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Decizia nr. 543 din 22.09.2020
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 22 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la regulile de
desfășurare campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, în emisiunile
difuzate în perioada 04-10.09.2020 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 raportului de monitorizare şi a
vizionării unor secvențe din înregistrările emisiunilor difuzate în perioada menționată,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a
încălcat prevederile articolelor 5 alin. (1) lit. b), 6 alin. (1) și 8 alin. (3) din Decizia nr.
475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru
alegerile locale din anul 2020.
Potrivit dispozițiilor invocate:
- art. 5 alin. (1) lit. b): Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot
realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali își pot prezenta
programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația transmiterii în direct a
unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă
acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015;
emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și,
respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afișat în mod vizibil pe toată
durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în
zilele de luni până vineri;
- art. 6 alin. (1): În perioada campaniei electorale candidații și reprezentanții
competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c)
difuzate de posturile de radio și televiziune, publice și private, inclusiv la cele prin cablu,
implicate în campania electorală.
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- art. 8 alin. (3): Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă
persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia;
în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe
ecran la momentul intervenției acestora.
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:
- art. 67 alin. (1): În timpul campaniei electorale, informațiile privind sistemul
electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile și
mesajele cu conținut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de
emisiuni: b) emisiuni electorale - în care candidații își pot prezenta programele politice și
activitățile de campanie electorală;
În fapt, în perioada 04-10.09.2020, postul de televiziune REALITATEA PLUS a
difuzat emisiuni electorale și de dezbateri electorale, după cum urmează:
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4/9/2020 13:00 News Room 59.53 sel 4-12 Moderatoare: Nicoleta Cone; Invitați în legătură video directă: Cosmin
- 12.39 sel
Necula (candidat PRO România la Primăria Bacău) și Dobra Călin
4-13
(candidat Alianța PSD-PPU (sl) la CJ Timiș). Moderatoarea a pus în
dezbatere diverse teme: pandemie, începerea școlilor, posibilitatea
impunerii de noi taxe și impozite; De asemenea, în intervalul de timp
precizat, a fost inserată știrea cu titlulrile Avertisment dur din partea
Consiliului Fiscal; România ar putea impune noi taxe și impozite.
Pe parcusul dicscuțiilor, pe ecran a fost afișat: EMISIUNE
ELECTORALĂ; Se regăsește pe pagina DEZBATERI ELECTORALE.
4/9/2020 15:00 Ediție
58.14 sel 4-14 Moderatoare: Raluca Țicmeanu; În legătiră video directă; Daniel Bucura;
specială
- 31.22 sel
Acesta a fost prezentat ca jurnalist, nu ca și candidat independent la
4-15
Primăria sector 1 (22.34 sel 4-15); Pe ecran a fost titrat: Exclusiv;
S-a discutat despre noile dezvăluiri făcute de procurorul Negulescu, mafia
T-politică și statul paralel; Se regăsește pe pagina DEZBATERI
ELECTORALE.
4/9/2020 17:00 Realitatea 31.38 - 33.38 Nu se precizează apartenența politică a candidatului Nicușor Dan.
de la 17:00 sel 4-17
4/9/2020 18:00 100%
23.34, 28.09 Numele și calitatea persoanelor invitate nu au fosti vizible pe ecran la
sel 4-18;
momentul intervenției acestora.
01.40, 07.17,
23.32 sel 4-19
4/9/2020 21:00 Lupta pentru 12.36 - 19.33
România
sel 4-21
4/9/2020 14:38 Realitatea Rep.38.36-43.
Zilei (Tu
32, sel.5-14 Art.5 (1) b): ...emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până
decizi)
vineri. 5 septembrie este o zi de sâmbătă.
5/9/2020 15:00 Ediție
Rep.09.29-15. Art. 8 (3) Postul nu a precizat calitatea de candidat la Primăria Târgu Mureș
Specială
00, sel.5-15 din partea PML a d-lui Marius Pașcan, ci doar calitatea de deputat.
5/9/2020 18:43 Prime Time Rep.43.08-45. Art.5 (1) b): ...emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până
News (Tu 00, sel.5-18 vineri. 5 septembrie este o zi de sâmbătă;
decizi)
Art. 8 (3) Postul nu a precizat numele și calitatea vorbitorilor la evenimentul
electoral de la Botoșani!!!
5/9/2020 21:00 România la Rep.01.18-16. Art. 8 (3) Postul nu a precizat calitatea de candidat la Primărie din partea
apel
16, sel.5-21 ALDE a d-lui Ghe. Ialomițianu, ci doar calitatea de fost ministru al
Finanțelor. Intervenția acestuia a fost scurtă, invocând faptul că a fost lăsat
să aștepte prea mult. Postul nu a precizat nici calitatea de reprezentant
PNL a invitatului Cristian Păun, ci doar cea de profesor.
6/9/2020 12:00 Realitatea 00.20 Ora 12:01, 16:20 - Rubrica încadrată între coperți marcate ALEGERI
zilei;
07.26 sel
LOCALE TU DECIZI; Titrat pe ecran: EMISIUNE ELECTORALĂ;
6-12;
emisiunile electorale pot fi difuzate de luni până vineri; data de 6
septembrie a fost duminica; În direct: Nicușor Dan, candidat
Independent la Primăria Capitalei (417 sec) A fost prezentat drept
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”candidatul dreptei”. Nu a fost menționată apartenența politică a
Candidatului0; Ora 16:20 - discurs Ludovic Orban la Bistrița (280 sec);

16:00 Realitatea 19.08 - 25.51 Ora 16:20 - discurs Ludovic Orban la Bistrița (280 sec);
de la 16:00; sel 6-16;
17:00 Deschide
lumea ediție
specială;
6/9/2020 13:00 Realitatea
, de la 13:00;
16:00 16:00;
, 23:00;
23:00

15.12 - 34.16 Invitat Cristian Pârvulescu (politolog)
sel 6-17:
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7/9/2020 23:00 Jocuri de
putere

Rep.03.50-06. Art. 8 (3) Postul nu a precizat calitatea de prim vicepreședinte PMP a
50, sel.7-23
invitatului Cristian Diaconescu
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8/9/2020 10:00 Plus Matinal 00.53 -05.54 Prin telefon, candidatul independent Daniel Bucura la Primăria
sel 8-10
sector 1 a făcut comentarii pe marginea faptului că Florian Coldea
va fi audiat la SIIJ după dezvăluirile procurorului Mircea Negulescu;
a fost prezentat ca jurnalist
8/9/2020 12:00 Realitatea 22.14 - 29.46 Moderator: Marinela Mititelu; Invitați: Doina Pârcălabu (prin telefon)
zilei
sel 8-12
- a fost prezentată ca fost președinte Casa de Pensii; a fost prezentată
ca fost președinte Casa Națională de Pensii; nu a fost precizat faptul că
este candidat la Consiliul General al Mun. București din partea PPU
(SL); Tudor Polak (în legătură video directă) - a fost prezentat ca
secretar de stat în Min. Muncii, nu ca și candidat PNL la Primăria
Vaslui; nu a fost precizată apartenența politică; Marius Budăi (prin
telefon, deputat PSD, fost ministru al Muncii
8/9/2020 13:00 News Room 17.30 - 28.27 Moderator: Raluca Țicmeanu; Invitați: Ecaterina Andronescu (prin telefon)
sel 8-13
- prezentată ca senator PSD, fost ministru al Educației; Sorin Cîmpeanu
(prin telefon) - PNL, prezentat ca fost ministru al Educației; Anton Hadăr
(în legătură video directă), președinte sindicat Alma Mater; Emisiunea nu
a fost marcată ca DEZBATERE ELECTORALĂ.
8/9/2020 14:00 News Room 12.12 - 34.34 Moderator: Nicoleta Cone; Prin telefon: corespondent Realitatea Plus,
sel 8-14
Mioara Costin. După relatarea telefonică a corespondentului Realitatea
Plus, a intervenit Eugen Teodorovici (prin telefon) - prezentat ca fost
ministru de Finanțe; Apoi, au mai intervenit Doina Pârcălabu (prin
telefon) - a fost prezentată ca fost președinte Casa Națională de Pensii;
nu a fost precizat faptul că este candidat la Consiliul General al Mun.
București din partea PPU (SL) și Petrișor Peiu. Titrat pe ecran:
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58.51 sel 6-12 Rubrica încadrată între coperți marcate ALEGERI LOCALE TU DECIZI;
- 02.39 sel
Știri marcate EMISIUNE ELECTORALĂ
6-13; 29.57
sel 6-13; rep
4.05 sel 6-16;
28.33 sel 6-23
8/9/2020 7:00 Plus Matinal 20.13 - 22.26
sel 8-7
8/9/2020 12:00 Realitatea 18.18 sel 8-12
zilei
10/9/2020 14:00 News Room 24.52 - 26.13
sel 10-14
10/9/2020 16:00 Realitatea 20.08 zilei
22.41sel
10-16
11 6/9/2020 18:00 Realitatea sel 6-18, 6-19; Moderator: Claudiu Giurgea: Invitați în studio: Ionuț Stroe (ministrul
sportivă
00.00 - 04.11 Tineretului și Sportului), Florin Caramavrov (jurnalist)
sel 6-18
12 6/9/2020 19:30 Culisele
15.59 - 22.57;
puterii
42.01 - 49.44
sel 6-20
13 7/9/2020 13:00 News Room Rep.16.00-36. Art. 8 (3) Postul nu a precizat calitatea de președinte PNL sect.1 a invitatului
34, sel.7-13
Liviu Rogojinariu, ci doar cea de secretar de stat Min.Economiei

16

17

18
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EXCLUSIV; Emisiunea nu a fost marcată ca DEZBATERE
ELECTORALĂ.
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8/9/2020 14:00 News Room 34.56
8-14
realitateadin
pnl
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8/9/2020
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8/9/2020
8/9/2020
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8/9/2020
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9/9/2020
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9/9/2020

Ora 14:34 - Titrat pe ecran: EMISIUNE ELECTORALĂ; Moderator:
Marinela Mititelu; Invitați în platou: Eugen Pârvulescu (candidat PNL la
CJ Teleorman) și Dumitru-Silviu Feroiu (candidat PNL la primăria
sector 2); durata 331 sec; Înainte de rubrica realitateadinpnl au fost difuzate
știri și dezbaterea menționată mai sus; După rubrica realittaeadinpnl, a fost
difuzat un spot electoral PNL sector 2 (Magda Catone - candidat PNL la
Consiliul Local sector 2); După spotul electoral a urmat: campanie de
informare publică, publicitate comercială, emiisunea News Room.
17:00 Realitatea 09.59 - 14.06 Titlurile știrii: Guvernul PSD știa că pensiile nu pot crește cu 40%;
de la 17:00; sel 8-17
Exclusiv: Cum a fraierit PSD milioane de pensionari; În știre a fost
Prime Time
difuzată o declarație înregistrată, prin telefon, a candidatului la
News
Consiliul General al Mun. București din partea PPU (SL), doamna
20:00 Prime Time 04.33 - 07.22 Doina Pârcălabu. Aceasta a fost prezentată ca fost șef al Casei Naționale
de Pensii.
News
sel 8-20
17:00 Realitatea 17.55 - 19.59 Titlurile știrii: Cum se deschid școlile în fiecare zonă a țării; În știre a fost
de la 17:00 sel 8-17
difuzată o declarație înregistrată, prin telefon, a candidatului la funcția
20:00 Prime Time 22.38 - 24.48 de președinte CJ Ialomița din partea PNL, doamna Luminița Barcari.
Aceasta a fost prezentată ca secretar de stat Min. Educației.
News
sel 8-20
18:00
100% 38.23 - 46.13 Moderator: Laurențiu Botin; Invitați în studio: Radu Oprea (senator PSD),
sel 8-19
Dan Cristian Popoescu (candidat PSD la Primăria sector 2), Nicolae Giugea
(deputat, candidat PNL la primăria Craiova), Bogdan Grecia (candidat PNL
la Consiliul Local sector 4). Prin telefon: Mircea Negulescu (fost procuror
DNA Plăoiești); Emisiunea a fost marcată DEZBATERE ELECTORALĂ.
Numele și calitatea invitaților nu au fost vizibile pe ecran în momentul
intervenției lor.
23:00 Jocuri de
04.52 - 07.50 Moderator: Oreste Teodorescu; Invitați: Mario De Mezzo (reprezentant PNL,
putere
sel 8-23
în studio), Vergil Chițac (candidat PNL la Primăria Constanța, în legătură
video directă), Oana Stănciulescu (jurnalist, în legătură video directă),
Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură video directă). Titrat pe ecran:
EMISIUNE ELECTORALĂ, pe tot parcursul emisiunii.;
Se regăsește pe pagina DEZBATERI ELECTORALE.
13:29 News Room Rep.29.20-35. Art. 8 (3) Postul nu a precizat calitatea de candidat independent la Primărie,
07, sel.9-13 a invitatului Dan Bucura, ci doar pe cea de jurnalist. Pe ecran apare la
un moment dat marcajul Emisiune Electorală.
23:05 Jocuri de
Rep.05.00-13. Art. 8 (3) Postul nu a precizat apartenența politică a candidaților invitați,
putere
12, sel.9-23 nici verbal, nici titrat pe ecran, până la sfârșitul emisiunii.

26 10/9/2020 07:00 Plus
, Matinal;
08:00 News
; Room;
09:00 Deschide
; lumea
10:00
;
13:00
;
16:00
27 10/9/2020 12:00 Realitatea
zilei

sel

25.18 - 29.53
sel 10-7;
25.22 - 29.58
sel 10-8;
26.29 - 31.05
sel 10-9;
36.57 - 41.31
sel 10-10;
44.20 - 48.55;
42.24 - 47.00
sel 10-16
12.48 - 31.40
sel 10-12

În rubrica ChaChalitix, prezentatoarea Ana Maria Păcuraru a făcut
comentarii cu privire la unii dintre candidații la alegerile locale 2020,
Primăria sector 1 (Clotilde Armand, Tudor ”Tubel” Schinagel). De
asemenea, au fost difuzate imagini înregistrate cu acești candidați, în
diferite ipostaze. La sfârșitul rubricii, a fost titrat: Această emisiune este
un pamflet și trebuie tratată ca atare.

Moderator: Marinela Mititelu; Invitați: Petrișor Peiu (în studio), Bogdan
Hossu (prin telefon), Marius Budăi (deputat PSD, fost ministru al Muncii);
Titrat pe ecran: Candidat PNL la CJ Teleorman), Tudor Polak (secretar
de stat Min. Muncii, candidat PNL la Primăria Vaslui); Titrat pe ecran:
EMISIUNE ELECTORALĂ, pe tot parcursul discuției Se regăsește
pe pagina DEZBATERI ELECTORALE.
28 10/9/2020 13:00 News Room 33.18 - 34.42 Rubrica încadrată între coperți marcate ALEGERI LOCALE TU DECIZI;
sel 10-13
Știri marcate DEZBATERE ELECTORALĂ
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29 10/9/2020 14:00 News Room 26.13 - 32.03
- ”Realitatea sel 10-14
de
București”

Ora 14:26 - Titrat pe ecran: DEZBATERE ELECTORALĂ; Moderatoare:
Mădălina Dobrovolschi; Numele și calitatea invitaților nu au fost vizibile
pe ecran în momentul intervenției lor; nici la începutul intervenției nu
au fost prezentați candidații; În momentul adresării, moderatoarea a
pronunțat numele candidatului Alianței USR Plus, dl. Gâdiuță.
Candidatul PNL nu a putut fi identificat.
30 10/9/2020 18:00
100% sel 10-18,
Moderator: Laurențiu Botin: Invitați în studio: Florin Manole (deputat
10-19; 04.17 - PSD), Adrian Moraru (candidat PNL la Primăria sector 3),
10.17 sel
Dan Bucura (candidat independent Primăria sector 1); Nu este
10-19
marcată DEZBATERE ELECTORALĂ pe tot parcursul emisiunii;
marcaj de la rep 08.59 sel 10-19. Numele și calitatea invitaților nu
au fost vizibile pe ecran în momentul intervenției lor.
31 10/9/2020 22:00 Legile
00.00 - 01.50 Moderatoare: Mădălina Dobrovolschi; Invitat în studio: Nicușor Dan
puterii
sel 10-22
(candidat susținut de PNL, USR și Plus); În legătură video directă:
Emilian Isăilă (jurnalist); Titrat pe ecran: DEZBATERE
ELECTORALĂ (rep 59.50 sel 10-21 - rep 00.09 sel 10-22; rep 39.27
- 50.38 sel 10-22); EMISIUNE ELECTORALĂ (rep 00.10 - 30.54
sel 10-22);
32 10/9/2020 23:00 Jocuri de
08.08 - 09.00 Moderator: Oreste Teodorescu; Invitați: Matei Dobrovie (deputat PNL,
putere
sel 10-23
în studio); Alexandru Grumaz (gen (r)-șef Centrul de Studii de Securitate;
în legătură video directă), Ștefan Ciochinaru (jurnalist; în legătură video
directă), Mihai Rusu (jurnalist Munchen; în legătură video directă);
Emisiunea nu a fost marcată DEZBATERE ELECTORALĂ. S-au
discutat probleme de politică externă.

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020,
întrucât, pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza emisiuni
electorale prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. B) din Legea nr. 115/2015, în care competitorii
electorali își pot prezenta programele politice și activitățile de campanie electorală numai în
emisiunile electorale difuzate în zilele de luni până vineri.
Or, în ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2020, radiodifuzorul a transmis emisiunea Prime
Time News (Tu decizi) de la ora 18.43, cu încălcarea prevederilor invocate.
De asemenea, membrii Consiliului au constatat că și duminică, 6 septembrie 2020,
radiodifuzorul a difuzat următoarele emisiuni cu încălcarea acelorași prevederi legale:
- Realitatea zilei de la ora 12.01, rubrica încadrată între coperți marcate. În direct:
Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei (417 sec).A fost prezentat
drept ”candidatul dreptei”. Nu a fost menționată apartenența politică a candidatului, iar la ora
16:20, discursul d-lui Ludovic Orban de la Bistrița (280 sec);
- Realitatea de la orele 13.00, 16.00 și 23.00 - rubrica încadrată între coperți marcate
ALEGERI LOCALE TU DECIZI; Știri marcate EMISIUNE ELECTORALĂ.
Sub un alt aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat, în
perioada monitorizată, 4-10 septembrie 2020, și prevederile art. 6 alin. (1) din Decizia nr.
475/2020 întrucât, în unele emisiuni care nu au fost marcate de radiodifuzor ca fiind
electorale sau de dezbatere electorală, candidații și reprezentanții competitorilor electorali
care au discutat despre programele electorale și temele de interes public legate de
campania electorală, au avut acces, după cum urmează:
- în emisiunea News Room din 8 septembrie 2020 de la orele 13.00 și 14.00 - emisiune care
nu a fost marcată ca DEZBATERE ELECTORALĂ, deși invitații au discutat despre teme de
interes public legate de campania electorală și activități de campanie electorală; Au fost
invitați: Ecaterina Andronescu (prin telefon), prezentată ca senator PSD, fost ministru al
Educației; Sorin Cîmpeanu (prin telefon) - PNL, prezentat ca fost ministru al Educației; Anton
Hadăr (în legătură video directă), președinte sindicat Alma Mater.
- în emisiunea 100 % din 10 septembrie 2020 de la ora 18.00 - emisiune care nu a fost
marcată ca DEZBATERE ELECTORALĂ, deși invitații Florin Manole (deputat PSD), Adrian
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Moraru (candidat PNL la Primăria sector 3), Dan Bucura (candidat independent Primăria
sector 1) au discutat despre teme de interes public legate de campania electorală și
activitățile de campanie electorală;
De asemenea, membrii Consiliului au reținut că unele emisiuni care au fost calificate
ca DEZBATERE ELECTORALĂ (Jocuri de putere din 8 septembrie 2020 de la ora 23.00 și
Realitatea zilei din 10 septembrie de la ora 12.00 au fost difuzate de radiodifuzor ca fiind
emisiuni electorale.
Pe de altă parte, Consiliul a constatat că, în unele emisiuni, difuzate în perioada
monitorizată, radiodifuzorul nu a precizat calitatea în care se exprimă persoanele invitate,
cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, fapt ce contravine prevederilor art.
8 alin. (3) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerile locale din anul 2020.
De exemplu:
- Realitatea de la ora 17.00 din 4 septembrie 2020, postul nu a precizat apartenența
politică a candidatului Nicușor Dan;
- Ediție specială din 5 septembrie 2020 de la ora 15.00, postul nu a precizat calitatea
de candidat la Primăria Târgu Mureș din partea PMP a d-lui Marius Pașcan, ci doar calitatea
de deputat;
- Prime Time News (Tu decizi) din 5 septembrie 2020 de la ora 18.43, postul nu a
precizat calitatea de candidat la primărie din partea ALDE a d-lui Gh. Ialomițianu, ci doar
calitatea de fost ministru al Finanțelor și nici calitatea de reprezentant PNL al invitatului
Cristian Păun, ci doar cea de profesor;
- News Room din 7 septembrie 2020 de la ora 13.00, postul nu a precizat calitatea de
președinte PNL sector 1 a invitatului Liviu Rogojinariu, ci doar cea de secretar de stat la
Ministerul Economiei;
- Jocuri de putere din 7 septembrie 2020 de la ora 23.00, postul nu a precizat calitatea
de prim-vicepreședinte PMP a invitatului Cristian Diaconescu;
- News Room din 9 septembrie 2020 de la ora 13.29, postul nu a precizat calitatea de
candidat independent la primărie a invitatului Dan Bucura, ci doar pe cea de jurnalist;
- Jocuri de putere din 9 septembrie 2020 de la ora 23.05, postul nu a precizat
apartenența politică a candidaților invitați, nici verbal, nici titrat pe ecran, până la sfârșitul
emisiunii.
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:
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 5 alin. (1) lit. b), 6 alin. (1) și 8 alin. (3) din Decizia nr. 475/2020 privind
6
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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 perioada monitorizată 4-10 septembrie 2020,
a difuzat emisiuni electorale în zilele de sâmbătă, 5 septembrie 2020 și duminică
6 septembrie 2020, fapt interzis de prevederile art. 5 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile
de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.
De asemenea, în unele emisiuni, nemarcate de radiodifuzor ca fiind electorale sau de
dezbatere electorală, au avut acces candidații și reprezentanții competitorilor electorali care
au discutat despre programele electorale și temele de interes public legate de campania
electorală, ceea ce contravine dispozițiilor art. 6 din aceeași decizie.
Sancțiunea a fost aplicată și pentru că în unele emisiuni, difuzate în perioada
monitorizată, radiodifuzorul nu a precizat calitatea în care se exprimă persoanele invitate,
cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, încălcându-se astfel prevederile
art. 8 alin. (3) din același act normativ.”
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
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