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Decizia nr. 662 din 24.11.2020 
privind somare S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 
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 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la 
regulile de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 
anul 2020, în emisiunile difuzate în perioada 06-12.11.2020 de postul 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 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 8 alin. (4) și 9 lit. a) din 
Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, potrivit 
cărora: 

- art. 8 alin. (4) - 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. 9 – Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor electorale au 
următoarele obligații: 

a) să fie imparțiali; 
În fapt, în perioada 06-12.11.2020, postul de televiziune REALITATEA PLUS 

a difuzat emisiuni electorale și de dezbateri electorale, între care emisiunea Jocuri 
de putere, cu privire la care membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor 
legale invocate în edițiile din zilele de  9, 10 și 11 noiembrie 2020, după cum 
urmează – cităm câteva exemple din rapoartele de monitorizare: 

09.11.2020 - Jocuri de putere, interval orar 22:59 – 00:52 
Marcaj EMISIUNE ELECTORALĂ (afişat în mod vizibil, dar nu pe toată durata 

difuzării; de la rep 12.18 sel 9-23) 
Moderator: Oreste Teodorescu 



  

 

2Invitați în platoul emisiunii: Florin Ivan (consilierul primului ministru; candidat 
PNL la alegerile parlamentare 2020, Senat, Mun. București), Daniel Gheorghe 
(deputat, candidat PNL la alegerile parlamentare 2020, camera Deputaților,   Mun. 
București), Liviu Mihaiu, Sorin Manea (jurnalist) 

Titluri afișate pe ecran: BUNĂ SEARA, FRAȚI ROMÂNI, ORIUNDE V-AȚI AFLA; 
EDIȚIE SPECIALĂ ”JOCURI DE PUTERE”; GHIDUL-DECALOG PENTRU VOTANȚII 
CREDINCIOȘI; CINE ȘI DE CE ATACĂ CREȘTINISMUL ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME; 
MĂSURILE ANTE-PANDEMIE, CRITICATE DE BISERICILE LUMII; CONSERVATORI vs. 
PROGRESIȘTI ÎN 2020; CINE SEAMĂNĂ URĂ ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ? 

Teme: măsurile pentru combaterea pandemiei și nemulțumirea Bisericii; răcirea 
dintre BOR și Guvernul Orban; recomandările BOR și preluarea acestor teme de către 
PSD; implicarea BOR în jocurile profane; ideologia omului de tip nou; formațiuni 
neomarxiste care atacă esența creștinismului; implicarea Bisericii în combaterea 
pandemiei; demonizarea lui Cristian Tudor Popescu după declarațiile făcute; afacerile din 
jurul cultelor religioase; referendumul pentru familie; donațiile pentru Catedrala Muntuirii 
Neamului; conservatori vs. progresiști 

Nu întotdeauna, numele şi calitatea persoanelor invitate au fost vizibile pe 
ecran la momentul intervenţiei acestora (în a doua oră a emisiunii, pe ecran a fost 
afișat pe ecran numele și calitatea candidaților PNL la alegerile parlementare; rep 
00.39; 30.09 sel 10-0). Moderatorul nu a precizat calitatea de candidați la alegerile 
parlamentare 2020 ale invitaților Florin Ivan și Daniel Gheeorghe. 

 
Emisiunea „Jocuri de Putere”, din data de 10.11.2020, interval orar 22.57-00.51 
Moderator: Oreste Teodorescu         
Invitați: în studiou-Robert Sighiartău-PNL; Eugen Tomac-PMP; în direct prin Skype-

Ion M. Ioniță-jurnalist 
Teme: „PSD - Adversarul României”. Dezbatere privind statutul USR-ului, dacă 

acesta este sau nu, un partid de centru-dreapta, așa cum se autodefinește. Amânarea 
datei alegerilor.  

Titluri: Ediție Specială „Jocuri de Putere”. Bătălia pentru România, tot mai 
contondentă. „Noi” scheleți în dulapurile din campanie. Alianțe, strategii și trădări în plină 
campanie. Test pentru partide: Interes național vs. orgolii. „Bla-bla-ul ăsta cu valorile 
creștin-democrate e vomitiv”. Tomac: O să fiu sincer. Există loc de discuții. Tomac: Biserica 
are un rol foarte important. Tomac: Biserica menține echilibrul în timp de criză. Cine pe cine 
faultează în Parlament. Tomac: Am fost la discuții cu Ciolacu, cu Barna. Tomac: Am mers 
la orice discuție cu bună-credință. „Nu avem resursă umană de calitate în funcții-cheie”. 
Bătălia politică, mai importantă decât starea nației. Cum schimbă „factorul COVID” 
campania electorală. România nu scapă repede de restricții. Lozinci PSD din 2016, reluate 
de Ciolacu în 2020. Sighiartău: Oamenii nu se mai lasă păcăliți de PSD. Sighiartău: S-a 
furat în județele conduse de PSD. Sighiartău: Vor fi mai multe secții de votare deschise.  

Începând cu ora 23.21 și până la sfârșit, emisiunea a avut marcajul „Dezbatere 
Electorală”. 

(sel.1, rep.57.50, sel.10-22-01.45, sel.10-23) Din „Introul” moderatorului: (...) Am 
văzut și am înțeles strategia PSD-ului, dar nu cred o iotă din promisiunile lor de reformare și 
reașezare în panoplia valorilor europene și transatlantice și tocmai de aceea, speranța 
mea de jurnalist asumat de dreapta și conservator, se îndreaptă asupra unui bloc 
politic adânc ancorat în filosofia nord atlantică și în mecanismul de funcționare al 
U.E. Și aici nu există decât 3 partide relevante: PNL, USR-PLUS și PMP. Dar oare, 
aceste 3 partide sunt capabile să-și negocieze punctele divergente, să renunțe la orgoliile 
sterile și să asigure țării stabilitatea, predictibilitatea și pragmatismul reclamate de situația 
foarte delicată a pandemiei și a reculului economic? Pe zi ce trece, din păcate mi se pare 
că se conturează un răspuns nesatisfăcător. Suspiciunile mele rezonabile, gravitează în 
jurul oamenilor tandemului Barna-Cioloș, ale căror piruete electorale sunt de neînțeles! De 
ce preferă USR-PLUS conivențe cu PSD la Timișoara, Alba Iulia? De ce senatorul 
George Dircă, votat de social-democrați pentru Consiliul Legislativ, la pachet cu 



  

 

3Florin Iordache, a sabotat înțelegerea cu liberalii de a boicota ședința pentru 
blocarea alegerilor parlamentare și ieri, prin prezența sa în Biroul Permanent al 
Senatului, a asigurat PSD-ului, cvorumul necesar proiectului de lege care prevede ca 
Parlamentul să decidă data alegerilor legislative și nu Guvernul, cum ar fi fost 
normal?! Apoi, îmi e imposibil să înțeleg atacurile și pretențiile disproporționate ale 
USR-PLUS, față de virtualii parteneri liberali și aproape non-combatul la PSD! 
Săptămâna trecută condiționau intrarea la guvernare, de eliminarea lui Ludovic Orban. Au 
pretins apoi, ca singura condiție este susținerea lui Cioloș ca premier. În sfârșit, realizând 
ridicolul situației, că un partid care a obținut sub 7 procente la locale, să aibă aroganța lui 
Napoleon care se visa împăratul Europei, au mai diminuat puțin registrul. 
Europarlamentarul Cristian Ghinea, afirmând că o eventuală coaliție de guvernare cu PNL 
va fi evaluată la fiecare 3 luni, iar decizia păstrării alianței cu liberalii va fi luată doar dacă 
obiectivele de etapă sunt îndeplinite. (...) Apoi, m-a mai deranjat ceva, chiar foarte tare. 
Referindu-se la declarația lui Robert Sighiartău, că preferă o alianță cu PMP-ul, cu care 
împărtășește aceleași valori creștin-democrate, făcând parte din aceeași familie politică a 
„popularilor europeni”, Ghinea a decretat troțkist: „Bla-bla-ul ăsta cu valorile creștin-
democrate e vomitiv”! Păi dacă valorile creștine le provoacă atâta greață celor de la USR-
PLUS, încât nici mâna pe Biblie n-o pun la jurământ, să nu-i ardă cumva mântuirea, atunci 
eu, ce pot aștepta bun și cu sens și mai ales cu perspectivă de la noul Komintern? Și totuși, 
în ciuda unui comportament cel puțin bizar, cred că România are nevoie de stabilitate la 
guvernare, iar o contrabalansare a sistemului pesedizat până la osificare, are nevoie de 
USR-PLUS și de PMP alături de liberali, pentru a putea reforma Constituția, pentru a putea 
profesionaliza aparatul bugetar și a trece prin Parlament legi importante, cu efect geopolitic 
pe termen lung. Sper că până pe data de 6 decembrie, forțele anti-PSD să renunțe la 
nimicuri și să garanteze românilor că pot oferi o bună guvernare, în spiritul 
civilizației europene! Poate că sunt naiv sau un optimist incurabil, dar încă mai cred 
în unitatea dreptei, în lipsa căreia, atenție, PSD rămâne totuși, „Ciuma Roșie”! 

 
Emisiunea „Jocuri de Putere”, din data de 11.11.2020 
Marcaj: EXCLUSIV (afişat în mod vizibil, rep 06.20 sel 11-23); DEZBATERE 

ELECTORALĂ (afișat în mod vizibil, dar nu pe întreaga durată a emisiunii; rep 16.32 
sel 11-23) 

Moderator: Oreste Teodorescu 
Invitat în platoul emisiunii: Cristian Băcanu (PNL; secretar de stat Min. Justiției) 
În legătură video directă: Cătălin Predoiu (ministrul Justiției, PNL, în intervalul orar 

23:05 – 23:16), Cristian Diaconescu (fost ministru al Justiției) 
Titluri afișate pe ecran: BUNĂ SEARA, FRAŢI ROMÂNI, ORIUNDE V-AŢI AFLA; 

EDIȚIE SPECIALĂ”JOCURI DE PUTERE”; CEA MAI GREA MIISUNE, CONSOLIDAREA 
STATULUI DE DREPT; PREDOIU: LEGILE JUSTIȚIEI, DESTRUCTURATE DE PSD; 
PREDOIU: NE TREBUIE O MAJORITATE CARE SĂ SPRIJINE JUSTIȚIA; PREDOIU: 
OBIECTIVUL, SĂ SCOATEM SISTEMUL JUDICIAR DIN CRIZĂ; PREDOIU: ACȚIUNEA 
DE AZI A FOST MULTIINSTITUȚIONALĂ; PREDOIU: DNA PREGĂTEȘTE DOSARE, 
LUCREAZĂ; PREDOIU: MAJORITATEA PSD, LOVITURI CRÂNCENE PENTRU 
JUSTIȚIE; UN SFERT DE SECOL DE LA DISPARIȚIA ”SENIORULUI”; CORNELIU 
COPOSU,, MODEL MORAL PENTRU ROMÂNIA; ROMÂNIA ÎȘI TOT CAUTĂ 
PROIECTELE DE ȚARĂ; CURAT ELECTORAL, MONȘER!; ”D'ALE CARNAVALULUI” 
ELECTORAL; TESTAMENTUL POLITIC AL LUI CORNELIU COPOSU; ULTIMII 30 DE 
ANI, GUVERNARE DE CLUB ÎN ROMÂNIA; ”SECȚIA SPECIALĂ A FOST FĂCUTĂ SĂ NU 
FUNCȚIONEZE”; MARII FUGARI, TOT SCĂPAȚI SUNT 

Teme: consolidarea statului de drept; crima organizată; inițiativa ”fără penali în funcții 
publice”; marile dosare care încă nu sunt închise sau alte dosare care s-au prescris; 
desființarea SIIJ; starea de spirit în Min. Justiției 

Moderatoarul nu a precizat aparteneța politică a ministrului Justiției,  Cătălin 
Predoiu și nici faptul că acesta este candidat PNL la alegerile parlamentare 2020, 
Camera Deputaților, Prahova. 



  

 

4Moderatoarul nu a precizat aparteneța politică a fostului ministru al Justiției, 
Cristian Diaconescu și nici faptul că acesta este candidat PMP la alegerile 
parlamentare 2020, Senat, Mun. București.  

Pe ecran partajat, numele și calitatea invitaților prin Skype (ministrul Justiției / fost 
ministru al Justiției / jurnalist) au rămas titrate pe toată durata intervenției acestora. 

Pe ecran întreg, a fost titrat numele și calitatea invitatului prin Skype (rep 49.54 
sel 11-23 - CRISTIAN DOACONESCU, fost ministru al Justiției, candidat PMP la alegerile 
Parlamentare). 

În cadrul dezbaterii nu a participat niciun reprezentant al opoziției și nu a fost 
favorizată libera formare a opiniilor. 

(rep 01.46 sel 1) Oreste Teodorescu: Am simțit cu toții pe pielea noastră ce-
nsemnat transformarea României într-un SRL condus autoritar de Dragnea și 
compania. Vedem astăzi cum incompetența, mediocritatea și ticăloșia au lăsat o țară 
întreagă fără resurse și soluții în fața pandemiei și marilor provocări economice ale 
momentului. De aceea, în această ultimă campanie electorală a acestui ciclu este 
extrem de importantă selecția pe care o vom face la urne. De ea depinde destinul 
nostru colectiv pentru următorii 4 ani. Astăzi, PSD crede că simpla excludere de pe 
liste a camarilei lui Dragnea și importul unor nume credibile precum Rafila sunt 
suficiente ca electoratul să uite modul acesta mafiot de organizare în sistem și de 
aceea mă simt nevoit să fac un apel la memorie. Prima uriașă păcăleală politică de 
unde a început dezastrul nostru intern a fost Ion Iliescu care, în umbra lozincii ”Nu 
ne vindem țara!”, a dat de mâna securiștilor și activiștilor comuniști punctele cheie 
ale economiei românești și ne-a înșurubat pe harta intereselor geo-politice ale 
Federației Ruse. A urmat apoi farsa Adrian Năstase, arhitectul rețelei de drenat bani 
publici a partidului, părintele-patriarh al corupției generalizate. I-a succedat 
mitomanul arogant Ponta care, sub comanda lui Sebastian Ghiță, a confiscat toate 
lucrările publice în portofoliul propriului grup infracțional organizat. Pe timpul 
guvernării lui, corupția chiar a ucis tinerii de la Colectiv. A urmat virusul Dragnea și 
transformarea țării într-un aprozar cenușiu și sărăcăcios, la un pas de excludere din 
Uniunea Europeană și din NATO. Astăzi, sub sceptrul lui Ciolacu, se pregătește o 
altă psiho-dramă în care criza sanitară devine bătălie politică electorală. Ce înțelegem 
noi de-aici? Că problema PSD-ului nu ține neapărat de lidership. Partidul ăsta este 
posedat de un duh de sorginte bolșevică încă de la început, el nefiind gândit ca un 
partid politic al interesului național, ci mai degrabă ca o lojă inițiatică pentru 
politruci. Din păcate, uităm prea des originile comuniste ale acestui partid și, mai 
ales, capcana democrației originale impusă de același Iliescu în anii '90 care ne-a 
păcălit, în bună măsură, pe toți. PSD este o mafie care evoluează într-o societate în 
care, deși decorul democrației și pluralismul sunt prezente, democrația însăși e doar 
simulată. Măiestria celor de la Kiseleff a constatat tocmai în construirea acestui fals 
decor care camuflează adevăratele intenții și, mai ales, conferă onorabilitate unor 
tâlhari la drumul mare care se prezintă publicului ca parlamentari, miniștri, înalți 
funcționari publici și nu așa cum sunt în realitate... niște devastatori ai bugetelor 
publice. De aceea sunt convins că prin orice metamorfoze onomastice și schimbări 
de lider va trece PSD, nu-și va schimba nicio clipă esența și tehnicile mafiotice de 
conducere, jaf și îmbogățire, le va rafina doar. Acesta este inamicul real al 
prosperității României, nu degeaba i se spune ”ciuma roșie”.  

 (rep 05.03 sel 1) Oreste Teodorescu: Dar să nu fim naivi. Demonul lăcomiei și al 
setei de putere bântuie prin toate partidele politice. Noi nu avem nicio șansă să luptăm 
împotriva acestui virus moral doar cu vorbe frumoase, precepte morale, trimiteri religioase 
sau apelul la bun-simț, patriotism, dragoste de semeni. Nu! Singura noastră armă 
redutabilă este votul. Fiara asta a lăcomiei ticăloase a însoțit întreaga noastră clasă 
politică timp de 30 de ani, dar niciodată nu s-a manifestat mai odios decât pe timpul 
guvernărilor PSD. Fiara este rănită acum, dar departe de-a fi învinsă. Ea nu poate fi 
controlată decât prin legi și justiție. Dacă va câștiga alegerile din 6 decembrie, coaliția 



  

 

5forțelor de dreapta, are  cea mai grea, dar și cea mai importantă misiune: consolidarea 
statului de drept. 

 
În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 

radiodifuzorul a încălcat, pe de o parte, prevederile art. 8 alin. (4) din Decizia nr. 
603/2020, potrivit cărora 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.  

Or, așa cum reiese din conținutul rapoartelor de monitorizare, radiodifuzorul 
nu a respectat această obligație, omițând să aducă la cunoștința telespectatorilor 
aceste informații. 

Pe de altă parte, radiodifuzorul nu a respectat nici dispozițiile art. 9 lit. a) din 
actul normativ invocat, în sensul că moderatorul edițiilor din 9, 10 și 11 noiembrie 
2020 ale emisiunii de dezbatere electorală Jocuri de putere nu a respectat obligația 
impusă în sarcina tuturor realizatorilor și emisiunilor de dezbateri electorale de a fi 
imparțiali. 

Astfel, așa cum reiese din rapoartele de monitorizare analizate, dl. Oreste 
Teodorescu, în calitate de moderator al emisiunii de dezbatere electorală Jocuri de 
putere, nu și-a adaptat conduita în raport de dispozițiile legale invocate și, pe cale de 
consecință, a avut o atitudine lipsită de imparțialitate în raport de unul dintre 
competitorii electorali, respectiv PSD. 
           Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 76 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente,  cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 din 
Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, precum 
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 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 pentru postul de 
televiziune REALITATEA PLUS) se sancţionează cu somație publică pentru 
încălcarea articolelor  8 alin. (4) și 9 lit. a) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților 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 



  

 

6transmite 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: 

 
"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune  

REALITATEA PLUS cu somație publică, întrucât ȋn edițiile din perioada 9 - 11 
noiembrie 2020 ale emisiunii de dezbatere electorală Jocuri de putere nu a precizat 
calitatea în care se exprimă persoanele invitate, cum ar fi cea de candidat sau de 
reprezentant al acestuia, încălcându-se prevederile art. 8 din Decizia nr. 603 din 
2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

De asemenea, moderatorul emisiunilor nu a respectat obligația de a fi imparțial, 
astfel cum prevede art. 9 din aceeași normă legală .” 
 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 


