
 

 
Decizia nr.506 din 03.09.2020 

privind somarea  S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. 
Bucureşti, Str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1 

CUI 29580380 
 

- 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 03 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 7781/18.08.2020, precum și raportul 
întocmit de Direcția Monitorizare cu privire la ediția din 11.08.2020 a emisiunii Prime 
Time News, precum și cu privire la ediția din 12.08.2020 a emisiunii Plus Matinal  
difuzate de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparține radiodifuzorului              
S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
303.1/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015). 

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. 139 din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora 
 publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni 
politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie 
electorală. 

Redăm din raportul de monitorizare:  
 

 Constatări  
11.08.2020 
Emisiunea „Prime Time News”, ora 20.00, prezentator Delia Vrânceanu  
Titluri: Dezastru în cea mai mare comună din Teleorman. Oamenii care încă 

visează la apă în 2020. Reportaj special din polul sărăciei. Localitatea blocată în alt 
secol. Mii de oameni fără apă, canalizare, și gaz în 2020.  

În cadrul emisiunii mai sus menționată, a fost prezentată o știre însoțită de un 
reportaj, realizat în comuna Orbeasca de Sus - județul Teleorman.  

(sel.1, rep.21.32-26.30, sel. 11-20) Delia Vrânceanu: Astăzi vă propunem o 
vizită în cea mai mare comună din Teleorman, județ considerat „polul sărăciei”! 
Comuna Orbeasca, formată din 3 sate, este casa a peste 7.000 de oameni. Șapte mii 
de suflete care se plâng că în România anului 2020 nu au apă și canalizare. De gaze, 
nici măcar nu se mai pune problema. Drumurile sunt de pământ, iar traiul și-l câștigă 
cu greu, în special din agricultură. Problemele sunt și mai grave, spune senatorul 
Eugen Pîrvulescu, candidatul PNL la șefia C.J.Teleorman. Localnicii își riscă viața în 
fiecare an din cauza unui pod care stă să pice în orice moment.  
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Voce din off: Vizita din comuna Orbeasca, Teleorman este o veritabilă 
întoarcere în timp. Din păcate însă, nu vorbim de încărcătura istorică pusă în valoare, 
ci de lipsa unor condiții elementare de a trăi în secolul XXI. Florin trăiește din 
agricultură de când se știe și cu greu își vinde marfa în sat. Deși pare incredibil pentru 
2020, una dintre cele mai mari dorințe ale sale este să aibă apă și canalizare. 

Florin: Ce nevoie avem? De apă și canal, că avem animale și n-avem apă în 
fântâni. Să ne facă și nouă un trai mai decent. 

Voce din off: În afară de drumul principal care nu ține de autoritățile locale, cea 
mai mare comună din tot județul nu are asfalt, se plâng localnicii. În satul Lăceni din 
aceeași comună, oamenii își riscă viața de câte ori trec un pod vechi, reparat de 
mântuială. Problemele au ajuns inclusiv la urechile senatorului liberal Eugen 
Pîrvulescu, candidat la șefia C.J.Teleorman. 

Eugen Pîrvulescu -candidat PNL la șefia CJT: Podul este într-o stare gravă 
de degradare. Am constatat acum și am întrebat și un specialist. A fost o groapă mare 
și s-a turnat așa, de exemplu, o placă de beton. Fiecare cetățean, riscă într-adevăr să 
moară în zona aceasta. Primarul de la PSD a improvizat un pod. Cred că și ilegal e 
construit acolo pentru utilajele mari, dar în momentul acesta, trebuie neapărat făcută o 
verificare. Anul trecut în iulie, președintele C.J. Dănuț Cristescu, a postat cu surle și 
trâmbițe pe rețeaua de socializare, pe Facebook, că acest pod de la Lăceni urmează 
să fie reabilitat, cu o sumă de 3 milioane de lei. Asta înseamnă 30 de miliarde vechi. 
Acuma, ori banii nu au venit, a fost o minciună din partea Guvernului PSD, a 
Guvernului Dăncilă, ori dacă au venit banii, înseamnă că s-au deturnat, iar primarul 
trebuie să răspundă pentru ce s-a întâmplat aici. O să verificăm cât mai repede lucrul 
acesta.  

Voce din off: În comuna care pare blocată în secolul trecut și viața copiilor este 
amară. Sute de elevi sunt duși cu autobuzul la altă școală, pentru că a lor a fost 
închisă pentru renovare și închisă a rămas, remarcă Pîrvulescu.  

Eugen Pîrvulescu - candidat PNL la șefia CJT: După un an de zile văd că 
nimic nu se mișcă. Să nu te ocupi deloc, deloc, de viitorul copiilor, de școală, ceea ce 
vedem astăzi este un caz, de fapt ca multe cazuri în școala teleormăneană. Timp de 
30 de ani de zile, „0” invetiții. Mă gândesc ce-a făcut Adrian Gâdea la Ministerul 
Dezvoltării cu atâția bani?! De ce oare la Orbeasca, cea mai mare comună din județul 
Teleorman, școala de comună arată așa!?! Am de gând ca, începând cu data de 1 
octombrie, să aloc o sumă foarte mare de bani pentru internet gratuit, pentru dotarea 
cu tablete și pentru ca toate școlile din județul Teleorman să aibă toalete în interiorul 
școlii.  

Voce din off: Iar o sală de sport de care ar fi trebuit să se bucure aproximativ 
400 de copii, zace închisă.  

Eugen Pîrvulescu -candidat PNL la șefia CJT: Acum 8 ani de zile, fostul 
primar s-a ocupat de acest proiect. A fost demarat prin Compania Națională de 
Investiții. Ceea ce observ astăzi este faptul că Sala nu este funcțională, din contră, 
lucrarea nu este recepționată și din câte știu, încă sunt probleme la acoperiș la ora 
aceasta. De nouă, plouă în ea!  

Gheorghe Neață - candidat PNL la Primăria Orbeasca: Orbeasca este locul 
în care în ultimii 8 ani nu s-a întâmplat nimic. Nu avem un minim de condiții de trai. 
Oamenii de aici sunt oameni ospitalieri, oameni muncitori, oameni cu privire spre 
viitor.  

Voce din off: Comuna este plină de gunoaiele pe care autoritățile nu le-au 
strâns.  

Eugen Pîrvulescu - candidat PNL la șefia CJT: Nimeni nu se ocupă de 
aceste gunoaie și nimeni nu se ocupă de gunoiul menajer. Văd problema la 
Administrația Publică Locală, văd problema la primari. Mediul este afectat, nivelul de 
trai și de ce nu, o zonă de pășune ar fi putut fi amenajată în locul acesta.  
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Voce din off: Cei mai mulți localnici sunt disperați și spun că, deși li s-a tot 
promis „marea cu sarea” ani de zile, cei care le-au condus destinele până acum, nu 
au făcut nimic! 

Locuitor al comunei: Toți au promis, dar n-a făcut nimeni absolut nimic, nimic, 
nimic. Când au fost ploi din astea mai puternice, am avut inundații pe aici prin sat. 

 
12.08.2020 
Emisiunea „Plus Matinal”, ora 07.00, prezentator Ionuț Grigore 
(sel.1, rep. 16.00-21.00, sel.12-7) A fost reluată integral știrea însoțită de 

reportajul realizat în comuna Orbeasca, județul Teleorman, difuzată prima dată în ziua 
de 11.08.2020, în cadrul emisiunii „Prime Time News” de la ora 20.00 

 

Emisiunea „Plus Matinal”, ora 08.00, prezentator Ionuț Grigore 
(sel.2, rep. 19.41-24.39, sel.12-8) A fost reluată integral știrea însoțită de 

reportajul realizat în comuna Orbeasca, județul Teleorman, difuzată prima dată în ziua 
de 11.08.2020, în cadrul emisiunii „Prime Time News” de la ora 20.00 

 
*În cadrul materialului realizat în comuna Orbeasca din județul Teleorman, nu a 

fost prezentat și punctul de vedere al primarului comunei (petentul reclamației 7781).  
 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii 

Consiliului au constatat că ediția din 11.08.2020 a emisiunii Prime Time News, 
precum și ediția din 12.08.2020 a emisiunii Plus Matinal  au fost difuzate cu 
încălcarea dispozițiilor art. 139 din Codul audiovizualului. 

Astfel, în cadrul acestor ediții, radiodifuzorul a difuzat informații despre 
comuna Orbeasca, județul Teleorman, locuitorii acestuia și activitatea 
primarului actual. Informațiile menționate au fost prezentate într-un reportaj 
realizat de echipa REALITATEA PLUS. 

În acest context, Consiliul a constatat că atât în cadrul emisiunii, cât și al 
reportajului, au fost difuzate intervenții ale senatorului liberal Eugen Pîrvulescu, 
candidat la șefia C.J.Teleorman, intervenții de natură să transmită, pe de o parte, 
un mesaj politic pozitiv la adresa acestuia, iar pe de altă parte un mesaj politic 
negativ la adresa actualului primar al comunei Orbeasca, dl. Budica Gheorghe, 
candidat PSD pentru un nou mandat de primar la alegerile locale 2020, 
încălcându-se astfel        art. 139 din Codul audiovizualului.  

Potrivit normei invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia 
perioadelor de campanie electorală. Or, în domeniul audiovizual, campania 
electorală  pentru alegerile locale urma să înceapă ulterior difuzării edițiilor 
emisiunilor analizate, respectiv la data de 28 august 2020, conform 
reglementărilor legale incidente. 

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 
somație publică. 

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. (2) 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 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 somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 139 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 postul de televiziune 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 cu somație publică 

postul  REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul ediției din 11.08.2020 a emisiunii 
Prime Time News, precum și în cadrul ediției din 12.08.2020 a emisiunii Plus 
Matinal au fost difuzate intervenții ale unui senatoru liberal, candidat la șefia 
C.J.Teleorman, intervenții de natură să transmită, pe de o parte, un mesaj politic 
pozitiv la adresa acestuia, iar pe de altă parte un mesaj politic negativ la adresa 
actualului primar al comunei Orbeasca, candidat PSD pentru un nou mandat de 
primar la alegerile locale 2020,    încălcându-se art. 139 din Codul 
audiovizualului.  

Potrivit acestei norme, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia 
perioadelor de campanie electorală. Or, în domeniul audiovizual, campania 
electorală  pentru alegerile locale urma să înceapă ulterior difuzării edițiilor 
emisiunii analizate, respectiv la data de 28 august 2020, conform 
reglementărilor legale incidente.” 

 

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 
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