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Decizia nr. 433 din 01.07.2020 
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 

Bucureşti, Str. Gral C-Tin Budișteanu nr. 11 bis, et.1, cam. 10, 
sector 1   C.U.I. 29580380 

 
- pentru postul REALITATEA PLUS 

Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 111-113, sector 1, 
Șoseaua București -Ploiești nr. 172-176 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 iulie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat sesizările nr. 5523, 5524/09.06.2020, precum și raportul de monitorizare privind 
edițiile de știri din 25.05.2020 de la orele 14.00, 17.00 și 20.00 în care a fost difuzată rubrica 
100% Tu decizi, precum și emisiunea 100%Tu decizi din 30.05.2020 difuzate de postul de 
televiziune REALITATEA PLUS.  

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2033 eliberată la data de 
31.10.2019, decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la data de 31.10.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile articolelor 40 alin. (3) și 64  alin. 
(1) lit. b) din Decizia CNA  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

Potrivit prevederilor invocate: 
Art. 40 (3): Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind 

fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin 
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

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. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Constatări: 

25.05.2020  ----  Începând cu data de 25.05.2020, postul de televiziune „Realitatea 
Plus”, a anunțat introducerea unei noi rubrici în cadrul jurnalelor de la orele: 14.00, 17.00 și 
20.00, intitulată „100% Tu decizi!”, o „pastilă”, difuzată de luni până vineri, prezentată de 
Laurențiu Botin.  

Sâmbăta, în intervalul orar 19.00-21.00, este difuzată emisiunea cu invitați „100% Tu 
decizi!”, în care sunt aprofundate subiectele din timpul săptămânii, protagoniștii „pastilelor” 
având posibilitatea să intre în direct pentru a-și exprima un punct de vedere.  

News Room, ora 14.00, prezentator Nicoleta Cone  --- În cadrul primei ediții a rubricii 
„100% Tu decizi!”, primul personaj prezentat a fost Marian Oprișan, președintele C.J.Vrancea 
și colateral, mama acestuia. 

Titluri: Cum s-a cățărat în vârf Marian Oprișan. Totul despre baronul „Portofel”. Oprișan, 
averea și „mama mea sunt eu”.  

(sel.1, rep.22.20-27.31, sel.25-14) Nicoleta Cone: „Realitatea Plus” lansează astăzi 
campania „100% Tu decizi!”. Chiar dacă pandemia încă ne dă bătăi de cap, nu trebuie să 
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uităm că este an electoral. Vă vom arăta în fiecare zi cine sunt cei care vor să se conecteze 
la banul public și să ne conducă în următorul mandat, fie că vizează un post de parlamentar, 
ori unul de primar sau de consilier local. Sâmbătă de la ora 21.00, într-o ediție maraton, 
trecem în revistă personajele din timpul săptămânii și le oferim dreptul la replică. Începem 
astăzi cu baronul „portofel” Marian Oprișan, cel care ține captiv de ani buni județul Vrancea și 
nu pare să facă niciun pas în spate!  

Laurențiu Botin: Bun găsit oameni buni! Numele meu este Laurențiu Botin și 
„100% tu decizi!” Când? Când ți se cere votul. Așa că ne-am gândit să vă prezentăm 
oameni care vă vor cere votul. Într-o ordine fără niciun fel de aranjament, aleatorie pur 
și simplu. Primul personaj este Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean 
Vrancea, celebrul baron de Milcov. Marian Oprișan este unul dintre cei mai longevivi și 
faimoși baroni din România, iar istoricul lui este demn de un film, serial evident, gen 
„Tânăr și neliniștit” așa cum a fost și tânărul Oprișan, neliniștit. Imediat după Revoluție, 
Oprișan s-a înscris în FSN, Frontul Salvării Naționale, devenind rapid președinte al 
organizației județene, din tânărul pe care îl trimiteau boșii FSN după țigări și cafea. 
Junele „Portofel” sau „Șuțu”, așa cum îl poreclise anturajul său interlop de dinainte de 
1989, când, după cum povestesc greii lumii underground din orașul de pe Milcov, 
obișnuia să fure portofele, biciclete, motorete sau poșete. Acestea erau pur și simplu 
smulse de pe umerii doamnelor care călătoreau cu trenul Mărășești-Focșani, aruncate 
pe geam și culese pe traseu. Tot înainte de Revoluție, fostul manechin de la 
întreprinderea de textile „Confecția Focșani”, Marian Oprișan a cochetat și cu fosta 
Securitate, fiind racolat cu numele de cod „Renato”. CNSAS însă i-a dat adeverință 
potrivit căreia nu a făcut poliție politică. Ofițerul de Securitate Doru Lungu, relatează     
într-un interviu cum turna Oprișan cu greșeli gramaticale, uneori fără a fi remunerat, 
primind câte un pulover sau alte articole de vestimentație la care tânărul manechin 
ținea foarte mult. Oprișan a învățat repede că în politică nu ai nevoie de principii; îți 
trebuie doar sânge rece și mână forte. Încet, încet, și-a executat toți mentorii cărora le-a 
cărat diplomatul. Odată ajuns în vârf, Oprișan a început să conducă Vrancea cu mână 
de fier. Șef de Poliție, de SRI, de Armată sau de alte institulii publice trebuiau să vină la 
pupat inelul dacă voiau să își mențină funcțiile. Sub atenta oblăduire a baronului de 
Vrancea, județul a fost aproape de colaps economic - nu mai puțin de 20 de mari unități 
industriale au dispărut sau au fost devalizate sub conducerea șefului Consiliului 
Județean Vrancea. Oprișan a condus județul cu talpa pe gâtul patronilor. Până în anul 
2004 fiecare patron primea contracte de sponsorizare pentru PSD în alb, iar dacă nu 
semna, era sugrumat cu controale asmuțite asupra firmei sale. Nu același lucru s-a 
întâmplat cu firma „Tel Drum”, aflată în centrul dezvăluirilor jurnaliștilor care 
suspectează legături apropiate între această societate și șeful PSD Liviu Dragnea. Ei 
bine, „Tel Drum” a derulat afaceri în județul Vrancea pe bani mulți. Astfel, în 2011, „Tel 
Drum” a participat în calitatea de antreprenor la proiectul privind reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vrancea, un proiect cu fonduri 
europene în valoare de 100 de milioane de euro, iar banii au curs gârlă și în buzunarele 
lui Oprișan din plin. Marian Oprișan este unul dintre cei mai bogați baroni ai României, 
dar, doar o mică parte din averea lui se regăsește în declarațiile de avere publicate 
oficial. Oprișan deține o fortăreață la kilometrul 25 din comuna Bolotești, pe Drumul 
Național Focșani-Otjula, fortăreață trecută pe numele mamei sale, Lucia Gherarde, o 
umilă pensionară de la fosta „Confecția Focșani”, racolată și ea de Securitate înainte de 
'89 pe când era portar; portarul fabricii. De mai bine de 20 de ani, niciun procuror 
vrâncean nu a fost interesat de activitatea Consiliului Județean, deși presa locală din 
Vrancea a scris tomuri despre matrapazlâcurile din interiorul instituției conduse de 
eternul baron. Ei bine, șmecheriile acestea la care vom reveni și noi într-un episod 
viitor, atenție, oameni buni, aceste șmecherii sunt de domeniul unui manual de furat din 
România. 100% oameni buni, Tu decizi! Ne revedem și mâine! 

În timpul difuzării „pastilei”, pe ecran au apărut imagini statice și video cu Marian Oprișan 
în diferite ipostaze (pe holurile Parlamentului, la intrarea în sediul PSD București, o poză de 
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manechin pe clădirea Fabricii de Confecții Focșani, în Hora Unirii la Focșani, alături de Liviu 
Dragnea, imagini de deasupra casei/domeniului de la Bolotești, etc.) 

„Pastila” despre președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost 
difuzată în data de 25.05.2020, în cadrul campaniei „100% Tu decizi!” și în jurnalele de la 
ora 17.00 și 20.00. 

30.05.2020 
Emisiunea „100% Tu decizi!”, din data de 30.05.2020, interval orar 19.00-21.00, 

moderator Laurențiu Botin. Invitați permanenți în studiou: Anca Alexandrescu și Marinela 
Mititelu. A fost o ediție maraton, în care au fost trecute în revistă personajele din timpul 
săptămânii și li s-a oferit dreptul la replică. 

Titluri: Matrapazlâcurile aleșilor. Să nu uităm. Supărarea lui Oprișan. Pe sine. Cum  s-a 
cățărat în vârf Marian Oprișan. Totul despre baronul „Portofel”.  

(sel.1, rep.00.14-04.01, sel.30-19) Laurențiu Botin: Bun găsit încă o dată! Suntem într-
o emisiune în care le spunem pe bune și nu îi menajăm în niciun fel, indiferent de culoarea 
politică, indiferent de antipatii sau simpatii. Pe mulți dintre ei îi cunoaștem. Ori personal, că de, 
noi ca jurnaliști ne-am întâlnit în viața de zi cu zi cu oamenii ăștia. Pe alții îi știm doar după 
renume. Ehe, câtă treabă avem ! Astăzi, 5. Vă spun repede. Marian Oprișan, Dan Barna, Ion 
Lungu-primarul de la Suceava, alt primar, de la I Invitate! Colegele mele, frumoase și gata de 
sfadă, sau de un sfat bun! Habar nu am, dar împreună vom încerca să vă facem să vă uitați la 
această emisiune! Dacă, în urma acestei emisiuni și a multora care vor veni de acum încolo, 
dumneavoastră telespectatorii, veți fi un pic mai informați, atunci noi ne-am atins scopul. (…) 
Marinela, Anca, Marian Oprișan, de la Vrancea! Nu e Barbu Delavrancea, e Oprișan de la 
Vrancea! Domnia sa este președinte al Consiliului Județean și unul din vârfurile PSD. Despre 
Marian Oprișan se pot spune multe. Atât de multe, că nu ne-ar ajunge o emisiune întreagă de 
două ore, să vorbim despre Oprișan. Trebuie să recunosc un lucru. Oprișan, știți cum e aia a 
românului: „Lasă mă, că a făcut și ceva!” Oprișan a rezistat și a fost votat de vrânceni, pentru 
că probabil, a etalat niște calități. Vom vorbi despre asta.  

(…) Laurențiu Botin: Domnu' Oprișan, v-am lăudat că aveți în instalație, adică     ne-ați 
promis că intrați! 

Marinela Mititelu: Acum cu pandemia, a picat alta pe capul domniei sale. Vrem să ne 
lămurească cum și-a petrecut pandemia, că-l atacă cei din PNL, cum că a fost în 
vacanță în timpul pandemiei. Să lămurească domnul Oprișan, unde și-a petrecut 
pandemia!? (...) Prefectul l-a dat dispărut. A spus că domnul Oprișan, șeful C.J. ... 

Laurențiu Botin: Și-a delegat atribuțiile către un vicepreședinte! Cât a fost pandemia, 
nu a apărut! Întrebarea mea este una pentru amândouă. Una extrem de importantă! Ce te 
animă, ce resorturi te împing să devii președinte de C.J., primar, în afară de acel declarativ, 
„vreau să lucrez în folosul cetățenilor!”? O minciună cât casa, da!? Ce resorturi te animă? De 
ce ai sta tu sărac bugetar toată viața, când mânuiești o grămadă de bani, când instituția 
parandărătului în România este împământenită și vor mai trece mulți ani... 

(…) Laurențiu Botin: Nu pot să vorbesc întreaga emisiune despre Oprișan, că ne-a 
promis că intră și nu mai intră! 

(...)  Laurențiu Botin: Nu mai intră, că nu-l mai primesc eu acuma! Deci nu mai intră 
pentru că eu am terminat cu Marian Oprișan și mergem la următorul candidat.„ 

Membrii Consiliului au constatat că, începând cu data de 25.05.2020, postul de 
televiziune „Realitatea Plus” a anunțat introducerea unei noi rubrici în cadrul jurnalelor de la 
orele: 14.00, 17.00 și 20.00, intitulată „100% Tu decizi!”, o „pastilă”, difuzată de luni până 
vineri, prezentată de dl. Laurențiu Botin.  

În cadrul primei ediții a rubricii „100% Tu decizi!”, primul personaj prezentat a fost      dl. 
Marian Oprișan, președintele C.J.Vrancea și colateral, mama acestuia. 

Astfel, radiodifuzorul a difuzat un material înregistrat, în contextul alegerilor locale din 
toamna acestui an, în care s-a încercat creionarea unui portret de politician longeviv, care, 
înainte de 1989, cităm: „… obișnuia să fure portofele, biciclete, motorete sau poșete. 
Acestea erau pur și simplu smulse de pe umerii doamnelor care călătoreau cu trenul 
Mărășești-Focșani, aruncate pe geam și culese pe traseu”, care ar fi cochetat cu fosta 
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Securitate (deși CNSAS a decis că acesta nu a făcut poliție politică), care ar fi condus județul 
Vrancea cu mână de fier, fiind cel care decidea ce persoane urmau să conducă instituțiile 
publice și să fie menținute în funcție (numai dacă acestea veneau cităm: la pupat inelul dacă 
voiau să își mențină funcțiile). 

De asemenea, s-a afirmat că: „Oprișan deține o fortăreață la kilometrul 25 din 
comuna Bolotești, pe Drumul Național Focșani-Otjula, fortăreață trecută pe numele 
mamei sale, Lucia Gherarde, o umilă pensionară de la fosta „Confecția Focșani”, 
racolată și ea de Securitate înainte de '89 pe când era portar; portarul fabricii” și s-a 
concluzionat că: „Ei bine, șmecheriile acestea la care vom reveni și noi într-un episod 
viitor, atenție, oameni buni, aceste șmecherii sunt de domeniul unui manual de furat din 
România.” 

Față de conținutul acestui material înregistrat, membrii Consiliului au constatat că a 
conținut o serie de acuzații atât de natură morală, cât și penală la adresa d-lui Oprișan, 
situație în care radiodifuzorul avea obligația de a obține și opinia acestuia, astfel cum prevede 
art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. 

Separat de acest aspect, în data de 30 mai 2020, au fost reluate acuzațiile la adresa d-
lui Oprișan în emisiunea 100%Tu decizi, emisiune în care nu a fost prezentat punctul de 
vedere al acestuia cu privire la faptele imputate. 

Referitor la edițiile de știri din 25.05.2020 de la orele 14.00, 17.00 și 20.00 în care a fost 
difuzată rubrica 100% Tu decizi conținând materialul înregistrat despre dl. Marian Oprișan, 
precum și la emisiunea 100%Tu decizi din 30.05.2020, în care a fost dezvoltat subiectul 
referitor la acesta, membrii Consiliului au constatat că au fost difuzate și cu încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire 
la un fapt sau un eveniment să fie corectă, prezentată în mod imparţial şi cu bună credinţă, 
aceasta constituind o obligație permanentă în sarcina acestora.  

Astfel, de exemplu, referirile din emisiuni cu privire la activități cu caracter nelegal ce ar 
fi fost desfășurate de dl. Marian Oprișan contravin realității și, implicit, informării corecte a 
publicului, în condițiile în care Președintele Consiliului Județean Vrancea nu are nicio 
condamnare definitivă cu privire la fapte de corupție ori de altă natură. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost 
prezentate informaţiile referitoare la dl. Marian Oprișan și colateral, și la mama acestuia, 
contravine principiilor de informare a publicului corectă şi imparţială, prevăzute expres de 
norma legală invocată. 

 Deși prezentatorul a afirmat în finalul emisiunii: Dacă, în urma acestei emisiuni și a 
multora care vor veni de acum încolo, dumneavoastră telespectatorii, veți fi un pic mai 
informați, atunci noi ne-am atins scopul, membrii Consiliului au considerat că o informare 
lipsită de imparțialitate, făcută cu încălcarea principiului bunei credințe nu poate să servească 
interesului general ce are în vedere ca publicul să beneficieze de o informare corectă.  

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă 
îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni 
prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a 
garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include obligaţii 
şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de art. 10 din 
Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună credinţă, cu 
respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; Colombani şi alţii 
c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre c/Romaniei; Stângu şi 
Scutelnicu c/României). 

Pe cale de consecinţă, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate de 
radiodifuzor în legătură cu Președintele Consiliului Județean Vrancea, dl. Marian Oprișan, nu 
au fost corecte şi verificate, ceea ce a condus la difuzarea acestora fără respectarea 
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principiilor imparţialităţii şi bunei credinţe, astfel încât dreptul la informare a telespectorilor a 
fost prejudiciat.   

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 1003/1993 
cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună unor principii 
etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al 
cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.  504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 
S-TV 303.1/17.01.2033 eliberată la data de 31.10.2019, decizia de autorizare nr. 1927.1-
1/09.06.2015 eliberată la data de 31.10.2019 pentru postul de televiziune REALITATEA 
PLUS) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea prevederilor 
articolelor 40 alin. (3) și 64  alin. (1) lit. b) din Decizia CNA  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 audiovizualului  nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul 
REALITATEA PLUS 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 PLUS cu amendă de 5.000 lei, întrucât ȋn zilele de 25 și 30 mai 2020 a difuzat 
un material înregistrat și, pe baza lui, au avut loc dezbateri în edițiile de știri din 25 mai și în 
emisiunea „100% Tu decizi!” din 30 mai 2020 care au conținut acuzații de natură morală și 
penală la adresa Președintelui Consiliului Județean Vrancea, fără a fi prezentată opinia 
acestuia cu privire la faptele imputate, ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, dezbaterile au fost difuzate cu încălcarea principiilor de informare corectă 
şi imparţială a publicului, prevăzute de art. 64 din Codul audiovizualului.” 
 

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

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

Întocmit, Serviciul juridic reglementări  
și relații europene 

       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 
        


