Decizia nr. 436 din 07.07.2020
privind somarea 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 7 iulie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării
nr. 6503/30.06.2020, cu privire la emisiunile ’’Realitatea Zilei’’ și ’’Deschide
Lumea’’, difuzate în 30.06.2020, de postul REALITATEA PLUS.
Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine 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 analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a
încălcat prevederile art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de
interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor,
prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în
care problemele sunt în dezbatere publică.
În fapt, în data de 30.06.2020, în cadrul emisiunilor ’’Realitatea Zilei’’ și
’’Deschide Lumea’’ postul REALITATEA PLUS a fost difuzat un spot cu mesajul
„Jos măștile, sus inimile!”.
Redăm din raport constatările reținute cu privire la emisiunile monitorizate:
- Emisiunea „Realitatea Zilei”, din data de 30.06.2020, ora 11.00, realizator Claudiu Popa
Sub titlul: Scandal: Clip viral împotriva purtării măștilor, la sfârșitul scurtei dezbateri despre
impactul amânării relaxării în economia țării, moderatorul aduce în atenția telespectatorilor „Realitatea
Plus”, un videoclip de pe Facebook, precum și pe autorul acestuia.
Invitați: în studiou - Alexandra Păcuraru-jurnalist Realitatea Plus-invitat permanent; Mihai
Neamțu-scriitor. În direct prin telefon: Cezar Ionașcu-consultant de imagine.
(sel.1, rep.26.13-29.18, sel.30-11) Claudiu Popa: ...Pe de altă parte, cum vă sună: „Jos măștile,
sus inimile!”, pentru că așa ar fi mesajul unui clip?! Aseară, avea peste 100.000 de vizualizări unici. Un
clip așadar, pe Facebook. Consultantul de imagine Cezar Ionașcu, imediat ni se alătură, a publicat acest
clip, prin care îndeamnă populația la „împuternicire”! Ce înseamnă asta, aflăm imediat?! Iată clipul!
Este difuzat videoclipul mai sus amintit, în care 5 persoane își scot măștile de pe față, spunând
următoarele cuvinte:
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1. Sunt un om liber!
2. Sunt un erou și fără mască!
3. Vreau să comunic!
4. Pot să respir liber!
5. Soluția nu e să te protejezi, ci să te împuternicești!
Claudiu Popa: „Soluția nu e să te protejezi, ci să te împuternicești”! Bună ziua, Cezar Ionașcu!
Cezar Ionașcu: Vă salut! Salutare ție Claudiu și invitaților!
Claudiu Popa: Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Domnule Ionașcu, ce vrea să
spună autorul?
Cezar Ionașcu: Autorul dorește o împuternicire fizică, morală și spirituală, pentru tot ce
înseamnă popor român. Dar în situația de față, este rezultanta a mai bine de 30, dar nu 30, ce spun eu,
70 de ani de tristețe, apăsare cu bocancul pe ceafă, vești proaste în fiecare zi și tot felul de alegorii de gen,
care ne-au decimat aproape sufletește. Asta vrea autorul!
Claudiu Popa: O.K.! Cum mă împuternicesc eu, Claudiu Popa, dacă în pandemie îmi dau masca
jos?
Cezar Ionașcu: Altă opinie se numește „liber arbitru” și ține de „liber arbitru” care e bazat pe o
educație care nu e unilateralizată, cum a fost până acum. Ar trebui să avem o educație mult mai
diversificată decât cea care ne e impusă. Printr-un vector lung (...) care este educația de tip prusac în
România, cu aplicații foarte triste la nivel de popor. Uitați rezultatele!
Claudiu Popa: Bun, dar sunt oameni, Cezar Ionașcu, sunt oameni, care urmărind clipul astăzi,
citeam prin presă mai multe comentarii, sunt și oameni care spun: „Omul ăsta ne instigă să nu mai
purtăm măști!”
Cezar Ionașcu: Omul ăsta dă o speranță populației care este într-o situație foarte, foarte delicată
în secunda de față. Nu instig la nerespectarea regulilor sanitare. Nici prin cap nu-mi trece așa ceva.
Sunt un bun român, un bun plătitor de taxe și impozite, sunt un creștin. Duminică, la fel ca domnul
Neamțu, am fost la biserică și-mi cresc cu bucurie cei 4 copii, apărându-mi familia de tot ce înseamnă
orice altceva decât credința mea. Și nu doar credință în sens creștin, credință în sens laic. Ce-am dat prin
declarația grupului pe care l-am format și e o comunitate destul de largă, este credința în speranță!
Nimic altceva. Nu este o instigare!
Claudiu Popa: Mulțumesc Cezar Ionașcu pentru aceste precizări! (...)
După pauza de publicitate, în studiou au fost făcute următoarele comentarii, despre clipul deja viral
pe internet.
(sel.2, rep.38.26-41.01, sel.30-11) Claudiu Popa: „Jos măștile, sus inimile!”, am văzut un clip
puțin mai devreme, înainte de pauză, autor Cezar Ionașcu, poate ușor controversat. Mihai Neamțu,
Alexandra Păcuraru, cum îl vedeți?
Mihai Neamțu: Eu îl știu pe Cezar Ionașcu și apreciez faptul că, într-o lume în care nu se mai
vorbește despre masculinitate, despre modele, despre a fi tată, despre a fi soț, el o face într-un mod
talentat și cu mult curaj. În același timp, pentru că s-a menționat elementul de credință, aș spune că în
lumea răsăriteană, în lumea bisericii noastre ortodoxe cu precădere, tensiunea asta între credință și
știință, n-a fost atât de vehementă ca în lumea de pildă occidentală, unde știți că am avut și arderi pe rug,
am avut și inchiziție. Logosul care s-a revelat nouă, este în egală măsură o legitate universală a ordinii
create, este și un principiu metafizic atemporal.
Claudiu Popa: Ați simțit vreo exagerare în acest clip?
Mihai Neamțu: Deci să crezi în Hristos, nu înseamnă să negi legile firii. Înseamnă doar, să ridici
experiența asta științifică, la un nivel mai înalt. Dacă există o boală și toți medicii spun că ea există, că
există acest virus, noi nu putem să negăm existența lui. Ce pot să înțeleg și asta cred că vrea să ne
transmită, sau asta e hermeneutica mea pozitivă, luminoasă și generoasă, el ne spune cred, Cezar,
următorul lucru. Cezar Ionașcu ne spune așa: „Sunt situații în care masca te poate chiar împiedica să
respiri și chiar să trăiești. Și s-a întâmplat. Eu cunosc un caz, pot să spun foarte rapid, în 15 secunde.
Claudiu Popa: În 10!
Mihai Neamțu: O bunicuță, în plină vară, a leșinat într-un mijloc de transport în comun. Toți au
încercat să-i dea primul ajutor, nimeni nu s-a atins de mască. Când un prieten de-al meu i-a luat masca, a
putut respira și și-a revenit. Deci sunt situații în care masca nu-și face treaba și chiar te poate împiedica
să respiri.
Claudiu Popa: Dar poți să spui la modul general „Jos măștile”?
Alexandra Păcuraru: Sunt și persoane alergice, tinere, care nu se pot oxigenea cu această
mască. Eu atât pot să spun. Acolo unde știința cedează, credința câștigă teren. Este foarte important să
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avem o legătură directă și să ne întărim imunitatea prin bucurie, prin împlinire, prin respect de sine și
atunci când te respecți pe tine, păstrezi distanța socială, nu ești nevoit să porți mască. Am văzut oameni
care poartă mască, nu se dezinfectează pe mâni, ating aceleași obiecte, ba mai mult, vor să dea mâna cu
tine. Deci și eu văd ceva pozitiv din acest material și chiar cred că noi românii, trebuie să fim un pic mai
optimiști!
Claudiu Popa: Mulțumesc pentru moment Alexandra Păcuraru și Mihai Neamțu!
- Emisiunea Deschide Lumea, din data de 30.06.2020, ora 13.00, realizator Gabriel Bălașu.
Clipul cu mesajul „Jos măștile, sus inimile!” realizat de către Cezar Ionașcu, difuzat și comentat
la ora 11.00, a fost reluat și în cadrul emisiunii „Deschide lumea” de la ora 13.00
Invitat în direct prin telefon: Carmen Dorobăț-medic primar infecționist
Titlu: Scandal: Clip viral împotriva purtării măștilor.
(sel.1, rep.04.23-06.25, sel.30-13) Gabriel Bălașu: „Jos măștile, sus inimile!”, este mesajul unui
videoclip care a ajuns viral pe rețelele de socializare. Consultantul de imagine Cezar Ionașcu a publicat
un videoclip, prin care îndeamnă populația să nu mai poarte măști!
Este redifuzat „clipul împotriva purtării măștilor”
Gabriel Bălașu: Discutăm despre toate acestea, cu medicul primar infecționist Carmen Dorobăț,
manager Spital boli infecțioase Iași. Sărut mâna doamnă! Ce putem spune despre toate aceste lucruri? În
primul rând, despre știrea publicată mai devreme, pe care am difuzat-o și noi, cu privire la cei doi soți!
Carmen Dorobăț: ...Am auzit numai ceea ce ați spus în legătură cu videoclipul și mi s-a părut
așa un îndemn, care a fost făcut fără nici cea mai mică preocupare, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele
3 luni în sectorul medical, cu toate eforturile care s-au făcut în cadrul medicilor, asistentelor,
infirmierelor ș.a.m.d., a celor care au luptat în prima linie, SMURD și Ambulanța și ceea ce se spune,
că ar fi suficient numai să ne întărim noi pe noi și să nu mai păstrăm măsurile de precauție.
Gabriel Bălașu: Haideți să vă fac un rezumat și la știrea prezentată mai devreme. Doi soți
infectați cu virusul, au intrat cu mașina în gardul unei case...

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că emisiunile ’’Realitatea Zilei’’ și ’’Deschide Lumea’’ din
30.06.2020 au fost difuzate cu încălcarea dispozițiilor art. 66 din Codul
audiovizualului, potrivit cărora în programele de ştiri şi dezbateri informarea în
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală,
trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a
opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.
Astfel, în cadrul celor două emisiuni a fost difzuat un spot prin care oamenii
erau îndemnați să nu mai poarte măști, iar discuțiile pe marginea acestui spot nu
au avut toate punctele de vedere pro și contra purtării măștii, astfel încât publicul
să-și poată forma propria opinie în legătură cu acest subiect. În aceste condiții,
Consiliul a constatat că nu a fost asigurată o informare imparțială, echilibrată şi nu
a fost favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziţie, conform normelor invocate.
Faţă de 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 somație.
Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul 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:
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Art. 1: Radiodifuzorul 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, pentru postul
REALITATEA PLUS) se sancţionează cu somație publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.
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 post, 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 somație publică postul
REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul emisiunilor ’’Realitatea Zilei’’ și
’’Deschide Lumea’’, în care a fost difuzat spotul cu mesajul „Jos măștile, sus
inimile!”, nu a fost asigurată o informare imparțială, echilibrată şi nu a fost
favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziţie, conform art. 66 din Codul audiovizualului. ’’
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 Dumitru Ciobanu

