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Decizia nr. 482 din 25.08.2020
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L.
București, Str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1
CUI 29580380
- pentru postul REALITATEA PLUS
Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1;
Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării
nr. 7480/05.08.2020, cu privire la emisiunea ’’Ediție specială’’ din 19.07.2020,
difuzată de postul REALITATEA PLUS.
Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013
eliberată la 31.10.2019 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată
la 31.10.2019).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a
încălcat prevederile art. 40 alin. (1, 3, 4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului), potrivit cărora:
(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate
trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 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.
(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.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de
justificate sunt acestea.
În fapt, potrivit constatărilor din raportul de monitorizare, postul
REALITATEA PLUS a difuzat în datele de 19.07.2020, 28.07.2020 și 31.07.2020,
în cadrul programelor sale, informații despre municipiul Alexandria, locuitorii
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acestuia și activitatea primarului actual. Informațiile menționate au fost
prezentate într-un reportaj realizat de echipa REALITATEA PLUS la Alexandria,
dar și de candidata la Primăria Alexandria din partea PNL, Valentina Veronica
Mitran Piticu. Aceasta, pe parcursul materialelor înregistrate, cât și intervențiilor în
direct, a semnalat problemele pe care le consideră stringente în municipiul
Alexandria și care ar trebui rezolvate cât mai repede de administrația locală,
considerată ineficientă în gestionarea problemelor municipiului până în acel
moment.
Consiliul a constatat că ediția din 19.07.2020 a fost difuzată cu încălcarea
dispozițiilor legale anterior invocate. Cu privire la conținutul acesteia, redăm
sinteza reținută în raportul de monitorizare:
19.07.2020
 Ediție specială, interval orar 16:59-17:53
Titluri afișate pe ecran pe parcursul difuzării reportajului: ALEXANDRIA, SUB CARACATIȚA PSD
DE PESTE 30 DE ANI; ȘPAGA ȘI BIROCRAȚIA, BLOCAJUL SUPREM ÎN ALEXANDRIA;
REȘEDINȚA JUDEȚULUI TELEORMAN, CĂPUȘATĂ DE PSD; SĂRĂCIE LUCIE ÎN ORAȘUL
FOSTULUI LIDER PSD; ALEXANDRIA, FIEFUL LUI DRAGNEA AJUNS ÎN PARAGINĂ;
ALEXANDRIA SE VREA RESUSCITATĂ DE UN NOU CANDIDAT.
În cadrul emisiunii a fost difuzat un reportaj realizat în municipiul reședință de județ, Alexandria.
Materialul realizat de echipa Realitatea PLUS a conținut un interviu acordat reporterului Realitatea PLUS,
de candidata PNL la primăria Alexandria, Valentina Veronica Mitran Piticu. Materialul a mai conținut
imagini din diferite zone ale orașului și interviuri luate locuitorilor orașului care și-au exprimat opinia cu
privire la problemele cu care se confruntă Alexandria. În cadrul reportajului, candidata PNL la Primăria
Alexandria a semnalat problemele pe care le consideră stringente în municipiul Alexandria în momentul
actual și care ar trebui rezolvate cât mai repede de administrația locală. De asemenea, a criticat modul
deficitar în care primarul actual și echipa sa ar fi gestionat problemele municipiului.
Afirmații făcute de candidata PNL la Primăria Alexandria și de reporterul Realitatea PLUS pe parcursul
reportajului:
1. DEPOPULAREA:
Voce din off Veronica Mitran susține că fără o echipă cu viziune, municipiul de reședință va fi în
câțiva ani pustiu, iar tinerii vor dispărea complet, motivul, nu există locuri de muncă.
Veronica Mitran: (...) aici discutăm despre un fief PSD în care mita, șpaga și toate aceste lucruri se
întâmplă și în zilele noastre. Gândiți-vă la fabrica Pirelli care a vrut să investească și nu a putut să facă
acest lucru, chiar circulă o filmare pe internet cu actualul primar care cerea șpagă, caracatița asta este
destul de mare și orașul în curând va deveni pustiu.
2. LIPSA LOCURILOR DE MUNCĂ
Voce din off: Veronica Mitran susține că fără o echipă cu viziune, municipiul de reședință va fi în
câțiva ani pustiu, iar tinerii vor dispărea complet, motivul, nu există locuri de muncă. Actualul
președinte al Protecției Consumatorilor, Veronica Mitran susține că bani și soluții sunt pentru a
dezvolta orașul, numai că mai întâi trebuie scăpat de tentaculele mafiei PSD.
3. DIGITALIZAREA
Veronica Mitran: Birocrația este excesivă, pentru primărie trebuie să mai eliminăm din această
birocrație, trebuie făcută o digitalizare completă, de la A la Z, pentru că altfel nu reușim să atragem, să
venim cu ceva bun, cu locuri de muncă și tinerii noștri vor pleca cu totul.
4. MITA ŞI ŞPAGA
Veronica Mitran: (...) aici discutăm despre un fief PSD în care mita, șpaga și toate aceste lucruri se
întâmplă și în zilele noastre. Gândiți-vă la fabrica Pirelli care a vrut să investească și nu a putut să facă
acest lucru, chiar circulă o filmare pe internet cu actualul primar care cerea șpagă, caracatița asta este
destul de mare și orașul în curând va deveni pustiu.
Veronica Mitran: Mita și șpaga au fost apanajul PSD și cum PSD-ul conduce de 30 de ani, imaginați-vă
că aici, circulă și pe net un filmuleț cu actualul primar când lua mită, circulă și acea istorie cu Pirelli în
care la fel s-a cerut mită și nu... Dovadă că ei au mers până la urmă până la Slatina și noi am rămas cu
câteva făbricuțe care s-au închis o mare parte din ele sau sunt în curs de închidere.
5. CALITATEA APEI
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Veronica Mitran: Prietenii mei au un bebeluș de 3 luni și se văd nevoiți să care apă cu bidoanele în
fiecare zi pentru a-i prepara mâncarea și a-i face băiță, lucru care nu este normal într-o Alexandrie a
anului 2020.
Voce din off: Până la planurile legate de viitor, actuala conducere a orașului Alexandria, spun
oamenii, nu rezolvă nici măcar problemele prezentului. Spre exemplu, cum într-o țară europeană, întrun oraș cu peste 50.000 de locuitori, oamenilor le curge la robinet apă maronie și plină de insecte? Da,
ați auzit bine, apa potabilă în Alexandria este maro și cine face greșeala să o bea ajunge la spital.
6. INUNDAREA STRĂZILOR
Veronica Mitran: În acest loc s-au făcut investiții, s-a investit într-o pompă de câteva zeci de mi de
euro, care nu își dovedește eficiența, la cea mai mică ploaie trebuie să vină să fie pornită manual și cu
mare greutate. Chiar aici da, chiar aici, chiar în acest loc suntem. Pe această stradă, de câte ori plouă,
trebuie să ne luăm barca, asta e singura rezolvare să putem ieși din curți. (...)Când reclamă, ne spun că
o să se rezolve, trimit aici în zonă o echipă, ridică aceste canale, fac lucru manual, ceea ce pompa
trebuia să facă automatizat și asta după zeci de minute.
7.PARCĂRILE
Voce din off: Chiar și mai gravă e problema parcărilor, actualul primar ar fi ales calea mai ușoară
pentru a rezolva situația parcării din Alexandria, în loc să construiască spații noi, a trasat cu vopsea
linii în centrul orașului și a delimitat câteva locuri, 2 lei pe oră costă un loc de parcare improvizat și nici
măcar nu sunt delimitate corect.
Veronica Mitran: Problema trenează întrucât administrația locală a considerat imperioasă problema să
facă în tot orașul parcările cu plată și să tragă doar niște dungi cu vopsea albă pe asfalt. (...) Sunt
cetățeni care parchează și la trei străzi distanță, lipsa locurilor de parcare între blocuri este o problemă,
se reclamă constant, unele s-au scos la licitație pe niște prețuri exorbitante.
8.PIAŢA
Voce din off: Nici piețele nu sunt făcute cu cap, nici măcar finalizate.
Reporter Realitatea PLUS, Raluca Țicmeanu, aflată într-o piață descoperită din oraș: Într-un oraș cu
peste 50.000 de locuitori există doar o singură piață închisă și nu este vorba de asta în care mă aflu în
următoarele momente, pentru că ea încă din 2014 trebuia închisă. Spun oamenii de aici că de mai bine
de 6 ani autoritățile promit că vor face această piață funcțională și pe timpul iernii.
9.LOCUINŢE ANL
Veronica Mitran: Nu au blocuri, ANL-uri sunt insuficiente, nu au locuri de muncă, nu au spații de
joacă suficiente pentru copii, între blocuri nu există decât în zonele centrale foarte puțin prin periferie,
cei care stau prin periferie, nu vreți să știți în ce stadiu sunt.
10.LOCURI DE JOACĂ
Veronica Mitran: Nu au blocuri, ANL-uri sunt insuficiente, nu au locuri de muncă, nu au spații de
joacă suficiente pentru copii, între blocuri nu există decât în zonele centrale foarte puțin prin periferie,
cei care stau prin periferie, nu vreți să știți în ce stadiu sunt.
11.CARTIERELE SĂRACE
Voce din off: Așa că echipa Realitatea PLUS a mers și în cartierele sărace și nu, nu sunt deloc puține
în Alexandria, lipsurile și greutățile oamenilor sunt imposibil de suportat, o spun chiar ei, cei care
locuiesc o viață în sărăcia din Alexandria.
Reporter Realitatea PLUS: Municipiul Alexandria este împărțit în două realități, una dintre ele arată
așa, imaginea este dezolantă, blocurile sunt lăsate în paragină, iar străzile sunt asfaltate
necorespunzător, aici la periferia orașului s-au făcut investiții zero.
Veronica Mitran: Se vede nivelul de trai, corupții Alexandriei trăiesc în centru, printre flori, în timp ce
oamenii cinstiți și buni ai orașului se luptă zilnic cu sărăcia și cară apă cu bidoanele pentru a-și
prepara mâncarea.
12. PLATFORME DE COLECTARE
Reporter Raluca Țicmeanu, Realitatea PLUS, prezentă lângă o pădure: Chiar la intrarea în pădurea de
lângă Alexandria, există un panou care spune clar că nu poți arunca gunoi în această zonă, numai că
în Alexandria nu există un spațiu amenajat pentru a face acest lucru, doar la câțiva metri distanță
oamenii au aruncat gunoaie în această râpă, lipsa expertizei manageriale practic i-a împins pe oameni.
13. CIMITIRE
Reporter Raluca Țicmeanu, Realitatea PLUS, prezentă în fața porților unui cimitir: Suprataxarea
suferinței oamenilor este o practică obișnuită aici în reședința județului Teleorman, asta după ce
condițiile în Alexandria și așa impozitele și taxele sunt destul de mari și pe lângă faptul că oamenii
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trebuie să suporte durerea de a-și înmormânta o persoană dragă, ei trebuie să își facă griji și pentru
banii pe care îi scot în plus din buzunare.
Pe parcursul reportajului despre municipiul Alexandria, reporterul care a intervievat candidata PNL la
Primăria Alexandria nu a cerut dovezi sau documente în sprijinul celor afirmate în legătură cu modul în
care primarul actual și echipa acestuia au gestionat problemele municipiului.
De asemenea nu au fost prezentate opinii sau puncte de vedere oficiale ale instituțiilor cu atribuții și
competențe în domeniile abordate (instituției primarului, operatorilor de apă și canalizare, administrației
piețelor, parcărilor și cimitirelor, etc) și nici nu s-a menționat că s-ar fi încercat contactarea acestora în
acest sens.
Pe parcursul reportajului au fost prezentate interviuri luate de echipa Realitatea PLUS, locuitorilor
Alexandriei, în care aceștia își exprimau opinia cu privire la problemele cu care se confruntă orașul în care
domiciliază.
Veronica Mitran, candidata PNL la Primăria Alexandria, în intervențiile sale a vorbit și despre
nevoia unei echipe tinere la conducerea orașului: Soluția este să formăm o echipă profesionistă, o echipă
de oameni deștepți care să poartă negocia interesele Alexandriei, la un nivel destul de mare, să poată să
acceseze fonduri europene care să deschidă o grămadă de oportunități, uitați-vă la Oradea, uitați-vă la
Cluj, administrația liberală care nu face decât să creeze locuri de muncă, să dea un imbold tinerilor să
rămână acolo.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că emisiunea „Ediție specială” din 19.07.2020 a fost
difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1, 3, 4) din Codul audiovizualului,
deoarece în cadrul acesteia au fost aduse acuzații nedovedite la adresa actualului
primar al orașului Alexandria, iar reportajul în care, de asemenea, au fost
formulate acuzații nu a conținut și punctul de vedere al acestuia, situații în care
moderatorul nu a solicitat interlocutoarei, care candidează la alegerile locale
pentru Primăria Alexandria și care a făcut acuzațiile, să prezinte dovezi, pentru a
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt. Toate aceste fapte contravin
normelor legale invocate.
Astfel, în cadrul acestei ediții, radiodifuzorul a difuzat informații despre
municipiul Alexandria, locuitorii acestuia și activitatea primarului actual.
Informațiile menționate au fost prezentate într-un reportaj realizat de echipa
REALITATEA PLUS la Alexandria, dar și de candidata la Primăria Alexandria din
partea PNL, Valentina Veronica Mitran Piticu.
În acest context, Consiliul a constatat că atât în cadrul emisiunii, cât și al
reportajului difuzat, au fost formulate acuzații la dresa edilului orașului Alexandria
cu privire la diverse probleme punctuale pe plan local, cum ar fi cele indicate în
raportul de monitorizare. Însă aceste acuzații nu au fost susținute cu dovezi și nu
a fost prezentat punctul de vedere al primarului vizat, așa cum dispun dispozițiile
art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului la
propria imagine, în cazul în care se aduc acuzaţii unei persoane, acestea trebuie
susţinute cu dovezi, iar persoana acuzată trebuie contactată şi invitată să intervină
pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care refuză sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. Radiodifuzorul nu şi-a
îndeplinit această obligaţie legală, pe de o parte, afirmaţiile incriminatoare nu au fost
probate, iar pe de altă parte, nu s-au făcut precizări potrivit cărora persoana vizată de
comentariile acuzatoare ar fi fost contactată pentru a-şi expune opinia şi aceasta ar fi
refuzat acest demers sau nu a putut fi contactată. Or, respectarea normelor legale au
ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare
nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă,
întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.
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De asemenea, Consiliul a reținut și încălcarea dispozițiilor alin. (3) al
aceluiași articol, deoarece în cadrul reportajului difuzat, ce a fost realizat de
echipa postului în orașul Alexandria, având-o ca interlocutoare pe candidata PNL
la alegerile locale pentru funcția de primar al acestui oraș, au fost aduse acuzații
concrete cu privire la activitatea actualului edil, fără ca în cadrul materialului
audiovizual să fie prezentat și punctul de vedere al acestuia în legătură cu faptele
ce îi erau imputate. Conform normei legale, 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.
Mai mult decât atât, Consiliul a mai constatat că, în raport de acuzațiile
formulate atât în cadrul emisiunii, cât și al reportajului, moderatorul nu şi-a
îndeplinit obligaţia legală instituită în sarcina sa la art. 40 alin. (4) din Codul
audiovizualului, în sensul de a solicita ferm interlocutoarei să probeze afirmaţiile
acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea.
Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă
radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut.
Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului
de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de
drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se
manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu
condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de
asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor
exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit
căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate
forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor
subiecte de drept’’.
Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate
pentru fapte și încălcări similare, 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 amendă de 5.000 lei.
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. (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 INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 eliberată la 31.10.2019 şi decizia de
autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019, pentru postul de
televiziune REALITATEA PLUS) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1, 3, 4) 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia
de a transmite pe post, 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 amendă de 5.000 lei
postul REALITATEA PLUS, deoarece în emisiunea „Ediție specială” din 19 iulie
2020 au fost aduse acuzații nedovedite la adresa actualului primar al orașului
Alexandria, iar reportajul în care, de asemenea, au fost formulate acuzații nu a
conținut și punctul de vedere al acestuia, situații în care moderatorul nu a solicitat
interlocutoarei, care candidează la alegerile locale pentru Primăria Alexandria și
care a făcut acuzațiile, să prezinte dovezi, pentru a permite publicului să evalueze
cât de justificate sunt. Toate aceste fapte contravin dispozițiilor art. 40 din Codul
audiovizualului’’.
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 Dumitru Ciobanu

