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Decizia nr. 497 din 20.07.2017
privind somarea S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L.

Bucureşti, Str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1
Fax: 0372124622

- pentru postul REALITATEA PLUS
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1;
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iulie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Direcţia Monitorizare cu referire la
sesizările înregistrate la CNA sub nr. 4520 din 22.05.2017, respectiv 14.06.2017 cu
privire la conţinutul unor emisiuni difuzate de postul REALITATEA PLUS.

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C.
GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303/17.01.2013 şi
decizia de autorizare nr. 1927.1/09.06.2015).

Analizând Nota prezentată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din
Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 1 alin. (1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea

programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real,
integral şi simultan cu transmisia lor.

(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după
data difuzării.

Din Nota prezentată de Direcţia Monitorizare rezultă următoarea situaţie de fapt:
- „La data de 25.05.2017, la Direcția Monitorizare a fost repartizată sesizarea nr.

4520/22.05.2017, de la Furdui Nicolae, cu rezoluția DM - Rog raport Realitatea Plus;
- La data de 26.05.2017, prin adresa nr. 4839/26.05.2017 s-au solicitat radiodifuzorului S.C.

GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. înregistrările programului difuzat de postul Realitatea Plus în
perioada 15 – 21.05.2017;

- La data de 07.06.2017, radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a transmis
la CNA înregistrările programului difuzat de postul Realitatea Plus în perioada 08 - 15.05.2017;

- La data de 09.06.2017, prin adresa nr. 4839/1/09.06.2017 s-au solicitat din nou
radiodifuzorului S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. înregistrările programului difuzat de
postul Realitatea Plus în perioada 15 – 21.05.2017, cu mențiunea că a transmis la CNA alte
înregistrări decât cele solicitate;

- Până la data prezentei Note, radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. nu a
transmis la CNA înregistrările programului difuzat de postul Realitatea Plus în perioada 15 –
21.05.2017.”

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
asigurat şi nu a păstrat 30 de zile înregistrarea programului difuzat în perioada 15-21
mai 2017, înregistrare pe care nu a pus-o la dispoziţia CNA.

Astfel, la solicitarea CNA de a-i fi comunicată înregistrarea programului difuzat în
perioada menţionată, radiodifuzorul a transmis înregistrarea programului difuzat într-o
perioadă anterioară, respectiv 08-15 mai 2017.
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Mai mult, deşi ulterior radiodifuzorului i-a fost din nou solicitată înregistrarea

programului pentru perioada 15-21.05.2017, acesta nu a dat curs solicitării.
În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat

dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia de a asigura
înregistrarea programelor, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor, şi de a
le păstra timp de 30 de zile după data difuzării.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

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

În temeiul dispoziţiilor art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, 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:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 303/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.1/09.06.2015
pentru postul REALITATEA PLUS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare
de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Decizia
CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio şi de televiziune, 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 dispoziþiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, 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 PLUS, deoarece nu a asigurat şi nu a păstrat 30 de zile înregistrarea
programului difuzat în perioada 15-21 mai 2017, înregistrare pe care nu a pus-o la
dispoziţia CNA, fapt ce contravine prevederilor Deciziei nr. 412/2007.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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