
Decizia nr. 1052 din 19.11.2019
privind somarea  S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L.

Bucureşti, Str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1
CUI 29580380

- pentru postul REALITATEA PLUS
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1; 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  19  noiembrie 2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare cu privire la respectarea,
în  cadrul  emisiunilor  de  știri  și  dezbateri  difuzate  în  perioada  09-10.11.2019 de  postul
REALITATEA PLUS, a  prevederilor Deciziei nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparține radiodifuzorului S.C. GEOPOL
INTERNAŢIONAL  S.R.L. (licenţa  audiovizuală  nr.  S-TV  303/17.01.2013 eliberată  la
31.10.2019 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019).

În  urma analizării  raportului  de monitorizare  și  a vizionării  de înregistrări,  membrii
Consiliului au constatat  că  radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL  S.R.L. a
încălcat  prevederile  art.  8 din Decizia  nr.  781/2019 privind  regulile  de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispozițiilor invocate,  cu 24 de ore înainte  de începerea votării  şi  până la
închiderea  urnelor  sunt  interzise  difuzarea  oricăror  mesaje  şi  comentarii  cu  conţinut
electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la
art. 9.
 În  fapt,  în  cadrul  edițiilor  informative  din  data  de  10.09.2019,  zi  în  care  se
desfășurau  alegerile  prezidențiale,  turul  I,  postul  REALITATEA  PLUS  a  difuzat
declarațiile premierului Ludovic Orban.

Redăm din raportul de monitorizare:
10.11.2019
I. Sel 1 (rep.02.00-03.50, sel.10-8) În cadrul emisiunii Dimineața de știri de la ora 08.00, la ieșirea de la vot

din localitatea Dobroiești, în direct, președintele PNL Ludovic Orban a făcut următoarea declarație:  Mi-am
exercitat dreptul de vot, ca la toate scrutinurile care au avut loc în România după 1990. Am votat în mod evident
pentru o Românie normală, pentru o Românie dezvoltată, puternică, respectată în lume, în care drepturile  și
libertățile fiecărui cetățean sunt respectate cu sfințenie și în care fiecare om are o șansă de a reuși în viață. 

Reporter: Cât de important este votul de astăzi?
Ludovic Orban: Fundamental. Funcția de președinte al României este cea mai importantă funcție în statul

român, președintele este cel care dă direcția, cel care are cu adevărat puterea de a reprezenta România în lume,
are puterea de a corecta eventualele erori ale altor instituții ale statului, este cel care dă tonul.

Reporter: Ați venit încă de dimineață, la prima oră să votați. Ce mesaje aveți pentru români?



Ludovic Orban: Cu siguranță. Cum se zice? “Cine se scoală de dimineață, departe ajunge!” Să-și exercite
dreptul de vot. Este un drept câștigat prin sacrificii, este un drept fundamental, care permite fiecărui cetățean
român să hotărască ce se întâmplă cu țara lui și  în ce direcție se îndreaptă, într-o direcție bună sau nu. Vă
mulțumesc și o zi frumoasă vă doresc!

Mesajul președintelui PNL Ludovic Orban la ieșirea de la vot a fost reluat și la ora   09.05.04  

II. În cadrul emisiunii informative de la  ora 13.00, prezentată de către Marinela Mititelu,  în direct de la
Sediul PNL, premierul Ludovic Orban a făcut o declarație de presă și comentarii cu conținut electoral.

Titluri:  Spectacol electoral la Realitatea Plus. Românii își  alege președintele. Românii cred în puterea
votului. Pe cine vor trimite românii în finală. Maraton de informații în ziua votului. Află primul cine va intra în
turul doi. 

Sel.2 (rep.01.38-03.55, sel.10-13) Marinela Mititelu:  Declarații în aceste momente. Premierul  Ludovic
Orban la sediul PNL, îl urmărim. (pe ecran în stânga sus este titrat Sediul PNL)

Ludovic  Orban: …În  diasporă,  unde  procesul  este  fluid,  unde  practic  toate  birourile  electorale  ale
secțiilor de votare sunt funcționale, unde nu avem semnalări legate de nici un fel de obstrucție, ci dimpotrivă, o
fluidizare foarte bună a procesului electoral, ceea ce înseamnă că modificările legislative făcute, sunt modificări
care în sfârșit au permis românilor din diasporă să-și exercite dreptul de vot în cele mai bune condiții. 

Reporter: V-ați așteptat să fie o prezență mai mare în diaspora la urne?
Ludovic Orban: Este o prezență bună și cred că va fi cea mai mare prezență din istoria primului tur al

alegerilor prezidențiale, ceea ce arată că îmbunătățirea condițiilor de exercitare a dreptului de vot, permite mai
multor români să voteze. Sunt convins că și în continuare, la alegeri, numărul românilor din diasporă care își vor
exercita dreptul de vot, va crește.

Reporter: Credeți că poate sări de 500.000 această cifră a celor care au votat în diaspora astăzi?
Ludovic Orban: După cum evoluează votul este posibil. 
Reporter: Cum comentați evenimentele care au avut loc la “Jean Monnet” unde jurnaliștii au fost trimiși

cu jandarmii afară?
Ludovic Orban:  Este decizia președintelui biroului electoral al secției de votare.  Noi imediat am luat

legătura cu reprezentantul nostru în biroul electoral și biroul electoral a încercat să intervină, pentru a permite
jurnaliștilor prezența în cadrul secției de votare, dar se pare că acolo e un președinte al biroului electoral al
secției  de  votare  care,  când  vota  Dragnea  permitea  presei  să  intre,  dar  când  votează  reprezentanții  altor
formațiuni, nu permite…

Marinela Mititelu:  Premierul  Ludovic  Orban,  declarații  de  la  sediul  PNL,  despre cum arată cifrele
prezenței la vot până la această oră și despre micile incidente pe care le-am văzut pe parcursul zilei. 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrări, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul  a încălcat prevederile art.  8 din Decizia nr.  781/2019 privind
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României.

Astfel,  în esență,  membrii  Consiliului  au constatat  că,  pe parcursul  zilei  de 10
noiembrie  2019,  în  care  se  desfășurau  alegerile  prezidențiale,  turul  I,  în  cadrul
emisiunilor informative au fost difuzate declarațiile premierului care au avut un conținut
electoral, fapt ce contravine normei legale invocate, potrivit căreia  cu 24 de ore înainte
de  începerea  votării  şi  până  la  închiderea  urnelor  sunt  interzise  difuzarea  oricăror
mesaje şi comentarii cu conţinut electoral.

Pentru aceste aspecte, 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 somaţie publică. 

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

În temeiul art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României și ale dispoziţiilor
art.  91  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea  audiovizualului  nr. 504/2002,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 303/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.1/09.06.2015 pentru postul
REALITATEA  PLUS) se  sancţionează cu somaţie  publică de  intrare  în  legalitate
pentru  încălcarea  prevederilor art.  8 din Decizia  nr.  781/2019  privind  regulile  de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

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 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  cu  somaţie  publică postul
REALITATEA PLUS,  deoarece pe  parcursul  zilei  de  10  noiembrie  2019,  în  care  se
desfășurau  alegerile  prezidențiale,  turul  I,  în  cadrul  emisiunilor  informative  au  fost
difuzate unele declarații care au avut un conținut electoral,  fapt ce contravine art. 8 din
Decizia nr. 781/2019.

Potrivit dispozițiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la
închiderea  urnelor  sunt  interzise  difuzarea  oricăror  mesaje  şi  comentarii  cu  conţinut
electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.’’

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 
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