
 

Decizia nr. 2 din 07.01.2021 
privind amendarea cu 10.000 de lei a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 

cu sediul în 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; 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor  
nr. 10546/30.10.2020 și 10547/30.10.2020, cu privire la emisiunea “100%”, ediția din  
30.10.2020, difuzată de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL 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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 
alin. (5) și art. 47 alin. (3)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).                                                                                                                                      

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 

folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

Art. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 
generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, 
naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, 
categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. 

În fapt, postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 30.10.2020, 
interval orar 15:00-16:45, emisiunea de dezbatere 100%, moderată de Laurențiu Botin. 

Conform raportului de monitorizare, invitați în prima parte a emisiunii: Emil 
Dumitru-membru PNL, secretar Ministerul Agriculturii; Florin Contantin Dulgheu-avocat; 
Aurelian Bădulescu- membru PSD, consilier Primăria București; Mihai Neamțu-
vicepreședinte PMP, iar în partea a doua a intervenit și Marius Pașcan-vicepreședinte 
PMP. Printre subiectele discutate, modul în care s-au desfășurat ceremoniile de 
învestire în funcțiile publice ale noilor reprezentanți au autorităților locale.  

Titluri referitoare la subiect: JURĂMÂNTUL ALEȘILOR, DUPĂ BUNUL PLAC; 
POPOR ORTODOX, ALEȘI LIBER CUGETĂTORI; CONSILIERII USR AU REFUZAT 
SĂ VOTEZE PE BIBLIE; VOTUL PE BIBLIE NU E OBLIGATORIU, DOAR DE BUN 
SIMȚ; USR-ISTUL BULAI ȘI CTP AFIRMAȚII GRAVE; BOR ATACATĂ SISTEMATIC, 
CARE E MIZA; CRIZĂ ÎN AGRICULTURĂ, ALIMENTE MAI SCUMPE; DEPUTATUL 
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IULIAN BULAI, CONTROVERSĂ PE FACEBOOK; POLITICIENI ȘI ZIARIȘTI, ATAC 
LA CREDINȚA POPORULUI; CTP SCRIE DESPRE „SATANA ÎN SUTANĂ”. 

Redăm, spre exemplificare, conținutul și modul de desfășurare al emisiunii, așa 
cum rezultă din raportul de monitorizare al emisiunii: 

 S1 (rep.02.00-06.30 sel.30-15) 
Referindu-se la modul în care s-a desfășurat ceremonia de învestire a aleșilor în funcții 

publice, moderatorul și invitații au făcut mai multe afirmații în emisiune. 
Laurențiu Botin: Observăm o încercare, doamnelor și domnilor, de a lovi în valorile 

tradiționale ale poporului român și această încercare mi se pare una din ce în ce mai pe 
față. Dacă până acum mai existau liber cugetătorii care se exprimau pe acolo pe unde 
doreau ei, lucrurile acestea au devenit cronice. Ați văzut niște imagini de la ceremoniile 
de învestire în funcțiile de consilieri locali și județeni, acolo teoretic se jură pe Biblie. 
Unii dintre ei spun, ce domnule, noi suntem liber cugetători și noi jurăm cu mâna în 
șold, pe Constituție. Puțin mai târziu o să vă arăt cum sunt atacuri și din partea 
jurnaliștilor și din partea politicienilor la ce? La fundamentul poporului român. 
Credința. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la ceremoniile acelea de învestire, cum 
jurau ei cu mâna în șold sau scărpinându-se în partea dorsală. 

A fost difuzat un material în care mai mulți politicieni la ceremonia de învestire în funcții 
publice în urma rezultatelor alegerilor locale, refuză să folosească formula religioasă din 
jurământul de preluare al mandatului: Așa să ne ajute Dumnezeu!  

Voce din off: Mulți dintre consilieri au renunțat la formularea creștin-ortodoxă din 
jurământul de preluare al mandatului, a fost și cazul USR-iștilor. (...) Și consilierii din PSD 
au uitat de cele sfinte și de legea fundamentală a românilor, iar consilierii de dreapta au 
renunțat la formularea „Așa să ne ajute Dumnezeu”! (...) Situația s-a repetat și la Primăria 
Sectorului 1, unde 2 PSD-iști nu au jurat cu mâna pe Biblie, iar unul dintre ei și-a luat 
angajamentul în fața votanților cu mâna în șold. (...) Potrivit codului administrativ, nu există 
niciun fel de reglementare cu privire la modul în care trebuie să fie depus jurământul cu sau 
fără mâna pe Biblie și pe Constituție, iar formula religioasă de încheiere e facultativă. 

Laurențiu Botin: Da, formula religioasă: „Așa să îmi ajute Dumnezeu”, vreau să vă 
spun ceva totuși, oamenii aceștia, aleșii lui pește prăjit, au luat voturi de la oameni al 
căror ADN spune așa, străbunicii bunicilor etc, străbunicilor când se apucau de o 
treabă spuneau poate ce mai scurtă și mai simplă rugăciune, Doamne ajută. Ceea ce 
fac oamenii ăștia acum, ce, ce vrei să demonstrezi? La ceremonia de învestire a 
consilierilor locali de la Sectorul 1 toți consilierii USR și o parte din cei PSD au 
refuzat să jure pe Biblie. De ce? Habar nu am, o să vedeți mai multe pentru că totul 
face parte, dragilor, așa mi se pare mie, dintr-un atac atent calculat la principiile 
creștinului român. România este un stat național, indivizibil și creștin iar în 
momentul în care ne sfidezi, înseamnă că ori ai o misiune ori ești dus cu capul.  

 
 S2 (rep.07.00-08.18 sel.30-15) 
Laurențiu Botin: Greșesc eu când afirm că de ceva vreme în spațiul public și aici 

vorbim de anumiți jurnaliști și de politicieni, valorile creștine ale poporului român, nu 
vorbesc de cele ortodoxe, sunt atacate sistematic? 

Mihai Neamțu: Nu greșiți deloc mai ales dacă ne uităm la anul 2020 a fost primul an 
când românii de toate confesiunile creștine nu au putut să sărbătorească Paștele, în 
Timișoara o veche tradiție pe care a binecuvântat-o Mitropolitul Corneanu, Dumnezeu să îl 
ierte, face ca toți creștinii în a doua zi de Paști să se strângă la masa Învierii Domnului 
indiferent de apartenența confesională, pentru că până la urmă creștinismul se centrează 
pe această minune. Ei bine, marșul Învierii nu a mai avut loc, se pare că nici Crăciunul nu 
va mai fi ce a fost, e limpede și nu o spun doar eu, ci instituții internaționale au observat că 
există o discriminare pe criterii de libertate religioasă în România, au fost insultați creștinii 
care au urmat practici milenare cum ar fi practica pelerinajului. 
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 S3 (rep.10.15-13.29 sel 30-15) 

Laurențiu Botin: Știți ce mi se pare mie cel mai grav, faptul că merg ca pioși în 
campania electorală, merg unde se adună oamenii și atuncea să ne ajute Dumnezeu 
pe toți în speranța că o să fie mai bine s-au văzut cu sacii în căruță și am spus, nu 
este obligatoriu să juri pe Biblie și să spui, așa să ne ajute Dumnezeu, dar e de bun-
simț, noi românii, noi ca popor suntem 80% credincioși, indiferent despre ce 
credință, despre ce religie este vorba, mie mi se pare un act de sfidare care anunță 
foarte multe lucruri, Aurelian Bădulescu... 

Aurelian Bădulescu: Eu cred că dumneavoastră ați intrat pe o pistă a 
inconștienței... 

Laurențiu Botin: Sunt inconștient? Sunt dus cu capul! 
Aurelian Bădulescu: Nu și o să vă spun de ce, nu știți ce urmează după această 

emisiune.. 
Laurențiu Botin: O să mă afurisească liber cugetătorii sau ce? 
Aurelian Bădulescu: O să vi se întâmple cam multe chestiuni, pentru că a vorbi 

despre aceste grupări fără Dumnezeu și cu alte opțiuni  decât cele normale în materie 
sexuală, adică despre cei de la USR care în acest moment sunt niște oameni, mă rog, 
majoritatea din ei sunt oameni fără Dumnezeu și homosexuali,  o să se abată asupra 
dumneavoastră ce s-a abătut peste mine acum cu vreo 48 de condamnări la CNCD 
atunci când mi-am permis să spun că ușor, ușor această chestiune va deveni una de 
normalitate. Iată că am ajuns în anul 2020 când în Iași și mă bucur că domnul Neamțu 
este aicea, grație domnului Chirică, într-un oraș profund românesc, acolo unde  
Ștefan cel Mare a început o ctitorie și a făcut unele dintre cele mai importante 
mănăstiri și pentru creștinismul nostru este leagănul cel mai important, mă rog, și 
prin Ardeal, iată că îi avem pe acești doi domni care, ce o să observați 
dumneavoastră, niciodată nu vor da un leu la biserică, eu am stat cu ei în Consiliul 
General 4 ani și atunci când trebuia să dăm bani la Catedrala Mântuirii Neamului, 
acești indivizi își asumau această chestiune și erau împotrivă. Astăzi PNL, din cauza 
disperării și a modului în care nu mai reușește să adune public și să îi voteze, au 
făcut o alianță cu... Nu vor vota la instituțiile de cult pe care Primăria București  le are 
în grijă niciun leu, să nu aveți impresia că acești oameni vor abdica de la aceste 
chestiuni, sunt oameni pe care nu îi interesează despre biserică, nu știu nimic despre 
taina botezului, nu au legătură cu respectul pe care noi îl dăm morților șamd.  O să 
vedeți în ce eră intrăm, într-o eră a nebuniei, într-o eră în care Biserica va fi 
principalul obiectiv al acestora de a distruge, pentru că numai așa consideră ei că ies 
în evidență.  

 
 S4 (rep.14.46-20.00 sel.30-15)   

În continuare, moderatorul a citit o postare de pe Facebook  a lui Iulian Bulai, membru 
USR, iar apoi a comentat în studio: 

Laurențiu Botin: Zilele trecute domnul Bulai de la USR acest domn care îl vedeți 
zâmbind la noi și citez din memorie, nu aș vrea  să fiu greșit înțeles, vorbea despre Isus 
Hristos și despre apostolii săi că sunt o ceată, o gașcă   de crimă organizată a căror scop a 
fost să facă un fake-news milenar, acela cu Învierea lui Isus. Domnule, dacă asta  nu este o 
dovadă că lucrurile acestea care apar și o să mai am în emisiune un exemplu, nu este o 
dovadă că se întâmplă  ceva la nivel organizat, atunci ce mai e? 

Emil Dumitru: Eu cred că este vorba mai degrabă este vorba de cum se comportă 
fiecare om politic, nu ar trebui să ducem o chestiune așa de importantă cum este religia 
într-o dispută politică. Pentru că nu i-a pus primarul Chirică pe consilierii locali de la Iași să 
nu pună mâna pe biblie, e clar că e opțiunea fiecărui candidat, dar tema bisericii este o 
temă importantă pentru că este tema românismului și trebuie să respectăm biserica și 
valorile și principiile pe care le avem de creștini ortodocși și din respect pentru cei ce ne 
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acordă votul, să jurăm și pe Biblie pentru că  este un angajament în fața tuturor celor care 
ne învestesc cu încredere ca 4 ani de zile să încercăm să facem lucruri pentru comunitățile 
pe care le reprezentăm, domnul Bădulescu, nu sunt de acord că trebuie să ducem într-o 
discuție politică povestea aceasta pentru că religia nu face diferențe între partide politice și 
doctrine, mai degrabă trebuie să vedem cum trebuie să promovăm valorile creștinismului, 
cum putem să îndreptăm aceste clivaje din societate  și să încercăm să promovăm niște 
valori autentice ale României. 

Laurențiu Botin: Dar creștinismul nu este o valoare autentică? 
Aurelian Bădulescu: Eu cu respect față de dumneavoastră, cred că e greu ca 

membru al unui partid care s-a asociat cu o târlă de oameni care nu au Dumnezeu, e 
greu să... trebuie să găsești niște cuvinte și să poți în fața oamenilor să ieși dintr-o... 

Emil Dumitru: Reprezentanții PNL au jurat pe Biblie... 
Aurelian Bădulescu: Partenerii dumneavoastră, asociații dumneavoastră, 

persoanele pe care le-ați susținut Nicușor Dan la București, toți ceilalți care ați mers 
pe Dreapta unită, Dreapta unită cu mâna dreaptă cu care te închini, asta e dreapta 
unită a noastră, asta este ceea ce vă va da Dumnezeu înapoi, veți avea lipsă de 
respect din partea oamenilor, înainte necredincioșii și leproșii se țineau deoparte, 
dumneavoastră ați adus unde nu trebuiau să ajungă, nu vă mai spală absolut 
nimica... 

Emil Dumitru: Ați ajuns într-o discuție care e contraproductivă... 
Aurelian Bădulescu: Este o evidență, ăștia sunt asociații dumneavoastră care nu se 

închină și nu intră în biserică. 
Emil Dumitru: PNL respectă Biserica... 
Aurelian Bădulescu: Nu cred că respectă Biserica. Liberalismul de astăzi așa arată. 
Emil Dumitru: În reportajul de astăzi membrii PSD... 
Constantin Dulgheu: Factorul de echilibru poate fi dat de o persoană neimplicată 

politic și nefiind implicat politic observ cu deferență că domnul Laurențiu Botin a avut 
perfectă dreptate, spunea domnia sa la început că una fac oamenii politici, nu contează din 
ce partid, stânga, dreapta, dreapta mai mult sau mai puțin unită și ce fac, jură pe de o parte 
și în momentul în care cerșesc voturi. Este știut că la alegeri singurii care pierd, perdanții 
sunt doar alegătorii, asta e doar o chestie absolut indubitabilă. Mai departe, din moment ce 
stai cu mâna în șold și ți se spune, are dreptate domnul Dumitru, nu Mihai Chirică i-a pus 
pe acei consilieri să voteze cu mâna pe Biblie, doar că acei consilieri, nu contează partidul, 
din moment ce stau cu mâna în șold, din moment ce iau în derâdere, ați văzut că e un 
domn și aș dori să îl fac celebru, Victor Ilie parcă îl chema, când i s-a spus că așa scrie, 
doar atunci a pus mâna pe Biblie. 

 
 S5 (rep.26.34-27.45 sel.30-15) 

      În continuare a fost prezentat un fragment dintr-un editorial al jurnalistului Cristian 
Tudor Popescu în care îl critică pe Patriarhul Daniel, precum și pe credincioși, postare ce a 
fost comentată apoi în studio cu invitații. S-a concluzionat că asemenea editoriale pun în 
pericol credința ortodoxă. Invitatul Aurelian Bădulescu a concluzionat: 

Aurelian Bădulescu: Acest domn este un nefericit, când vrei să îl categorisești pe 
un astfel de individ, îl faci nefericit, vă dați dumneavoastră seama că am ajuns să 
discutăm ce spune acest nefericit în raport de o grămadă de oameni care mă rog îl au 
pe Dumnezeu și înțeleg așa cum trebuie, respectă biserica și tainele bisericii așa 
cum trebuie, oameni care rânduiesc sfintele sărbători, oameni care au trecut prin ce 
a scris Stăniloaie, Evdochimov, Blaga și dumneavoastră la gioarsa asta umană? 

Laurențiu Botin: Acest om, acest nefericit, nu trebuie să discutăm despre el, dar 
vă pot spune un singur lucru, Ministerul Agriculturii.. 

Aurelian Bădulescu: O zdreanță, o gioarsă, (neinteligibil)  De ce să mă faci vacă, 
păi ce ai... 

Laurențiu Botin: Domnule Bădulescu...Vită, nu vacă. 
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Aurelian Bădulescu: Păi de ce să o facă pe mama vită, domnule? 
Laurențiu Botin: Vită. Aurelian Bădulescu, asta e viața. 
Aurelian Bădulescu: Că se duce și îi face pomenile lui tata? 
Laurențiu Botin: Văleu, că suntem și în criză în agricultură, imediat după publicitate.  
În continuare s-a discutat despre criza din agricultură, seceta scumpind alimentele. 

(...)” 
După analizarea conținutului redat anterior, membrii Consiliului au constatat 

încălcarea dispozițiior legale din domeniul audiovizualului care impun radiodifuzorilor 
protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine și a celor care interzic 
afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunități definite de 
credințe religioase.  

Astfel, Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Decizia 
220/2011, dispoziții potrivit cărora, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor 
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios 
sau să instige la violenţă.  

Or, utilizarea de către moderatorul emisiunii și invitați a unui limbaj injurios la 
adresa unor persoane, ca, spre exemplu:... aleșii lui pește prăjit ....cu o târlă de 
oameni... O zdreanță, o gioarsă, (neinteligibil)  De ce să mă faci vacă, păi ce ai... 
Laurențiu Botin: Domnule Bădulescu...Vită, nu vacă....a fost în mod evident unul de 
natură să contravină dispozițiilor privind protecția și respectarea demnității umane și a 
dreptului la propria imagine al persoanelor despre care s-a discutat în emisiune.  

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că, așa cum rezultă din conținutul 
emisiunii, modul de abordare al subiectului referitor la utilizarea formulei religioase din 
jurământul depus la preluarea mandatului, în cadrul ceremoniei de învestire în funcții 
publice în urma  alegerilor locale, a fost unul de natură să contravină prevederilor art. 47 
(3) din Decizia nr. 220/2011. 

În acest sens, cu referire la persoanele care nu au utilizat formula religioasă la 
depunerea jurământului de investire, în emisiune au fost făcute și afirmații 
defăimătoare, de natură să le prejudicieze imaginea publică și demnitatea acestora, 
precum:  majoritatea din ei sunt oameni fără Dumnezeu și homosexuali,...  O să 
vedeți în ce eră intrăm, într-o eră a nebuniei, într-o eră în care Biserica va fi 
principalul obiectiv al acestora de a distruge, pentru că numai așa consideră ei că 
ies în evidență... 

Conform dispozițiilor legale invocate, sunt interzise în programele audiovizuale 
afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, 
vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel 
de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.  

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  
precum și de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior cu somații publice, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 
de lei. 

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

În temeiul art. 90 și 91 alin. (1) şi alin. (3) 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. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. având 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 10.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (5) și 47 alin. (3)  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 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 10.000 lei postul 
de televiziune REALITATEA PLUS, deoarece în emisiunea „100%”, din 30 octombrie 
2020, în care a fost abordat un subiect referitor la depunerea jurământului pentru 
învestirea în funcțiile publice locale, a fost utilizat un limbaj injurios, nepotrivit, de natură 
să încalce prevederilor legale ale art. 40 și 47 din Codul audiovizualului care impun 
radiodifuzorilor protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine și care 
interzic afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup sau comunități 
definite de credințe religioase.  

Potrivit dispozițiilor invocate moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios 
sau să instige la violenţă.  

În programele audiovizuale sunt interzise afirmaţii defăimătoare generalizatoare la 
adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, 
cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, 
afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.” 

 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 

 

 


