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Decizia nr. 579 din 06.10.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. 
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; 

Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sector 1 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul-sinteză întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la 
respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
locale din anul 2020, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 18-25.09.2020 
de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului 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-sinteză prezentat de 
direcţia de specialitate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV 
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile articolelor  5 litera b), 8 alin. (3) și 10 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. 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. 

Art. 10 alin. (1) Radiodifuzorii privați pot difuza spoturi publicitare electorale numai în 
cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale, cu respectarea dispozițiilor art. 67 
alin. (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 
cerințelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, și în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu 
modificările și completăr ile ulterioare. 
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În fapt, potrivit raportului analizat, în perioada 18-25 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.   

 
Nr. 
crt. 

Data Ora Emisiune Reper 
selecție 

Constatări 

1 9/18/2020 11:15 Realitatea 
zilei 

13.32 - 
27.03 sel 
18-11 

Marcată EMISIUNE ELECTORALĂ: Moderator: Arina 
Delcea; Invitați: Daniel Bucura (candidat independent la 
Primăria sector 1; în legătură video directă), Christian 
Ciocan (purtător de cuvânt Fed. Sind. din Poliție, prin 
telefon) și Artin Sarchizian (avocat, prin telefon). S-a 
discutat despre faptul că procurorii DNA au făcut percheziții 
de amploare pentru că polițiști de la Serviciul Omoruri ar fi 
ridicat imaginile cu întâlnirea dintre Liviu Vasilescu și liderii 
clanului Duduianu ilegal și fără mandat. 

2 9/18/2020 12:41 Realitatea 
zilei 

40.24 - 
42.30 sel 
18-12 

După genericul de final al emisiunii au fost inserate: un 
spot electoral al candidatului PSDI Marian Vanghelie la 
Primăria sector 5 (durata 30 sec) și spotul PNL (Magda 
Catone, 30 sec); spoturile au fost delimitate de coperți 
marcate publicitate electorală; a urmat campania de 
informare publică, teleshopping și emisiunea News Room 
prezentată de Claudiu Popa. Se regăsesc în pagina 
DEZBATERE.  

3 9/18/2020 14:00:0
0; 

20:00 

News 
Room; 

Prime Time 
News 

37.15 - 
41.47 sel 
18-14; 
25.08 -  
29.42 sel 
18-20 

Marcată EMISIUNE ELECTORALĂ; Rubrica 100% 
TU DECIZI - Emanuel Ungureanu (candidat Alianța 
USR-Plus la Primăria Cluj) - deputatul USR este renumit 
pentru numeroasele plângeri la DIICOT și DNA împotriva 
mai multor ”dinozauri” ai lumii medicale; a contribuit la 
realizarea cercetării penale a chirurgului Mihai Lucan; s-a 
făcut cunoscut prin activitățu de voluntariat; parcursul 
profesional și studiile făcute; scandaluri provocate de E. 
Ungureanu filmate și viralizate; date despre soția lui E. 
Ungureanu; informații din declarația de avere; Se regăsește 
pe pagina INFORMATIVE. 

  9/18/2020 16:00 News Room 46.36 - 
49.21 sel 
18-16 

După genericul de final al emisiunii au fost inserate două 
spoturi electorale ale candidatului PSDI Marian 
Vanghelie la Primăria sector 5 (durate 27, respectiv 29 
sec); spoturile au fost delimitate de coperți marcate 
publicitate electorală; a urmat campania de informare 
publică, grupajul de publicitate comercială, promo și 
emisiunea informativă Realitatea de la 17:00 preezntată 
de Delia Vrânceanu. Se regăsesc în pagina DEZBATERE.  

5 9/18/2020 18:00 Cap și 
pajură 

58.20 - 
58.50 sel 
18-18 

Nu este marcată ca EMISIUNE ELECTORALĂ / 
DEZBATERE ELECTORALĂ; Moderator: Oreste 
Teodorescu; Unic invitat în studio: Cristian Diaconescu 
(prim-vicepreședinte PMP; prezentat ca ministru). S-a 
discutat despre probleme de politică externă (de ex mutarea 
ambasadei la Ierusalim, obediența față de alte state, 
negocierea cu Ucraina pentru frontiera de stat, securitatea 
regională), tranziția pe care o traversează România de 30 de 
ani, garanții de securitate, investiții, alegeri locale (alianțe, 
traseism politic, supraviețuirea politică, implicarea 
autorităților locale în problemele comunității), 
regionalizare. 

6 9/18/2020 18:00 Cap și 
pajură 

45.00 - 
45.40 sel 
18.18 

Cristian Diaconescu: Avem un moment în care... Și-o s-o tot 
repet... Îmi cer scuze pentru cei care m-au auzit... Prostia și 
hoția pot să ne arunce în afara ordinii mondiale. Este o 
competiție. / Moderator: Mai ales când se întâlnesc în 
capul aceleiași persoane. / C. Diaconescu: Exact. Sau în 
același grup... / Moderator: Sau în același grup... / C. 
Diaconescu: Că nu pot să spun partid sau formațiune 
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politică legate de aceste două calități. / Moderator: Nu, da 
mi-a venit în minte Dragnea când ați vorbit de hoție și 
prostie. / C. Diaconescu: Da... / Moderator: L-a costat și 
pe el, ne-a costat și pe noi. / C. Diaconescu: Da, ar trebui 
să reprezinte un exemplu cum așa nu. Așa nu ca să nu ne 
coste și pe noi.  

  9/18/2020 18:00 Cap și 
pajură 

59.33 sel 
18-18 

Moderator: E limpede că România începe... timid, dar 
începe... Un alt parcurs decât cel pe care l-a avut până 
astăzi, iar lucrurile stau bine din punctul ăsta de vedere. 

7 9/18/2020 21:00 Lupta 
pentru 

România 

18-21, 
18-22 

Marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; Nu întotdeauna 
numele și calitatea persoanelor invitate au fost vizibile pe 
ecran în momentul intervenției acestora; Moderator: 
Iulian Leca; Co-moderatori: Anca Alexandrescu, Laurențiu 
Botin; Invitați în studio: Dan Cristian Popescu (candidat 
PSD la Primăria sector 2; în studio), George Stângă 
(candidat PNL CJ Galați; în studio), Adrian Moraru 
(candidat PNL la Primăria sector 3; în studio); În cazul lui 
Ioan Mang (candidat PSD la CJ Bihor, în legătură video 
directă), numele și calitatea acestuia au fost vizibile pe 
ecran. 

8 9/19/2020 12:01 Realitatea 
orei 12:00 

01.00-
05.00 sel 
19-12 

Art. 5 (b) Dec.475/18.08.2020 -emisiunile electorale pot fi 
difuzate în zilele de 
luni până vineri; Candiatul N.Dan declarații de 
campanie în direct sâmbătă 19.09.2020. Intervenția a fost 
prezentată de către Arina Delcea care își anunțase la 
începutul emisiunii invitații la Dezbatere Electorală, cu 
marcaj aferent.   

9 9/19/2020 15:41   41.46-
42.51 sel 
19-15 

Decizia 475/18 aug.2020, Art.10 (1) – Publicitate electorală 
(spot PNL-Magda Cagtone; spot Primăria sect.1) între 
emisiuni. 

10 9/20/2020 7:00 Plus 
Matinal 

13.02 - 
13.50 sel 
20-7 

Titlul știrii: Orban vrea să desființeze Casele de Pensii într-
un an; Au fost difuzată o declarație a lui Ludovic Orban 
(prezentat ca prim-ministrul României).  În spate se vede 
un panou inscripționat CONSTRUIM ÎMPREUNĂ!; 
sigle PNL,  USR-Plus; numele Elena PAȘCU 
APĂVĂLOAIE; CJ Bacău, primar Onești 

11 9/20/2020 12:00 Realitatea 
zilei (TU 
DECIZI) 

00.54 - 
05.24 sel 
20-12 

Marcată DEZBATERE ELECTORALĂ, după aprox. 99 
sec; declarații în direct la București a candidatului 
independent la Primăria Capitalei Nicușor Dan 
(conferință de presă; 236 sec); Titluri afișate pe ecran: 
Nicușor Dan, răspuns la acuzațiile lui Firea; Nicușor Dan, 
acuze dure la adresa Gabrielei Firea; N. Dan: O campanie 
de minciuni la adresa mea; candidatul s-a referit la cinema 
Lumina, apartamente pentru medici, acordul Primăriei cu 
familia Costanda; Se regăsește pe pagina ELECTORALE; 
emisiunile electorale pot fi difuzate de luni până vineri. 

12 9/20/2020 12:00 Realitatea 
zilei  

05.40 - 
06.13 sel 
20-12 

Marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; Moderator: Arina 
Delcea; Invitați: Ioana Constantin (candidat PMP la Primăria 
sector 1, prin telefon), Mario De Mezzo (membru PNL, în 
legătură video directă); Moderatoare: (...) duce Nicușor Dan 
o campanie în care, mai cu seamă, atrage atenția asupra a 
ce nu funcționează în administrația Gabrielei Firea? Și este 
o metodă inteligentă în situația asta?; Ioana Constantin: (...) 
Da, am observat în general această atitudine, mai ales la cei 
de la USR-Plus... în general scot în evidență problemele 
care există, foarte rar identificăm și soluția... acuma, sigur 
că administrația Firea este o administrație slabă și 
incompetentă și profund coruptă... am văzut cu toții în 
ultimii 4 ani zi de zi aceste lucruri, nu acum în campanie... 

13 9/20/2020 12:00 Realitatea 
zilei (TU 
DECIZI) 

32.41 - 
35.17  sel 
20-12 

Titlul știrii: Drumul reabilitat care trebuie reparat; În știre a 
vorbit Barbu Alina-Rodica - candidat Primăria Călmățuiu, 
jud Teleorman; Nu s-a precizat numele, calitatea și 
apartenența politică. 
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14 9/20/2020 12:00 Realitatea 
zilei  

35.19 - 
38.08 sel 
20-12 

După terminarea emisiunii au fost inserate:  spotul 
electoral PNL (Magda Catone, 30 sec) și un spot electoral 
al candidatului PSDI Marian Vanghelie la Primăria 
sector 5 (durata 29 sec); spoturile au fost delimitate de 
coperți marcate publicitate electorală; a urmat campania 
de informare publică, teleshopping și emisiunea Deschide 
lumea prezentată de Arina Delcea. Se regăsesc în pagina 
DEZBATERE.  

15 9/20/2020 13:00 Deschide 
lumea 

59.28 sel 
20-12 - 
08.14 sel 
20-13 

Nu este marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; 
Moderatoare: Arina Delcea; Despre George Simion 
reporterul spune că este ”liderul partidului AUR”; pe 
ecran este titrat ”protestatar”; Co-președintele AUR 
(Alianța pentru Unirea Românilor; însemn electoral 
poziția 106) a intervenit telefonic pentru a face precizări 
în scandalul legat de schimbarea plăcuțelor de 
înmatriculare. După încheierea convorbirii, a intervenit 
telefonic jurnalistul Stelian Negrea. Se regăsește pe pagina 
de DEZBATERI ELECTORALE. 

16 9/20/2020 16:48 Realitatea 
de la 16:00 

48.22 - 
50.15 sel 
20-16 

După terminarea emisiunii a fost inserat și un spot 
electoral al candidatului PSDI Marian Vanghelie la 
Primăria sector 5 (durata 29 sec); spotul a fost delimitate 
de coperți marcate publicitate electorală; a urmat 
campania de informare publică, grupaj de publicitate 
comercială, promo  și emisiunea Deschide lumea 
prezentată de Bogdan Muzgoci. Se regăsește în pagina 
DEZBATERE.  

17 9/20/2020 17:00 Ediție 
specială 

01.37 - 
07.12 sel 
20-17 

Rubrica ”100% TU DECIZI”  avându-l ca subiect pe 
Mohammad Murad (candidat independent Primăria 
Mangalia) a fost difuzată în emisiunea de DEZBATERE 
ELECTORALĂ. Moderator: Bogdan Muzgoci; Invitați: 
Cristian Troncotă (istoric, prin telefon), Liviu Pop (senator 
PSD, prin telefon), Virgil Guran (vicepreședinte PNL, prin 
telefon). 

18 9/20/2020 17:38 Ediție 
specială 

38.12 - 
40.21 sel 
20-17 

Emisiunea de DEZBATERE ELECTORALĂ a fost 
întreruptă pentru a difuza discursul lui Mugur 
Cozmanciuc (candidat PNL la CJ Neamț; 175 sec) - 
infrastructura ca prioritate pentru PNL. Marcajul 
DEZBATERE ELECTORALĂ a fost menținut pe ecran; 
Se regăsește pe pagina ELECTORALE; emisiunile 
electorale pot fi difuzate de luni până vineri.  Data de 20 
septembrie este duminica. 

19 9/20/2020 22:07 Jocuri de 
putere 

06.02 - 
09.35 sel 
20-22 

Emisiunea de DEZBATERE ELECTORALĂ a fost 
întreruptă pentru a difuza, în direct, discursul de 
campanie al lui Mugur Cozmanciuc (candidat PNL la CJ 
Neamț; 146 sec); A fost menținut marcajul 
DEZBATERE ELECTORALĂ; Se regăsește pe pagina 
ELECTORALE; emisiunile electorale pot fi difuzate de 
luni până vineri. Data de 20 septembrie este duminica. 

20 9/20/2020 22:18 Jocuri de 
putere 

17.09 - 
27,36 sel 
20-22 

Emisiunea de DEZBATERE ELECTORALĂ a fost 
întreruptă pentru a difuza, în direct, discursul de 
campanie al lui Ludovic Orban de la Neamț (prezentat 
ca premier; 600 sec)- A fost menținut marcajul 
DEZBATERE ELECTORALĂ; Se regăsește pe pagina 
ELECTORALE; emisiunile electorale pot fi difuzate de 
luni până vineri. Data de 20 septembrie este duminica. 

21 9/20/2020 22:51 Jocuri de 
putere 

50.25 - 
52.03 sel 
20-22 

După genericul de final al emisiunii a fost inserat un spot 
electoral al candidatului PSDI Marian Vanghelie la 
Primăria sector 5 (durata 29 sec); spotul a fost delimitat 
de coperți marcate publicitate electorală; a urmat 
campania de informare publică, grupaj de publicitate 
comercială și emisiunea informativă Realitatea de la 
23:00 prezentată de Ștefana Purcar. Se regăsește în pagina 
DEZBATERE.  
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22 9/21/2020 11:36 Realitatea 
Zilei 

36.34-
39.15 sel 
21-11 

Art. 5 (b) Dec.475/18.08.2020 - emisiunile vor fi identificate 
ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio 
şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune 
electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în 
cazul posturilor de televiziune;             Declarații de 
campanie în direct - Nicușor Dan, fără marcaj Emisiune 
Electorală. 

23 9/21/2020 12:13 Realitatea 
Zilei 

13.08-
19.24 sel 
21-12 

Art. 5 (b) Dec.475/18.08.2020 - emisiunile vor fi identificate 
ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio 
şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune 
electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în 
cazul posturilor de televiziune;                           Discuție în 
direct între moderator și Fițiu Avram candidat PMP, 
despre problemele candidatului PSD la CJ Cluj. Pe ecran 
splitat apar numele și poza candidatului PNL la CJ 
Bacău-Ionel Palăr, dar acesta nu intervine în discuție. 

24 9/21/2020 12:24 Realitatea 
Zilei 

24.52-
28.59 sel 
21-12 

Art. 5 (b) Dec.475/18.08.2020 – replică în direct la 
acuzațiile aduse de Marius Necula candidatului Pro 
România, Stan Marius. Pe ecran, numele 
interlocutorului este însoțit de prezentarea „candidat 
PMP Primăria Galați”. 

25 9/21/2020 12:29 Realitatea 
Zilei 

29.16-
30.23 sel 
21-12 

Art. 10 (1) -Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi 
publicitare electorale numai în cadrul 
emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) şi (6)din Legea nr. 
115/2015, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate 
prevăzute în Legea nr.504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al 
Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                 A fost 
difuzată publicitate electorală în emisiune de știri (spot 
M.Vanghelie; Primăria sect.1) 

26 9/21/2020 12:41   41.49-
42.31 sel 
21-12 

Decizia 475/18 aug.2020, Art.10 (1) – Publicitate 
electorală (spot M.Vanghelie) între emisiuni. 

27 9/21/2020 17:27 Realitatea 
orei 17:00 
(Tu decizi) 

27.17-
32.01 sel 
21-17 

Art. 5 (b) Dec.475/18.08.2020 - emisiunile vor fi identificate 
ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio 
şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune 
electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în 
cazul posturilor de televiziune;             Declarații de 
campanie în direct – Virgil Popescu-min. Economiei 
PNL, fără marcaj Emisiune Electorală. 

28 09/22/2020 10:03 Realitatea 
de la 10:00 

02.59 - 
05.43 sel 
22-10 

Marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; au fost difuzate 
declarații în direct (344 sec) ale candidatului Alianței PRO 
București 2020 la Primăria sector 3, Robert Negoiță 
(reabilitare clădire de patrimoniu, creșterea nr. de locuri de 
muncă). Se regăsește în pagina ELECTORALE.  

29 09/22/2020 22:51 Legile 
puterii 

50.18 - 
52.07 sel 
22-22 

După genericul de final al emisiunii a fost inserat un spot 
electoral al candidatului PNL la Primăria Arad, Călin 
Bibarț (durata 31 sec); spotul a fost delimitat de coperți 
marcate publicitate electorală; a urmat campania de 
informare publică, grupaj de publicitate comercială și 
emisiunea de dezbatere electorală prezentată de Oreste 
Teodorescu. Se regăsește în pagina DEZBATERE.  

30 09/23/2020 10:42   41.58-
43.07 sel 
23-10 

Decizia 475/18 aug.2020, Art.10 (1) – Publicitate 
electorală (spot PSDI-Marian Vanghelie;  PNL-Magda 
Catone;) între emisiuni. 

31 09/23/2020 11:15 Realitatea 
Zilei 

15.50-
30.50 sel 
23-11 

Postul nu a precizat nici verbal, nici titrat calitatea de 
candidat la Primăria sect.1, a jurnalistului Dan Bucura. 
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32 09/23/2020 12:22 Realitatea 
Zilei (Tu 
decizi) 

22.03-
24.43 sel 
23-12 

Activitate de campanie electorală la Galați. - Discursul în 
direct al lui Ludovic Orban, pentru susținerea 
candidaților la locale în județul Galați, a fost marcat 
Dezbatere electorală. Se regăsește în pagina 
ELECTORALE.  

33 09/23/2020 13:49   49.41-
50.46 sel 
23-13 

Decizia 475/18 aug.2020, Art.10 (1) – Publicitate 
electorală (spot PNL-Magda Catone; PSDI-Marian 
Vanghelie) între emisiuni. 

34 09/24/2020 7:16 Plus 
Matinal 

15.15 - 
16.42 sel 
24-7 

Titlul știrii: Bază sportivă readusă la viață după 15 ani; În 
știre au vorbit: Gabriela Firea (candidat PSD la Primăria 
Capitalei), Gabriela Szabo (candidat Alianța Social-Liberală 
la funcția de consilier CJ Ilfov), Anghel Iordănescu 
(candidat PSD la Consiliul General al Mun. București). Nu 
se precizează numele, funcția și apartenența politică. 

35 09/24/2020 11:10 Realitatea 
zilei 

09.28 - 
15.01 sel 
24-11 

Marcată EMISIUNE ELECTORALĂ; au fost difuzate 
declarații la București ala candidatului PSD la Primăria 
sectorului 1, Daniel Tudorache - a vorbit despre noi locuri 
pentru copii îngrădinițele din sectorul 1; program-pilot- 
opționale pentru copiii de grădință, gratuit; garantează pentru 
siguranța școlilor în ziua votului; după terminarea 
transmisiunii în direct, prezentatoarea precizează că a 
fost ”primarul sectorului 1, domnul Dan Tudorache”; nu 
a fost precizată calitatea de candidat și apartenența 
politică 

36 09/24/2020 14:22 News Room 
- Ediție 
specială 

”Realitatea 
de 

Bucurețti” 

21.19 - 
28.02 sel 
24-14 

Marcată DEZBATERE ELECTORALĂ (4 sec), apoi 
marcajul s-a modificat în EMISIUNE ELECTORALĂ 
până la final; Moderatoare: Mădălina Dobrovolschi; Invitați 
în studio:  Gâdiuță Alenandru-Valeriu (candidat Alianța 
USR-Plus sector 6) și Voinea Inocențiu-Ioan (candidal PNL 
la CL sector 3);  Numele, funcția și apatenența politică nu 
au fost afișate pe ecran în momentul exprimării 
candidaților; Se regăsește pe pagina DEZBATERE. 

37 09/24/2020 15:00 Deschide 
lumea 

13.10 - 
29.43 sel 
24-15 

Nu este marcată EMISIUNE / DEZBATERE 
ELECTORALĂ; Moderator: Nicoleta Cone; Invitați: Arina 
Delcea (în studio, realizator Realittaea Plus); Cristina 
Chiriac (în studio, președinte Confederația Național pt 
Antreprenoriat Feminin), Dan Suciu (prin telefon, purtător 
de cuvânt BNR) și Mircea Coșea (prin telefon; prezentat 
ca profesor de economie). Titluri: Scenariu sumbru: Viața 
românilor, tot mai sumbră; Euro sare în aer, românii 
plătesc factura; Previziuni alarmante: Euro ar putea atinge 
5,2 lei; Leul pierde tot mai mult teren în fața euro; Conform 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/petre-
roman-si-mircea-cosea-s-au-inscris-in-partidul-lui-ilan-
laufer-1256909 / Platforma Social Liberală, Se regăsește 
pe pagina DEZBATERE. 

38 09/24/2020 20:52 Culisele 
puterii 

50.48 - 
53.21 sel 
24-20 

După genericul de final al emisiunii și difuzarea 
sancțiunii CNA a fost inserat un spot electoral al 
candidatului Ioan Sîrbu (candidat la Primăria Capitalei 
din partea Alianței Pro București 2020; membru PRO 
România; 29 sec.); spotul a fost delimitat de coperți 
marcate publicitate electorală; a urmat campania de 
informare publică, grupaj de publicitate comercială și 
emisiunea de dezbatere electorală Legile 
puteriiprezentată de Mădălina Dobrovolschi. Se regăsește 
în pagina DEZBATERE.  

39 09/24/2020 21:00 Legile 
puterii 

  Marcată DEZBATERE ELECTORALĂ; Moderator: 
Mădălina Dobrovolschi; Invitați: Ioana Constanti (candidat 
PMP la Primăria sector 1, în studio), Ciprian Ciucu (candidat 
PNL la Primăria sector 6, în studio), Emil Boc (candidat 
PNL la Primăria Cluj, în legătură video directă), Claudiu 
Bleonț (candidat PNL la primăria Beliș, în legătură video 
directă), Stelian Negrea (jurnalist, în legătură video directă) 
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        04.12 - 
06.10 sel 
24-21 

După prezentarea informațiilor cu privire la faptul că 
membri ai clanului Sportivilor fac campanie pentru PSD, 
moderatoarea spune:  Cam așa arată campania electorală, 
faza pe interlopi... Nu cei creați în laboratoarele de partid 
și aruncați în curtea altor partide, deci ăia adevărați care 
au fost infiltrați în diverse organizații de partid de a fost 
nevoie să fie și dizolvate unele dintre ele, pentru că 
scandalul a ajuns public. (...) 

          Moderatoare: Domnule Ciucu, am văzut că au apărut în 
sfârșit interlopii, nu vă întreb întâmplător pe dumneavoastră 
pentru că ați cam fost și țintă a unor atacuri, dar vom 
ajunge și la tema aceasta... Să pornim de la adevărații 
interlopi pe care-i vedem infiltrați acolo în PSD. / Ciprian 
Ciucu: Da, e de notorietate faptul că această organizația, 
mai ales organizația de Ilfov a PSD a fost infiltrată de 
către interlopi reali, nu inventați, ca în cazul meu. (...) 
Sunt de notorietate, adică aceste imagini nu vin decât să 
confirme ceea ce se știe despre PSD, în general și despre 
PSD Ilfov, în secial. Adică nu e ceva care să ne surprindă 
în acest moment. / Moderatoare: Păcat că cei de la PSD 
refuză în continuare să participe la emisiune... este o 
emisiune boicotată de PSD... noi îi invităm în mod 
constant, ca să înțelegeți lucrul acesta, dar avem 
declarațiile lor și atunci echilibrul este, deigur, 
asigurat.Doamna Ioana Constantin, au apărut adevărații 
interlopi... ce să vezi?... dar erau în altă parte... / Ioana 
Constantin: Interlopii sunt de foarte mult timp în 
organizațiile PSD, clanurile fac parte din structura PSD-
ului, de la București până la Caracal, de exemplu... v-
aduceți aninte?... Astă vară am discutat luni în șir și încă 
nu avem o rezolvare pe cazul de la Caracal și-acolo un 
parlamentar PSD este parte și susținător... sau este 
susșinut, dacă vreți, de clanuri interlope. În București, 
lucrurile sunt și mai complicate în ceea ce privește 
clanurile interlope fac parte din Poliția Locală. (...) se 
comentează în continuare cu privire la ”căpușarea 
”sectoarelor de clanurile interlope, violența clanului din 
sectorul 4, implicarea lui Marian Vanghelie în Primăria 
sectorului 1. 

40 09/24/2020 21:00 Legile 
puterii 

28.36 - 
30.31 sel 
24-21 

După prezentarea faptului că președintele Klaus Iohannis și-
a exprimat susținerea pentru ”candidatul dreptei”  după ce 
Nicușor Dan și Ludovic Orban au fost la Cotroceni, 
modereatoarea a citit din replica dată de C.P. Tăriceanu și s-
a dresat lui Claudiu Bleonț: Domnule Claudiu Bleonț, cum e 
posibil ca cineva care contează pe scena politică, la nivel de 
... acolo, 3 procente... să amenințe încontinuu duc 
suspendarea președintelui României? Eu am această 
întrebat... cred c-am adresat-o de zeci de ori pentru că 
domnul Tăriceanu propune cam săptămânal suspendarea 
președintelui. / Claudiu Bleonț: Agamiță Dandanache... 
(râsete) / Moderatoare: Asta e esența lucrurilor, să înțeleg? 
(...) / Claudiu Bleonț: Ne-am obișnuit... derapajele lui sunt 
firești, de-aia am și făcut această rezonanță cu piesa lui 
Caragiale. Este un personaj devenit ridicol. Acest tipar al 
trecutului care PSD încearcă să-l permanentizeze 
dovedește câtă îngustime există. apropo și de revenirea sau 
joaca, prezența pe scenă a interlopilor... să nu uităm că ei 
au fost într-un fel ridicați la actori pricipali în jocul politic 
de... și i-aș spune așa... to-va-ro-șul Dragnea, ca să știm 
exact de unde vine... Tovarășul a devenit în timp... 
tovaroșul se spunea pe vremea când stalinismul a început 
să se impună trist, tragic și manipulant în România.  
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1 09/25/2020 18:00 Cap și 
pajură 

58.08 sel 
25-17 - 
00.45 sel 
25-18 

Moderator: Oreste Teodorescu; Invitat în studio: Cristian 
Diaconescu; Moderatorul i s-a adresat invitatului cu 
apelativul ”ministru”. Cristian Diaconescu este 
vicepreședinte PMP; s-a discutat despre potențialul uluitor 
al țării și poporului român și superficialitatea clasei politice. 
Titluri afișate pe ecran: Război pentru pământurile țării; 
Românii, în fața unui noi moment crucial;  

 
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 19 (sâmbătă) și 20 (duminică) septembrie 2020, 
postul REALITATEA PLUS, a difuzat emisiuni cu caracter electoral, conform fragmentului 
din sinteza analizată: 

Astfel, după analiza raportului sinteză Consiliul 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.  

De asemena, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile și prevederile art. 10 alin. (1), deoarece, în ziua de 19.09.2020 a fost difuzată 
publicitate elctorală între emisiuni,  or,  spoturile publicitare electorale pot fi difuzate numai 
în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale. 

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, 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. 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 pentru încălcarea prevederilor articolelor 
articolelor  5 lit. b), 8 alin. (3) și 10 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 S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul 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: 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79638
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79638
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55664
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA PLUS cu 
somație publică deoarece în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv 19 și 20 septembrie, a 
difuzat emisiuni electorale în care competitorii electorali își prezentau programele politice și 
activitățile de campanie electorală, fapt ce constituie o încălcare a art. 5 din Decizia nr. 
475/2020. 

De asemenea, în ziua de sâmbătă, 19 septembrie 2020, postul REALITATEA PLUS  
a difuzat publicitate electorală între emisiuni, cu nerespectarea prevederilor art. 10 din 
Decizia 475/2020, potrivit cărora radiodifuzorii privați pot difuza spoturi publicitare electorale 
numai în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale. 

Sancțiune a fost aplicată și pentru faptul că, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri 
electorale difuzate în perioada 18-25 septembrie 2020, nu a fost precizată calitatea în care 
s-au exprimat persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de 
reprezentant al acestuia, şi nu a fost vizibile pe ecran, la momentul intervenţiei acestora, 
astfel cum dispun prevederile art. 8 din Decizia nr. 475/2020.” 

 
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 Ciobanu Dumitru 
 
 


