
1 
 

 
Decizia nr. 684/03.12.2020 

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 3 decembrie 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 13-19.11.2020 de postul REALITATEA 
PLUS.  

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului  
S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
303.1/17.01.2013 eliberată la data de 31.10.2019, decizia de autorizare  
nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la data de 31.10.2019). 

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) 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.  

În fapt, în perioada 13-19.11.2020, postul de televiziune REALITATEA PLUS a 
difuzat emisiuni electorale și de dezbateri electorale, între care emisiunea Legile 
puterii, cu privire la care membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor 
legale invocate în edițiile din zilele de  13 noiembrie 2020, după cum urmează – 
cităm câteva exemple din rapoartele de monitorizare: 

13.11.2020 – Legile puterii, partea I, interval orar 20:57 – 21:23 - direct 
Marcaj: EMISIUNE ELECTORALĂ; EXCLUSIV (afişat în mod vizibil pe 

toată durata emisiunii;) 
Moderator: Alexandra Păcuraru 
Invitat în platoul emisiunii: Mircea Fechet (ministrul Mediului; candidat PNL la 

alegerile parlamentare 2020, Camera Deputaților, jud. Bacău) 



  

 

2Teme: poluare și incidența cazurilor de COVID-19, acțiunile Gărzii Națioanle 
de Mediu vizavi de arderea ilegală de deșeuri, închiderea gropilor de gunoi, tăieri 
ilegale de lemn, poluarea Dunării și a Mării Negre 

Moderatoarea nu a precizat aparteneța politică a ministrului Mediului, 
Mircea Fechet și nici faptul că acesta este candidat PNL la alegerile 
parlamentare 2020, Camera Deputaților, jud. Bacău. 

Numele și calitatea invitatului nu a fost titrată pe ecran pe toată durată 
durata intervenției sale. 

13.11.2020 – Legile puterii, partea II, interval orar 21:29 – 22:52 direct 
Marcaj: DEZBATERE ELECTORALĂ (afişat în mod vizibil pe toată durata 

emisiunii) 
Moderator: Alexandra Păcuraru 
Invitați în platoul emisiunii: Carmen Dincă (reprezentant Partidul Ecologist 

Român; candidat la alegerile parlementare 2020, Camera deputaților, jud. 
Mehedinți), Sebastian Burduja (PNL, secretar de stat Ministerul de Finanțe, candidat 
la alegerile parlamentare 2020, camera Deputaților, Mun. București), Alexandru 
Petrescu (PSD, fost ministru al economiei 

Teme: pandemie și carantinarea unor localități; sistemul de sănătate, testarea 
în masă și vaccinul antigripal; alegerile parlamentare și riscul epidemiologic; 
infrastructură; bani europeni și cum vor fi cheltuiți aceștia; investiții în educație; 
dublarea alocațiilor și motivarea CCR; modificarea Constituției; pensiile speciale;  

La începutul emisiunii, moderatoarea nu a precizat apartenența politică a 
invitaților Sebastian Burduja și Alexandru Petrescu. 

Moderatoarea nu a precizat faptul că Sebastian Burduja și Carmen Dincă 
sunt candidați la alegerile parlamentare 2020 din partea PNL, respectiv PER.  

Numele și calitatea invitaților nu au fost titrate pe ecran pe toată durată 
durata intervenției acestora. 

Emisiunea „Legile Puterii”, din data de 16.11.2020, interval orar 20.57-22.50 
-Ora a doua a emisiunii a fost marcată la min. 06.35 “Emisiune Electorală”, iar de 
la min.08.04 și până la sfârșit „Dezbatere electorală”   
- Invitați în studiou: Florin Roman, prezentat de către moderatoare doar ca liderul 
deputaților PNL, deși este și candidat la Camera Deputaților Alba și Cătălin Ivan, 
prezentat de către moderatoare doar ca reprezentant PER, deși este și candidat la 
Camera Deputaților Iași. În direct prin Skype-Florian Bodog, prezentat de către 
moderatoare doar ca fost ministru PSD al Sănătății, acesta fiind și candidat la Senat-
Bihor.  

- Materialul înregistrat despre corupția politică care ucide, care a fost 
prezentat și în emisiunea „Culisele Statului Paralel” tot din data de 
16.11.2020. 
- Alexandra Păcuraru vorbește despre doamna Pintea și domnul Bănicioiu, 
au fost prinși cu șpagă. În contextul în care ne mureau 65 de tineri la 
Colectiv, domnul Bănicioiu își negocia șpăgile. În același timp, parcă era 
drogat, în fața spitalului spunea că nu avem nevoie de ajutor, pentru că 
România are aceleași condiții de îngrijire și tratare a marilor arși, precum 
au ceilalți din străinătate. Adică chiar așa, noi murim ca alții să-și 
negocieze șpaga și să alerge după imunitatea? La sugestia invitatului F. 
Roman moderatorea afirmă: în 2019, că la asta bănuiesc că faceți referire, 
procurorii DNA au cerut ridicare imunității fostului ministru Bodog, pe 
care-l suspectează de posibile fapte de corupție, legate de modalitatea în 
care 



  

 

3Florin Roman: Și atunci vă întreb doamna Păcuraru, cum să vii tu la 
televizor, când ai fost coleg cu Victor Ponta, când ai fost coleg cu 
Bănicioiu? Acum ești coleg de partid cu „mitralieră” și Șerban Nicolae ... 
Alexandra Păcuraru: Exact ca dvs. gândesc foarte mulți telespectatori!  
- Întrebare și răspuns despre Vavian Trading 
Emisiunea „Jocuri de Putere”, din data de 16.11.2020, interval orar 22.57-

00.50; Moderator: Oreste Teodorescu; Temă: Sistemul medical public și 
tragediile ultimilor 10 ani. 
Emisiunea nu a avut marcaj de „Dezbatere Elelctorală”, deși discuția a condus în 
această zonă a alegerilor, iar invitatul Raul Pătrașcu, medic și manager al 
Spitalului din Timișoara este și candidat la Alegerile Parlamentare, Camera 
Deputaților-Timiș. 

Redăm mai jos, câteva din afirmațiile moderatorului și ale invitaților 
- Sorin Manea: În momentul de față, o singură putere politică trage țara și nu 
are nici majoritate parlamentară și ăștia sunt liberalii. Pe de altă parte, PSD-ul 
a făcut tot posibilul să se îndrepte împotriva intereselor cetățenilor, 
îndemnând oamenii să nu respecte regulile, să nu respecte legile, să nu-și 
pună masca. Au făcut cu orice preț să contacteze coronavirusul ăsta, ignorând 
prezența virusului la nivel mondial. (...) 
 - Oreste Teodorescu: (...) am văzut astăzi un Ministru al Sănătății, liberalul 
Nelu Tătaru sfios, spășit, extrem de punctual în ceea ce afirmă și părea că pe 
umerii lui cade toată greutatea acestor întâmplări nefericite desfășurate în 
ultimii ani în România. Apreciez foarte mult curajul și flexibilitatea domniei 
sale de a ieși într-un moment atât de critic. Pe de altă parte, tot astăzi l-am 
văzut pe un alt ministru al Sănătății, unul „bojog”, dacă-ți amintești de el, un 
tupeist cum rar mi-a fost dat să văd, care mai avea puțin și sărea la bătaie prin 
platoul de televiziune la o oră înaintea emisiunii mele, bătându-se cu pumnii în 
piept, cât de multe a făcut PSD-ul pentru medici, că le-a mărit salariile, că așa, 
că dacă nu era PSD-ul ne mâncau toți gărgăunii în sistemul sanitar. Față de 
cele două luări de poziție, în mod sigur pentru mine contează mult mai mult ca 
pozitiv gestul ministrului Sănătății de astăzi, dar, cum spune Sorin Manea este 
foarte posibil ca pentru eletoratul extrem de fanatic al PSD-uli să nu conteze 
absolut nimica. Ei săracii, nici măcar nu înțeleg toate aceste mecanisme ale 
corupției unde PSD-ul e rege și încoronat și neîncoronat!  

Oana Stănciulescu: Este adevărat și ce spune Sorin și ce spui tu, sunt și 
eu de acord cu chestiunea asta. Să nu uităm că guvernarea PNL care are doar un 
an, s-a suprapus cu această criză sanitară și economică, dar sanitară, fără 
precedent. (...) Am văzut și reacțiile externe, am văzut acum, à propos de 
Neamț și reacția Ambasadorului SUA, guvernul liberal s-a descurcat, a 
reacționat, a acționat destul de bine, sau foarte bine. Gândiți-vă cum ar fi fost 
cu Sorina Pintea sau cu un alt ministru psd-ist, în toată pandemia asta!?! 

Emisiunea „Legile Puterii”, din data de 18.11.2020, interval orar 20.57-22.50 
Moderator: Alexandra Păcuraru 
Prima oră a emisiunii 
Invitat: Nicușor Dan-Primarul General al Capitalei; în direct prin telefon-

Mircea Fechet-prezentat de către moderatoare doar ca ministrul Mediului (este și 
candidat PNL la Camera Deputaților Bacău!!!) 

Tema: Bilanțul Primarul General al Capitalei, la 3 spătămâni după preluarea 
mandatului 

Titluri: Criza sanitară în Capitala fără apă. Nicușor Dan față în față cu 
caracatița lui Firea. Am de rezolvat problema „caracatiței”. Ce a găsit Nicușor Dan în 



  

 

4spitalele din București. Ministrul Mediului a declarat război gropilor ilegale. 
România, între statul paralel și statul mafiot.      

Postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 19.11.2020, în 
intervalul orar 18:00 – 01:00 următoarele emisiuni:  

19.11.2020 – Ediție specială,  interval orar 17:59 – 19:52 - direct 
Marcaj: EMISIUNE ELECTORALĂ (afişat în mod vizibil pe toată durata 

emisiunii; Moderator: Nicoleta Cone 
Invitați în platoul emisiunii: Bogdan Glăvan (consilierul premierului pe 

probleme economice; de la ora 18:13) 
Prin telefon: Petrișor Peiu (coordonator realitateafinanciara.net; de la ora 

18:00); Ioana Stăncel (expert în sănătate publică; interval orar 18:13 - 18:18); 
Luminița Barcari (fost secretar de stat Min. Educației; de la ora 19:12) 

Titluri afișate pe ecran: PNL PREZINTĂ PROGRAMUL DE GUVERNARE PE 
4 ANI; PNL: PENSIILE ROMÂNILOR, MAJORATE CU 46% ÎN 5 ANI; PNL: 
PUNCTUL DE PENSIE CREȘTE LA 1.840 DE LEI; PNL: SALARIUL MEDIU VA 
AJUNGE LA 1.000 DE EURO; MĂSURI URGENTE PENTRU REDRESAREA 
ECONOMIEI; SPRIJIN PENTRU PATRONI ȘI PENTRU ȘOMERII DIN PANDEMIE; 
4 MILIARDE DE EURO PENTRU FIRMELE LOVITE DE PANDEMIE; GUVERNUL 
PROMITE 660 DE NOI KILOMETRI DE AUTOSTRADĂ; ALOCAȚIILE COPIILOR, 
DUBLATE PÂNĂ ÎN 2022; RATELE ROMÂNILOR, AMÂNATE ȘI ÎN 2021; PNL: 28 
DE SPITALE VOR FI MODERNIZATE ÎN 4 ANI; REFORMĂ ÎN EDUCAȚIE, TOATE 
ȘCOLILE VOR FI DIGITALIZATE; PNL: TOATE ȘCOLILE VOR AVEA INTERNET 
PÂNĂ ÎN 2022; TĂTARU: 7000 DE MEDICI AU INTRAT ÎN PREGĂTIRE; TĂTARU: 
CONSTRACTE PENTRU 3 SPITALE ÎN PLINĂ PANDEMIE; TĂTARU: VREM SĂ 
CONSTRUIM 10 SPITALE DE LA ZERO;  

Teme: programul de guvernare și promisiunile PNL (sănătate, absorbția de 
fonduri europene, creșterea puterii de cumpărare, majorare PIB, majorare punct de 
pensie, scheme de ajutor de stat); comparația cu programul PSD 
 Numele și calitatea invitatului din platoul emisiunii, Bogdan Glăvan, nu au 

fost titrate pe ecran pe toată durată durata intervenției acestuia. 
 Numele și calitatea candidaților PNL care au susținut declarații în direct, în 

timpul lansării programului de guvernare, nu au fost titrate pe ecran pe toată 
durată durata intervenției acestora. 

Au fost făcute declarații de către:  
- Nelu Tătaru (prezentat ca ministru al Sănătății; nu s-a precizat că este 

candidat la alegerile parlamentare 2020, Camera Deputaților, jud. 
Vaslui; ora 18:10),  

- Virgil Popescu (prezentat ca ministru al Economiei și al Energiei; nu s-a 
precizat că este candidat la alegerile parlamentare 2020, Camera 
Deputaților, jud. Mehedinți; ora 18:47),  

- Florin Cîțu (prezentat ca ministru de Finanțe; nu s-a precizat că este 
candidat la alegerile parlamentare 2020, Senat, Mun. București; de la 
ora 18:57),  

- Raluca Turcan (prezentat ca vicepremier; nu s-a precizat că este 
candidat la alegerile parlamentare 2020, Camera Deputaților, jud. 
Sibiu; de la ora 19:03);  

- Ludovic Orban (prezentat ca premier; nu s-a precizat că este candidat la 
alegerile parlamentare 2020, Camera Deputaților, Mun. București; de 
la ora 19:15) 

 Calitatea invitatei Luminița Barcari (prin telefon) a fost afișată pe ecran ca 
fiind de ”secretar de stat în Ministerul Educației”. Inițial, în același fel a fost 



  

 

5prezentată și de către moderatoare. Nu s-a specificat apartenența politică a 
acesteia. Deși Luminița Barcari (rep 10.41 sel 19-19), dar și moderatoarea (rep 
40.58 sel 19-19) au făcut corecția că este ”fost secretar de stat”, după grupajul 
de publicitate, pe ecran a rămas titrat ”secretar de stat în Ministerul Educației” 
(rep 42.06 sel 19-19). De asemenea, nu s-a precizat că Luminița Barcari este 
candidat PNL la alegerile parlamentare 2020, Camera Deputaților, jud. Ialomița. 

În direct, Mioara Costin, corespondent Realitatea Plus, a menționat câteva 
măsuri din programul de guvernare PNL 

În cadrul emisiunii electorale, marcată ca atare, încadrat între coperte de 
PUBLICITATE ELECTORALĂ, a fost difuzat un spot electoral PNL (30 sec). 

Legile puterii, partea II, interval orar 21:58 – 22:51 direct 
Marcaj: DEZBATERE ELECTORALĂ (afişat în mod vizibil pe toată durata 

emisiunii; de la rep 56.44 sel 19-21) 
Moderator: Alexandra Păcuraru 
Invitați în platoul emisiunii: Dumitru Coarnă (candidat PSD; Camera 

Deputaților, jud. Călărași), Tănase Stamule (consilierul premierului pe probleme 
economice), Petrișor Peiu (coodonator realitateafinanciara.net) 

Titluri afișate pe ecran: PROGRAMUL PNL VS. PROGRAMUL PSD. CE 
ALEGEM?; PNL ȘI PSD, ÎNTRECERE ÎNTRE PROMISIUNI ȘI OPTIMISM; PNL 
PROMITE INVESTIȚII, PSD SALARII ȘI PENSII MARI; OLIMPIADA 
MAJORĂRILOR VALABILE DOAR ÎN CAMPANIE, SĂNĂTATEA, PRIORITATEA 
ZERO A ORICUI VA GUVERNA; PNL ȘI PSD, 2 PRGRAME DE GUVERNARE 
COMPLEMENTARE; PNL ȘI PSD, DOUĂ VIZIUNI DIFERITE PENTRU VIITOR; 
PNL: PENSIILE ROMNILOR, MAJORATE CU 46% ÎN 5 ANI; PSD:  

Teme: creșterea economică, deficit, datorie publică, pensii speciale, programe 
de guvernare, reforma în sănătate 

Nu a fost precizată apartenența politică a invitatului Tănase Stamule (a 
fost prezentat drept consilier al premierului pe probleme economice). Numele 
și calitatea invitaților nu au fost titrate pe ecran pe toată durată durata 
intervențiilor acestora. 

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. 

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, 



  

 

6Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 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 de 
televiziune REALITATEA PLUS) se sancţionează cu somație publică pentru 
încălcarea articolelor  8 alin. (4) 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 
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: 

 
"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune  

REALITATEA PLUS cu somație publică, întrucât, în edițiile emisiunilor de dezbatere 
electorală, „Legile puterii”, „Jocuri de putere” și „Ediție specială”, difuzate în perioada 
13 - 19 noiembrie 2020, 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.” 

 
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 
 
 

 
 
 


