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Decizia nr. 530 din 16.09.2020 

privind somarea S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. 
cu sediul în BUCUREȘTI, str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, 

et. 1, cam. 10, sector 1 
Tel.: 0744384384 

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 16 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza 
sesizării nr. 8292/30.08.2020, cu privire la emisiunea Culisele Puterii, ediția din 
30.08.2020 și a emisiunii Prime Time News, ediția din 31.08.2020, de la ora 20.00,  
difuzate 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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare 
şi a vizionării unor secvențe din înregistrările emisiunilor respective, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile articolelor 8 alin. (1) și 11 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 privind 
regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale 
din anul 2020.                                                                                                                                                                  

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 8 alin. (1): Emisiunile electorale și cele de dezbateri electorale pot fi difuzate 
numai cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 71 și 72 din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările și completările ulterioare; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor 
competitorilor electorali condiții echitabile în ceea ce privește libertatea de exprimare, 
pluralismul opiniilor și echidistanța. 
- art. 11 alin. (1): Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile 
prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Conform prevederilor invocate din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali: 
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- art. 71 alin. (1): Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor 
candidaților condiții egale în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul 
opiniilor și echidistanța. 

alin. (2) În cadrul emisiunilor electorale, candidații au următoarele 
obligații: 

a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța 
persoanelor și a bunurilor; 

b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei 
publice; 

c) să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui 
alt candidat; 

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, 
naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie. 
- art. 72: Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor electorale au 
următoarele obligații: 

a)  să fie imparțiali; 
b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind fiecărui candidat 
participant la discuții posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; 
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendențioase sau părtinitoare; 
d) să asigure menținerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale și 
a tematicii stabilite 
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitații încalcă 
dispozițiile art. 71 alin. (2); în cazul în care invitații nu se conformează 
solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau 
oprirea emisiunii, după caz. 

- art. 73 alin. (1): În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, 
acestea trebuie însoțite de următoarele informații:  

a)  denumirea instituției care a realizat sondajul; 
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia 

utilizată; 
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare; 
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului. 

În fapt, în data de 30.08.2020, în intervalul orar 20.00-21.00, postul de 
televiziune REALITATEA PLUS a difuzat o ediție a emisiunii Culisele Puterii, marcată 
ca fiind ”Emisiune de Dezbatere Electorală”. Moderatorii emisiunii au fost Alexandra 
Păcuraru și Iulian Leca, iar invitat permanent, analistul politic, Miron Mitrea. 

Emisiunea a avut ca titluri: Discurs graseiat pentru locuitorii Micului Paris. Detalii 
din culisele campaniei electorale. Interese ascunse în spatele candidaților. Luptă 
acerbă pentru Primăria Constanței. Surpriza pregătită pentru votul moțiunii de luni. 
Scenariul PSD dacă Moțiunea de cenzură trece. Negocierile pentru dărâmarea 
Guvernului Orban. Premiantul și repetentul săptămânii.    

Subiectele dezbătute în emisiune după difuzarea unui fragment dintr-un 
discurs electoral, au fost: candidatura doamnei Clotilde Armand la Primăria sect.1 și 
alianța PNL cu USR-Plus; candidatul PNL, Vergil Chițac pentru Primăria Constanța; 
miniștrii PNL; Traian Băsescu; Gabriela Firea; Moțiunea de cenzură; Cătălin Predoiu, 
posibil premier dacă moțiunea ar trece.  

Potrivit raportului de monitorizare, în timpul emisiunii, moderatorii și invitatul 
acesteia au făcut o expunere succintă a șanselor câtorva candidați și partide politice 
la alegerile locale din 27 septembrie 2020. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
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(sel.1, rep.00.00-01.36, sel.30-20) - fragment din discursul electoral al candidatei USR-Plus la 

Primăria Sect.1  
(sel.2, rep.01.36-05.42, sel.30-20) Alexandra Păcuraru: Se vede că doamna este în UE... 
Iulian Leca: E prea mult în UE, pentru că nu e la curent cu nimic. Bugetul Primăriei Capitalei, 

depășește aproape 2 miliarde de euro. Se referă apoi la Bugetul Sect.1. Vorbește de lei, când trebuie de 
euro, vorbește de euro când vorbește de lei... 

Alexandra Păcuraru: Eu aș sfătui-o, dacă tot îi pronunță numele doamnei Firea, să știți că 
doamna Firea poate să fie rea, doamna Clotilde Armand! Provocați-o! Noi suntem foarte deschiși să vă 
mediatizăm această dezbatere electorală, bazată pe argumente, pentru că, nici nu aveți, nici nu puteți 
doamna Clotilde și le spuneați primarilor de sectoare să plece acasă. Ei sunt acasă, pentru că sunt aici, în 
țara lor, în România, pe când dvs., la cum jucați și la ce sume scoateți din contractele pe care le 
manageriați, am un gust amar! Am acest gust amar, pentru că toată lumea este revoltată! Și de USR și de 
comunicatul și de toate măgăriile pe care le fac! Aceste sloganuri populiste: „Să avem spații verzi, să 
combatem poluarea”... Păi dacă ne uităm la spațiile verzi, la Tineretului și la cele mai mari parcuri, sunt 
blocate în instanță, tocmai de către USR, prin doamna Clotilde Armand! (...) 

Miron Mitrea: (...) Chiar dacă nu e frumos să te legi de cum vorbesc oamenii sau cum se prezintă, 
totuși, când vrei să fii candidat pentru sect.1, care e sectorul cu nivelul de trai cel mai înalt din Capitală și cu 
cele mai multe instituții de cultură, poate n-ar fi rău să vorbești corect limba română! (...) M-am gândit că 
măcar de ochii lumii, ceea ce au spus, vor încerca să aibă alt comportament, se vor comporta altfel. 
Doamna Clotilde Armand este europarlamentar. USR-ul la sect.1 stă doar în ea? N-a mai fost și un cetățean 
care să fie primar? Care să vrea să fie primar? (...) 

Alexandra Păcuraru: Dar se ocupă să le exproprieze în instanță, ca să construiască partenerii 
dumneaei complexe rezidențiale. Nu se ocupă ca cetățenii să aibă parte de un aer nepoluat.  

Miron Mitrea: Noi am mai vorbit de chestia asta. Această afacere a atacării în instanță, a 
puzz-urilor și a proiectelor în desfășurare, are două aspecte. Unu, îi blochezi pe băieți care construiesc și 
aștepți să treacă pe la strungă să decarteze, fiindcă pur și simplu este o afacere veroasă și se întâmplă în 
toată țara. O bună parte din cei care se ocupă de această afacere, văd că sunt pe la USR, cel puțin la sect.1 
și la Constanța, pentru că acolo și PNL-ul s-a infectat de boala asta, sau, pregătești să le blochezi, ca să 
renunțe cei care au câștigat, care au terenurile, care au autorizație și vin băieții tăi și construiesc după aia, 
alt tip de afacere.  

(...) 
(sel.3, rep.06.51-08.40, sel.30-20) Miron Mitrea: În București, toate sondajele ne arată că PNL-ul 

e pe locul 3. Tu vii și ții adversarul tău de pe dreapta, faci alianță cu el, îi pui candidații, în speranța că vor 
câștiga. Te uiți dumnezeule la sondaje, de ce să te uiți, vezi că la sect.1 Clotilde Armand nu ia nici 30% din 
voturile PNL-ului, ia doar 30% din voturile PNL-ului, restul preferă să stea acasă, sau culmea, să-l voteze 
pe Tudorache, care se pare că a fost un primar bun. 

Alexandra Păcuraru: Și a făcut treabă. 
Miron Mitrea: Nu stau în sect.1, nu vreau să judec că nu mă lovesc toată ziua... Toată lumea are o 

părere bună. E pe primul loc în sondaje. Este probabil câștigător în continuare. În loc să vii cu Clotilde 
Armand, ...care este europarlamentar, care are o istorie, care nu înțeleg unde este legată de sect.1 și de 
București... 

Iulian Leca: O leagă faptul că a mai candidat și în 2016. 
Miron Mitrea: O.K., cum nu pot să urmăresc sect.2. La sect.2, viceprimarul Cristian Popescu era 

primul în sondaje. Toată lumea îl curta. El a lucrat foarte bine cu primarul PSD. De fapt, lumea spune că el 
a fost cel care a executat. Primarul a fost mai teoretician. El a fost trimis în teren de primar și s-a creat o 
relație. PNL l-a dat afară, de ce? Pentru că a lucrat bine cu primarul PSD? Iată că l-a luat PSD-ul și o să 
câștige PSD-ul cu Cristian Popescu la sect. 2, iar doamna Anisie, în loc să se ocupe de începerea anului 
școlar, (...) stă să-i lipească afișe unui domn...  

(sel.4, rep.08.40-10.35, sel.30-20) Alexandra Păcuraru: Hai să trecem un pic și la alegerea PNL 
pentru Primăria Constanței. Încă, oamenii stau în cozi kilometrice pe Autostrada Soarelui să se ducă pe 
Litoral. Litoralul plânge, ați văzut. Constructorii de bună credință, au pățit ceea ce au pățit și cei atacați de 
doamna Clotilde Armand. Au investit în Litoral, ca să se trezească cărați în instanță de domnul Chițac cu 
Asociația dumnealui și cu avocata faimoasă și banii se pierd, Litoralul arată cum arată (...) Deci este un 
afacerist, aici am concluzionat, nu este un Amiral, pentru că doar rățuștele de cauciuc și le-a plimbat prin 
cadă! Asta am înțeles de la colegii dumnealui. ...În același context, un bărbat care nu-și asumă public... 

Miron Mitrea: Alexandra, am fost convins și cred că am spus-o de 4-5 ori în emisiunea noastră, am 
fost convins că domnul Amiral Chițac va fi retras de către PNL. Am fost convins! 
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Iulian Leca: Și eu, de fiecare dată v-am spus că stați așa, că nu-i chiar așa, să mai avem răbdare, că 

nu-l scoseseră și chiar mergeau cu el înainte!   
Miron Mitrea: Iulian, știi tu ceva? Eu am fost convins că un politician cu experiența lui Ludovic 

Orban, înțelege că nu poate să piardă Constanța pe mâna lui Chițac, pentru că nu-l costă numai pierderea 
Constanței. El este departe de Decebal Făgădău în toate sondajele din zonă, cele pe care le-am văzut eu și 
probabil că în toate este mult în spatele lui Decebal Făgădău, care este un primar tăcut, liniștit, dar care se 
pare că îi face treaba. Cel puțin asta e imaginea pe care am văzut-o eu despre el. (...) 

(sel.5, rep.13.29-15.24, sel.30-20) Iulian Leca: Mie mi-a fost foarte ciudat și foarte suspect faptul 
că PNL n-a renunțat la candidatura lui, atunci când acele știri despre cum se plimba pe stradă și cum 
transmitea infectarea, erau proaspete, ajungeau la fiecare om (...) În mod normal, la o astfel de știre 
negativă, fiecare partid rezonabil, reacționează decent.  

Miron Mitrea: Uite diferența! Uite diferența și aici o să zică iarăși: „Băi, asta-i psd-ist!” Nu mai 
sunt de 6 ani și încerc să fiu cât de obiectiv pot. Când va fi PSD-ul la guvernare, va face prostii, probabil că 
o să se mire cei care sunt pro PSD, deci o să-i tăvălesc pe cei de la guvernare. Am încercat 5 luni de zile să 
mă țin cât mai departe de critica acută a guvernului, considerând că avem nevoie de un guvern care să. Și 
sunt miniștri, indiscutabil, care fac treaba. Haideți să nu spunem că toți miniștrii de acolo, l-am și dat de 
exemplu, de nu știu câte ori, pe cel de la Fonduri Europene, care este un tip brici, un profesionist! Dar sunt 
și miniștri, cum este Anisie, care ne fac de râs ...și sunt și alții! (...) Ceea ce mi s-a părut important, când se 
întâmplă o nenorocire în partid sau face unul o prostie, purtătorul de cuvânt de la PSD a spus o prostie, în 
10 minute, Ciolacu l-a schimbat. Domnul Chițac, vine și bagă în guvern, dom'le, Ludovic, în 10 minute 
trebuia să-l schimbi din candidat, clar!  

(sel.6, rep.16.08-19.24, sel.30-20) Iulian Leca: Traian Băsescu! Că nu l-am prea văzut. A dispărut, 
și-a retras candidatura? 

Alexandra Păcuraru: Am sentimentul că a pus la copt ceva.  
Iulian Leca: Ori la copt, ori la răscopt, pentru că nu e firea lui, ca să zic așa, adică nu e deloc firea 

lui, Traian Băsescu în umbră.   
Miron Mitrea: Traian Băsescu este un politician foarte versatil. El este capabil de orice! Noi am 

presupus cu toții că a intrat în campanie fiindcă s-a supărat pe Ludovic Orban și că vrea să-și ducă partidul 
mai departe. Noi am spus atuncea că am presupus și faptul că e posibil, să fi intrat în campanie, ca să 
negocieze vreun dosar, al lui sau al cuiva apropiat. Este posibil și asta. (...) Miza lui foarte mare, nu poate fi 
Nicușor Dan. Nu poate fi. Miza lui poate fi supărarea față de Ludovic Orban și dorința de a-și ridica 
partidul, să-l ducă în toamnă la alegeri la un rezultat suficient ca să intre în Parlament. Astăzi, în sondaje, 
nu este. Sau, să negocieze pentru cineva apropiat, vreun dosar care este în desfășurare. (...) Săptămâna 
viitoare vom vedea. Dacă e la fel de tăcut în continuare, ... atunci Traian Băsescu are alte intenții. E 
politician bătrân, cu multă experiență, politicienii fac de astea, chiar dacă lumea nu le poate interpreta cum 
trebuie, noi știm să le interpretăm. (...)  

(sel.7, rep.19.23-22.45, sel.30-20) Alexandra Păcuraru: Să rămânem un pic la Primăria 
Generală, pentru că oricum, învingătoare, eu o văd tot pe doamna Firea, cu toate atacurile astea din presă, 
că dumneaei, sau soțul doamnei Firea, a înscenat acel filmuleț cu acei usr-iști (...) 

Miron Mitrea: Am să mă repet. Gabi Firea este un comunicator de excepție! A deschis foarte bine 
campania, punând cele două probleme mari și diferențe mari între stânga și dreapta, subvenții la căldură și 
la transport. (...) După aceea însă, Gabi îmi creează senzația, că cineva o duce să piardă alegerile. Am spus 
de când a apărut cu stropitoarea aia, cu scandalul cu viceprimarul. Nu se pot face chestii de genul ăsta, fără 
să te coste! (...) Nu poți să-l stropești pe contracandidat când ține speech-urile, de două ori să faci gălăgie, 
fără să te aștepți ca lumea să se ducă la el. Nu poți să faci treaba asta! După niște speech-uri excelente, după 
un program politic absolut remarcabil pe care l-a avut Gabi Firea, nu poți să vii cu o listă condusă de Petre 
Roman! Dumnezeule! (...) Nu este corect din punctul de vedere al campaniei, într-un an în care campania 
este într-un moment greu pentru țară, să pui filme cu dans!  (...) 

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că, în 
cadrul emisiunii de dezbatere electorală ”Culisele Puterii” din 30 august 2020, 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 8 alin. (1) din Decizia CNA nr. 475/2020 
privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
locale din anul 2020, coroborate cu cele ale articolelor 71 și 72 din Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 
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Potrivit dispozițiilor invocate, radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor 

competitorilor electorali condiții echitabile în ceea ce privește libertatea de exprimare, 
pluralismul opiniilor și echidistanța, iar moderatorii au obligația să fie imparțiali, să 
asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii într-un cadru legal reglementat, astfel 
încât toți candidații și competitorii electorali, despre care s-a discutat în emisiune, să 
beneficieze de echilibrul și pluralismul opiniilor. 

Membrii Consiliului au constatat că, în contextul comentării discursului electoral 
al candidatei USR-Plus la Primăria sectorului 1, d-na Clotilde Armand, moderatoarea 
Alexandra Păcuraru a făcut afirmații părtinitoare la adresa acesteia, cum că: ”le 
spuneați primarilor de sectoare să plece acasă. Ei sunt acasă, pentru că sunt aici, în țara lor, 
în România, pe când dvs., la cum jucați și la ce sume scoateți din contractele pe care le 
manageriați, am un gust amar! Am acest gust amar, pentru că toată lumea este revoltată! Și 
de USR și de comunicatul și de toate măgăriile pe care le fac! Aceste sloganuri populiste: 
„Să avem spații verzi, să combatem poluarea... ” 

Consiliul consideră că, o astfel de atitudine a moderatoarei nu este conformă  
prevederilor legale invocate, având în vedere că, prin lege, moderatorii au obligația să 
fie imparțiali și să asigure un echilibru al discuțiilor și al pluralismului de opinii, fără să 
se implice în a critica, ei înșiși, activitatea și comportamentul candidaților sau 
competitorilor electorali. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul știrii ”PNL conduce 
în sondaje, PSD scade la 20%”, difuzată în timpul emisiunii Prime Time News, din 31 
august 2020, de la ora 20.00, a fost prezentat un sondaj de opinie cu caracter 
electoral, fără ca radiodifuzorul să ofere informații cu privire la denumirea celor care au 
solicitat sondajul, metodologia utilizată și dimensiunea eșantionului, astfel cum dispun 
prevederile art. 11 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

În cadrul știrii a fost prezentat sondajul IMAS, realizat în perioada 6 - 
26.08.2020; Titrat pe ecran: Sursa: Barometrul Europa, Sondaj IMAS, marjă de 
eroare de 3,1%.  

Or, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile 
de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020, coroborate cu cele ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, 
acestea trebuie însoțite de: denumirea instituției care a realizat sondajul, data sau 
intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată, 
dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare,  cine a solicitat și cine a plătit 
efectuarea sondajului. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia 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. 78 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali și ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 



 

6 
 

  
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL 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 somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 8 alin. (1) și 11 alin. (1) din Decizia 
nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerile locale din anul 2020.            

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 somație publică postul de 

televiziune REALITATEA PLUS, deoarece, în cadrul emisiunii de dezbatere 
electorală Culisele Puterii din 30 august 2020, nu a asigurat tuturor competitorilor 
electorali condiții echitabile în ceea ce privește pluralismul opiniilor și echidistanța, 
încălcându-se astfel dispozițiile art. 8 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020.  

De asemenea, în cadrul unei știri, difuzată în ediția informativă Prime Time 
News din 31 august 2020, de la ora 20.00, a fost prezentat un sondaj de opinie cu 
caracter electoral fără ca radiodifuzorul să ofere informații cu privire la denumirea celor 
care au solicitat sondajul, metodologia utilizată și dimensiunea eșantionului, fapt ce 
contravine  prevederilor art. 11 din aceeași decizie.” 
 

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 
 
 

 


