facă
ministrul Muncii, domnul Budăi, referitor la această întreagă chestiune? Ce poate să apună în
plus față de ce se discută în presă? Ce poate… Avocatul Poporului poate să facă, da nu vă
supărați… eu l-am auzit pe domnul Ciorbea recitând o poezie pe care orice om fără studii, orice
student poate s-o spună. A spus că va acționa în interesul copilului. Păi a acționat până acuma
Avocatul Poporului în interesul copilului? Haideți să vedem spețele în care a fost implicată
(neinteligibil) și cazuri concrete în care copii aflați în nevoie au beneficiat de sprijinul acestei
instituții. Deci noi ce vedem? Că instituțiile sunt prăbușite, sunt conduse de oameni care habar n-
au de ce scrie în lege, nu știu ce să facă mâine…

Octavian Hoandră: Nu sunt de acord cu asta. Eu cred că știu exact ce spune în lege, da
cineva le spune cum să facă.

Radu Carp: Și avem de-a face și cu astfel de abuzuri… aicea, sigur că e un teren minat. Eu
cred că trebuie să avem foarte multă atenție încotro merge această discuție pentru că l-am auzit
și pe domnul Tăriceanu care spunea: Aaa, statul procurorilor… ați văzut, vin procurorii la
maternitate… Deci ducem discuția într-o altă extremă.

(rep 02.00 Sel 2) Radu Carp: O altă extremă este asta… domne, americanii care vor să
fure copii… trafic de organe…

Octavian Hoandră: Nu, nu, nu… n-a spus nimeni chestia asta…
Radu Carp: Nu, nu… s-a spus… s-a spus…
Octavian Hoandră: Numai că noi suntem în genunchi în fața oricărei ambasade…. noi

suntem în genunchi întotdeauna…
Radu Carp: … s-a spus în ultimele zile… în ultimele zile în presă, din păcate, au apărut

și asemenea interpretări și ele au fost preluate. Trebuie să avem mare atenție pentru că
este o situație socială.

Sel 3 (rep 01.44.10 – 01.46.48, sel 718_2019_06_23_21_00_00) Bogdan Comaroni: A
doua… vrei să-ți fac eu o previziune? Această chestie este folosită pe emoție… este, în
ghilimele, Colectivul pentru Iohannis. Pentru că va stârni un val d-ăsta cu adopțiile, cu tot
și lui Iohannis ce să mai (neinteligibil)? Cu dosarele cu casele? O să vină la vechile
acuzații ale lui Iohannis… alea vechi…

Octavian Hoandră: Acolo n-are nimic… Iohannis n-are nicio legătură cu nicio adopție.
Bogdan Comaroni: Nu contează… o să-ți vină să ți-l prezinte că… să se redeschidă

dosare de adopție, să se vadă care sunt... nu știu ce… da nu se vor cerceta rețelele reale
despre care vorbești tu. Și ăsta este înainte de campania electorală, de prezidențiale
pentru că… uitați-vă și de sus la imagine, nu vă uitați numai la procurorul ăla și la asta că
Nistorescu are dreptate și când face legăturile…
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Octavian Hoandră: (neinteligibil) aicea e o boală…
Bogdan Comaroni: Păi eu tot îți zic de rețele și tu îmi tot tai microfonul… zici vorbește

cu ăla… vorbește cu ăla… deci este o rețea în continuare…
Octavian Hoandră: Păi da n-avem nicio dovadă… Despre ce vorbim?
Bogdan Comaroni: Sunt implicate servicii secrete alături de ambasade și de tot ce

vrei… Ce n-avem dovadă?
Octavian Hoandră: Păi o să te dea în judecată…
Bogdan Comaroni: Am scris despre aceste rețele de când a venit baroneasa și pe toate

astea… pe-aicea, am scris mii de editoriale pe tema adopțiilor. Crezi că rețelele astea… eu
vorbesc ca tâmpitu' aicea… că alea dispar? Că vine o lege și interzice adopțiile? Alea
există în continuare…

Octavian Hoandră: Corect… și se pliază după…
Bogdan Comaroni: … și cu serviciile secrete și acum vin și la astea și zice: Ce ardem

aicea? Ce să facem? Avem două probleme… Secția de investigare asta și avem problema cu
Iohannis… ce putem să facem acum că cu casele nu mai crede nimeni. Vrei să vi-i arăt când vine
campania electorală să-i zici lui Iohannis că are case închiriate?

Ovidiu Șimonca: Bogdan… bun… lucrurile despre… despre rețele despre care vorbești…
Bogdan Comaroni: Păi da vorbim despre un caz…
Ovidiu Șimonca: Deci cine le cercetează?
Bogdan Comaroni: Deci… fii atent! Toți de-aicea, de fapt, vă ridicați și domn profesor a spus

foarte clar care sunt întrebările și de ce se miră…
(rep 01.43 Sel 3) Bogdan Comaroni: Sunt 30… s-au dus nu știu ce acolo… Păi da asta

ce-ți arată ție că… era un caz așa… adică ăia se duc haotic? E o rețea, e o coordonare…
Ovidiu Șimonca: Bun… toate aceste ilegalități… bun…
Bogdan Comaroni: De ce-au dus-o p-aia la IML imediat? Ia, spune-mi de ce!
Octavian Hoandră: Asta-i o întrebare bună.
Bogdan Comaroni: De ce-a dus-o la IML imediat? Știi de ce-a dus-o?
Ovidiu Șimonca: Spune tu de ce a adus-o…
Bogdan Comaroni: Păi ca să vadă… s-o scoată p-aia ca să…
Bogdan Ficeac: Ca să vadă că nu-i abuzată…
Bogdan Comaroni: Că n-are…
Bogdan Ficeac: Că nu e abuzată…
Bogdan Comaroni: Da, exact. (s-a vorbit în același timp)
Ovidiu Șimonca: Și cine le cercetează?
Bogdan Comaroni: Păi noi batem câmpii la nivel mic, acolo…
Octavian Hoandră: Deci ne-am dus după fentă.
Bogdan Comaroni: …și facem o emisiune să îngropăm cazul… noi îl îngropăm ca boii în loc

să facem scandalul să se vadă de sus care este faza.
Ovidiu Șimonca: Bogdan, și cine cercetează lucrurile astea?
Octavian Hoandră: Păi asta facem.
Bogdan Comaroni: Păi facem acuma că până acuma vorbeam…
Ovidiu Șimonca: Cine cercetează toate lucrurile astea? Rețele, comportament procurori…

toate lucrurile astea?
Bogdan Comaroni: Păi noi suntem ziariști. Noi avem obligația să le ducem în față, să le

cerceteze.
Ovidiu Șimonca: Cine le cercetează? Cine? Cine?

(...)
Octavian Hoandră: Uite, îmi trimite un coleg de la Cluj, de la ”Evenimentul zilei”… Mihai

Șoica… mandatul de percheziție… zice: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova la adresa
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unde urmează a se efectua percheziția se presupune că se găsesc bunuri sau înscrisuri cu
valoare probatorie în cauză.

Eliza Ene Corbeanu: Asta-i din textul de lege.
Octavian Hoandră: Da… păi, nu, da zice… în vederea strângerii probelor cu privire la

infracțiunea… așa… deci strângerea de probe… Păi copila aia era o probă? Vorba lui Bogdan…
Eliza Ene Corbeanu: Am spus… înscrisuri sau obiecte…
Dan Tudorache: Nu… ăsta a fost pretextul să intre… deci d-astea au plecat toți în echipă

împreună cu Direcția Generală de…
Radu Carp: Auziți… poate chiar era o probă…
Octavian Hoandră: Nu, nu, nu… nu era…
(rep 03.25 Sel 4) Dan Tudorache: Deci s-au dus din capul locului s-o ia cu forța pe

fetiță… din cauza asta stătea în mașină cea de la Direcția Generală de Asistență Socială…
deci totul a fost premeditat… că acuma…

Octavian Hoandră: Bun, da cine gândit planul ăsta? Trebuie să vedem cine a gândit
planul ăsta…

Dan Tudorache: Acea rețea de care spuneți… rețea care funcționează de ani și ani de
zile. “

După analizarea raportului de monitorizare a emisiunii “Realitatea Românească”,
membrii Consiliului au constatat că informarea publicului referitor la temele și subiectele
aduse în discuție în cadrul dezbaterii situației referitoare la adopția internațională a fetiței din
Baia de Aramă nu a fost una corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă, așa cum impun prevederile art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că informațiile referitoare la rețele ilegale
formate din reprezentanți ai instituțiilor de stat, trafic de organe, vânzarea unor copii,
implicarea unor servicii secrete sau ambasade, enunțate în cadrul discuțiilor purtate în
emisiune, a căror certitudine sau veridicitate a fost acreditată prin comentariile sau afirmațiile
celor prezenți în studio, nu au fost prezentate publicului într-o manieră corectă, verificată și
imparțială, ca informații rezultând din evidențe factuale dovedite.

Mai mult, din conținutul discuțiilor rezultă fără echivoc faptul că participanții la
dezbatere cunosc și admit că informațiile prezentate publicului nu pot fi dovedite, nu sunt
probate, reprezintă “semne de întrebare”, “păreri”, “extreme”, însă continuă să aducă în
atenția publicului astfel de ipoteze, situație de natură să contravină prevederilor legale privind
informarea publicului.

Potrivit dispozițiilor art. 64, alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să
respecte principiul conform căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Astfel, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia
fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (4) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) 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., titular al licenţei audiovizuale

nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează
cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1), lit. b)
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 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, emisiunea “Realitatea românească” din 23 iunie 2019, în care au
fost discutate aspecte în legătură cu adopția internațională a unui minor, a fost prezentată cu
încălcarea dispozițiilor art. 64 din Codul audiovizualului care prevăd că, în virtutea dreptului
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să
respecte principiul conform căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


