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Decizia nr. 378 din 03.06.2020 
 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 03 iunie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 4256/01.05.2020, precum și raportul de 
monitorizare privind emisiunea Lupta pentru România din 30.04-01.05.2020 difuzată 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 30  şi 33 alin. 
(3) din Decizia CNA  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

 Potrivit prevederilor invocate: 
Art. 30: Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi 
dreptul la propria imagine. 

Art. 33 (3): Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără 
acordul acesteia. 
 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Constatări: 
Postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în perioada 30.04 – 01.05.2020 

programe în cadrul cărora au fost difuzate știri cu privire la faptul că fostul fotbalist 
Ciprian Marica a fost prins cu amanta la un hotel din Cluj, astfel: 

 
30.04.2020-ora 16.00- News Room (rubrica Sport) 
 
Sel 1 (rep 28.32 – 29.10 sel 30-16) Tiltul știrii: ȘI-A FENTAT PRIETENUL 
Claudiu Giurgea: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile din Sport. Apar 

noi informații despre offsaid-ul cât casa în care s-a aflat fostul atacant al naționalei, 
Ciprian Marica. Finanțatorul „Farului” era prieten la cataramă cu bărbatul care l-a prins 
cu prosopul în poziție nefirească.  

Voce din off: Florin Muntean a jucat baschet la Gaz Metan Mediaș. Era prieten de 
familie cu Marica. Muntean și soția sa Ana au participat la botezul celui de-al doilea copil 
al fotbalistului.  
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Voce bărbat din off: OK... da, lasă, că e dreptul meu... Vreau să-mi filmez soția, 

nu pe tine... 
Voce din off: Nu este prima dată când Marica joacă în deplasare. Fosta iubilă, 

Ilinca Vandici, a declarat că și ea a fost înșelată de fostul fotbalist. 
Știrea a fost ilustrată cu imagini statice dintr-o competiție sportivă și de la o 

petrecere (în fotografie apar o femeie și un bărbat) și cu imagini filmate pe holul unei 
clădiri în care apare Ciprian Marica având un prosop înfășurat în jurul taliei (imagini 
insoțite de sigla ZIAR DE CLUJ). 

O știre cu același conținut și același titlu a fost difuzată în data de 30.04.2020, în 
ediția Prime Time News de la ora 18:00 (rep 30.38 – 31.14 sel 30-18). 

 
Sel 2 (rep 29.10 - 30.33 sel 30-16) Tiltul știrii: MARICA, MAI ȘIFONAT CA 

PROSOPUL 
Claudiu Giurgea: Ciprian Marica a fost ținta glumelor după meciul cu amanta. 

Cine a spus că nu avem sistemul de arbitraj video în România? Marica a fost prins în 
offsaid cu ajutorul arbitrului video, au scris fanii pe rețelele de socializare.  

Voce din off: Tot internetul s-a întrebat de ce Marica a avut prosopul atât de ridicat 
atunci când a ieșit să discute cu soțul gelos. „Ieși în prosop și luptă! Și nu uita cartela în 
cameră!”, au scris fanii după ce Marica și amanta au rămas pe dinafara camerei de hotel. 

Voce bărbat din off: Bună! Ce faci? Am rămas să-ți demonstrez că ești de cea mai 
joasă speță. Mai de joasă... așa... Bravo! V-ați închis amândoi afară. 

Pe fondul muzical al melodiei ”Prosopu'” interpretată de Ștefan Bănică și Andra, 
știrea a fost ilustrată cu imagini editate, filmate pe holul unei clădiri în care apare Ciprian 
Marica având un prosop înfășurat în jurul taliei, iar o femeie iese dintr-o cameră și ușa se 
închide în urma ei (imagini insoțite de sigla ZIAR DE CLUJ). 

 
Știri cu același conținut și același titlu au fost difuzate în data de 30.04.2020, în 

edițiile Prime Time News de la ora 18:00 (rep 29.19 – 30.11 sel 30-18) și Prime Time 
News de la ora 20:00 (rep 29.39 – 30.31 sel 30-20). 

 
30.04.2020 – ora 18:00 – Prime Time News (rubrica Sport) 
Sel 3 (rep 30.11 – 30.38 sel 30-18) Titlul știrii: A TRECUT PROBELE LA NOUA 

ECHIPĂ 
Claudiu Giurgea: Asta este fotografia zilei în plin scandal sexual cu Ciprian 

Marica, vârf de atac. Internauții l-au transformat pe finanțatorul Farului din Constanța la 
o nouă echipă. Pe internet circulă o pagină de Wikipedia falsă în care hotelul din Cluj, 
locul în care Marica a fost prins cu amanta, este trecut în dreptul echipelor din CV-ul 
fostului fotbalist. Acționarul farului are procentaj maxim la noua sa echipă... un meci    și-
un gol. 

Pe ecran a fost afișate câteva informații privind activitatea sportivă a lui Ciprian 
Marica, iar pe ultimul rând apărea scris: 2019   Grand Hotel  

 (1). Această informație a fost evidențiată prin marcarea într-o culoare roșiatică. 
O știri cu același conținut și același titlu a fost difuzată în data de 30.04.2020, în 

ediția Prime Time News de la ora 20:00 (rep  30.31- 30.56 sel 30-20).  
01.05.2020 – ora 16:00 –News Room (rubrica Sport) 
Sel 4 (rep 31.38 -  sel 1-16) Titlul știrii: MARICA SE VISA MINISTRU 
Claudiu Giurgea: Apropiații lui Ciprian Marica vin cu o variantă uluitoate după ce 

fostul atacant la naționalei a fost prins cu amanta la hotel. A vrut să intre în politică și au 
căutat să-l compromită, susțin prietenii lui Marica. 

Voce din off: ”Mi-au înscenat totul!”, le-ar fi spus Marica prietenilor după ce 
finațatorul Farului a fi fost prins în camera de hotel cu soția altui bărbat. Marica ar fi vrut 
să strângă în jurul său mai mulți sportivi cu nume din România, iar planul său era să 
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devină ministrul Tineretului și Sportului. Pe internet, glumele continuă să curgă în valuri. 
”Și în teren, și în afara lui, toy în offsaid ești prins”, a fost unul dintre sutele de comentarii 
pe rețelele de socializare. 

Voce bărbat din off: Da n-am nicio treabă... nu vreau să mă țigănesc cu tine... și 
nici cu ea... Vreau numai să-i demonstrez că-i mai josnică decât zice. 

Știrea a fost ilustrată cu imagini filmate în care apare Ciprian Marica având un 
prosop înfășurat în jurul taliei când ieșea dintr-o cameră și apoi pe holul unei clădiri 
(imagini insoțite de sigla ZIAR DE CLUJ). 

 
Știri cu același conținut și același titlu au fost difuzate în data de 01.05.2020, în 

edițiile Prime Time News de la ora 18:00 (rep  30.55 – 31.42 sel 1-18) și Prime Time 
News de la ora 20:00 (rep  29.12 – 30.00 sel 1-20). 

 
În fapt, membrii Consiliului au constatat că, în zilele de 30 aprilie și 01 mai 2020, 

radiodifuzorul a prezentat programe în cadrul cărora au fost difuzate știri cu privire la 
faptul că fostul fotbalist Ciprian Marica a fost prins cu amanta la un hotel din Cluj. 

În legătură cu acest subiect, persoana menţionată a depus la CNA sesizarea  
nr. 4256/01.05.2020 prin care reclamă faptul că prezentarea acestuia s-a făcut fără 
acordul lui, fiindu-i prejudicat dreptul la imagine, precum și cel la viaţă privată. Membrii 
Consiliului au considerat că sesizarea este întemeiată. 

Potrivit legislaţiei din domeniul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
imagine, la viaţă privată, iar radiodifuzorii au obligaţia de a respecta drepturile 
fundamentale ale omului. 
 Astfel, în ciuda faptului că dl. Marica nu şi-a dat acordul pentru difuzarea 
subiectului privind aspecte din viaţa sa intimă/privată, radiodifuzorul a difuzat știrea 
ȋnsoţită de imagini, fapt ce contravine prevederilor art. 33 alin. (3) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau 
reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată a persoanei, fără acordul acesteia. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că materialele audiovizuale de natură a 
prejudicia dreptul la imagine a persoanei, care au fost prezentate de radiodifuzor, nu 
constituiau un interes public justificat şi nu răspundeau cerinţelor legale prevăzute de  
art. 33 alin. (4) din Codul audiovizualului, astfel încât difuzarea lor să fie posibilă fără 
acordul persoanei.  

Membrii Consiliului consideră că, ȋn lipsa acordului d-lui Marica cu privire la  
prezentarea acestui subiect, radiodifuzor a prejudiciat dreptul la viaţă privată a 
persoanei, implicit a dreptului la imagine a acesteia, drepturi ocrotite de art. 30 din Codul 
audiovizualului, cât şi de art. 8 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Potrivit dispoziţiilor din domeniul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
imagine şi la respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de 
reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia, este interzisă. În acord cu normele constituţionale şi europene, legislaţia 
audiovizuală protejează dreptul oricărei persoane la imagine şi viaţă privată, sens în care 
radiodifuzorilor le revine obligaţia legală de a respecta aceste drepturi în cadrul 
programelor difuzate. 

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 
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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 30 și 33 alin. (3) 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 30 aprilie și 01 mai 
2020 a difuzat o știre ȋnsoţită de imagini referitoare la viaţa privată a unui fost fotbalist, 
fără acordul acestuia, ceea ce contravine legislaţiei audiovizuale. 

Potrivit articolelor 30 și 33 din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia, este interzisă." 

 
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 
 
 
 
 
        


