
 

 
Decizia nr. 556 din 24.09.2020 

privind sancționarea cu somație publică  a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL  S.R.L.   
cu sediul în 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 24 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul sinteză întocmit de Direcţia Monitorizare referitor la 
reflectarea, în cadrul programelor de televiziune difuzate în intervalul 11-17.09.2020, a 
campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează să aibă loc în data de 27 
septembrie 2020, 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 sinteză rezultat din monitorizare, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 5 alin. (1) lit.b) și 8 alin. (3) din Decizia CNA 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) 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. 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. 
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În fapt, potrivit raportului analizat, în perioada 11-17 septembrie 2020 postul de 
televiziune REALITATEA PLUS a difuzat mai multe programe și emisiuni în cadrul 
cărora a fost reflectată campania electorală pentru alegerile locale din 27 septembrie 
2020.   

Pentru a reține încălcarea prevederilor legale privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a  constatat, în urma analizării sintezei prezentate, că, spre exemplu, în 
cadrul programului difuzat în zilele de 12 (sâmbătă) și 13 (duminică) septembrie 2020, 
postul REALITATEA PLUS, a difuzat emisiuni cu caracter electoral, conform 
fragmentului din sinteza analizată: 

 
12/9/2020 7:00 Plus Matinal Titlul știrii: Candidat, petrecere fără reguli pentru pensionari; În știre 

se face vorbire despre un eveniment organizat de PNL într-un 
restaurant din Roman fără a fi respectate regulile de distanțare fizică. 
Clipul a fost făcut public de candidatul USR-Plus la primăria Roman. 
Nu se precizează numele, calitatea și apartenența politică. (IDEM 
2) 

12/9/2020 8:00, 
9:00 

Plus Matinal Titlul știrii: Rețetă pentru zâmbete în plină pandemie; Proiect inedit în 
sectorul 6 pentru medici și bătrâni; 100 de mii de porții pentru 
persoanele vulnerabile; Nu se precizează (verbal sau scris) numele, 
calitatea și apartenența politică candidatului PSD la primăria sector 
6, Gabriel Mutu. (IDEM 4) 

12/9/2020 8:00 Plus Matinal Titluri: Șomajul, creștere uriașă în iulie 2020; 484 de mii de oameni și-
au pierdut locul de muncă; prin telefon a intervenit Cristian Păun 
(PNL; consilier economic al premierului Orban) a fost prezentat ca 
profesor de economie. Nu a fost marcată ca dezbatere electorală. 

12/9/2020 11:00 Sănătatea la control Printre invitați s-a numărat și Andrei Baciu, prezentat ca secretar de 
stat Min. Sănătății (în legătură video directă). Nu s-a precizat că este 
secretar general Comisia Națională de Sănătate PNL. Titluri: 
Controverse cu începerea anului școlar, noi reguli; Simptome COVID, 
asemănătoare cu cele ale gripei; Toamna vine cu un nou sezon de gripă 
și răceli; Alertă COVID. 30 de profesori de liceu în izolare; 20 de 
copiidintr-un orfelinat, infectați; Când se întorc copiii care au fost 
bolnavi la școală 

12/9/2020 12:00 Realitatea de la 
12:00 

Rubrica încadrată între coperți marcate ALEGERI LOCALE TU 
DECIZI; marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; conferință în 
direct de la PMP, a vorbit candidatul PMP la Primăria Capitalei, 
Traian Băsescu (490 sec); Se regăsește pe pagina de EMISIUNI 
ELECTORALE. 

12/9/2020 12:00 Realitatea de la 
12:00 

Emisiune marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; Daniel 
Tudorache a intervenit prin telefon; discuția s-a purtat după 
încheierea transmisiunii cu Traian Băsescu; doar între candidatul 
PSD la Primăria sector 1 și prezentator. Teme: deschiderea școlilor, 
distribuirea tabletelor, construcția unui spital, închiderea gropii de 
gunoi; Se regăsește pe pagina de EMISIUNI ELECTORALE. 

12/9/2020 14:00 Realitatea zilei Titlurile știrii: Nou parc modern în sectorul 6; A fost deschis parcul 
”Eugen Lovinescu”; A vorbit candidatul PSD la primăria sector 6 și 
primar în funcție, Gabriel Mutu; Nu se precizează numele, calitatea și 
apartenența politică. 

09/12/2020; 
09/13/2020 

16:00, 
18:00; 
23:00; 
7:25; 
8:12 

Realitatea de la 
16:00; Prime Time 
News; Realitatea de 
la 23:00; Plus 
Matinal 

Titlul știrii: Copiii politicienilor, vacanță prelungită; Nu se precizează 
calitatea de candidat și apartenența politică a lui Traian Băsescu. 
Candidatul PMP la Primîria Capitalei a fost prezentat ca ”fost 
președinte”. 
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12/9/2020 21:00 România la apel Emisiune marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; Invitați: Doina 

Pârcălabu - candidat PPU (SL) la funcția de consilier în Consiliul 
General al Mun. București/consilier local (în legătură video directă); 
Traian Băsescu (candidat PMP la primăria Capitalei), Gheorghe 
Ialomițianu (candidat ALDE la primăria Brașov). Nu s-a precizat 
calitatea de candidat și apartenența politică a Doinei Pârcălabu. A 
fost prezentată ca fost șef al Casei Naționale de Pensii.  

09/13/2020 7:25 Plus Matinal (Tu 
decizi) 

Art. 8 (3) din decizia 475/18.08.2020. Postul nu a precizat calitatea de 
candidat a lui Traian Băsescu.  

09/13/2020 8:12 Plus Matinal (Tu 
decizi) 

09/13/2020 10:26 Plus Matinal (Tu 
decizi) 

Art. 8 (3) din decizia 475/18.08.2020. Postul nu a precizat calitatea de 
candidat a lui Aurelian Bădulescu.  

09/13/2020 11:11 Realitatea Zilei (Tu 
decizi) 

Art. 5 (1) b și c din decizia 475/18.08.2020. Intervenția în direct a 
candidatului PSD la Prmăria sectorului 4 Daniel Băluță, a fost 
marcată „Dezbatere Electorală”, ea încadrându-se în „Emisiune 
Electorală”. 13 sept. Fiind zi de duminică, emisiunile electorale nu 
pot fi difuzate. * 

09/13/2020 12:01 Realitatea Zilei (Tu 
decizi) 

Art. 5 (1) b și c din decizia 475/18.08.2020. Intervenția în direct a 
candidatului N.Dan, a fost marcată „Dezbatere Electorală”, ea 
încadrându-se în „Emisiune Electorală”. 13 sept. Fiind zi de 
duminică, emisiunile electorale nu pot fi difuzate.  

09/13/2020 12:08 Realitatea Zilei (Tu 
decizi) 

Art. 5 (1) c din decizia 475/18.08.2020. Candidatul PSD la Primăria 
sect.1 Daniel Tudorache, a intervenit telefonic, fiind singur în dialog 
cu prezentatoarea.  

09/13/2020 13:00 Deschide Lumea 
(Tu decizi) 

Art. 5 (1) b și c din decizia 475/18.08.2020. Intervenția în direct a 
premierului Ludovic Orban la Călărași, a fost marcată „Dezbatere 
Electorală”, ea încadrându-se în „Emisiune Electorală”. 13 sept. 
Fiind zi de duminică, emisiunile electorale nu pot fi difuzate.  

 
Astfel, după analiza raportului sinteză s-a constatat că radiodifuzorul a încălcat 

prevederile art. 5 alin. (1) lit b) și art. 8 alin. (3), în condițiile în care a difuzat în zilele de 
sâmbătă și duminică emisiuni electorale, în care competitorii electorali își prezentau 
programele politice și activitățile de campanie electorală, iar, pe de altă parte, nu a 
precizat, de fiecare dată când era necesar și prin afișare pe ecran, numele și calitatea 
de candidat sau de reprezentant al acestuia, al persoanelor invitate în emisiuni.  

Având în vedere cele constatate, membrii Consiliului au propus sancționarea 
radiodifuzorului  cu somație publică de intrare în legalitate.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare cu somație publică de intrare în 
legalitate 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 art. 91 alin. (1) și 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 INTERNATIONAL S.R.L. (nr. S-TV 

303.1/17.01.2013 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 REALITATEA PLUS) se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b)  și 8 alin. (3) din Decizia CNA 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 
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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 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 REALITATEA PLUS cu 

somație publică de intrare în legalitate deoarece, în intervalul 11-17 septembrie 2020, a 
difuzat emisiuni electorale cu încălcarea dispozițiilor art. 5 și 8 din Decizia CNA  
nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerile locale din anul 2020.  

Astfel, postul a difuzat în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv 12 și 13 
septembrie, emisiuni electorale, în care competitorii electorali își prezentau programele 
politice și activitățile de campanie electorală, în condițiile în care acest tip de emisiuni 
poate fi difuzat doar de luni până vineri, potrivit art. 5 din Decizia 475/2020.  

De asemenea, conform prevederilor art. 8 din Decizia 475/2020, 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, iar în cazul posturilor de televiziune, 
numele și calitatea persoanelor invitate trebuie să fie vizibile pe ecran la momentul 
intervenției acestora.” 

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

 
 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT  
 
   

 

Serviciul Juridic,  

Reglementări și Relații Europene, 

     Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 


