
 

Decizia nr. 198 din 20.02.2020 
privind amendarea cu 5.000 de lei a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 

cu sediul în 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; 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 februarie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
nr. 1017/03.02.2020, cu privire la emisiunea “Realitatea românească”, ediția din  
31.01.2020, difuzată de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL 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 de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).                                                                                                         

Potrivit dispozițiilor invocate: 

    Art. 66 - 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, postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 31.01.2020, în 
intervalul orar 20:59 – 22:46, în direct, emisiunea ”Realitatea românească” moderată de 
Octavian Hoandră. În cadrul emisiunii, au participat în calitate de invitați: prof. dr. Beatrice 
Mahler (manager Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta), Florian Bichir (profesor 
universitar, ziarist), Mirel Curea (redactor-șef adjunct Evenimentul Zilei), Vlad Nistor 
(europarlamentar, PNL), Val Vâlcu (redactor-șef DC News), Bogdan Comaroni (redactor 
ziuanews.ro), și, în direct, prin telefon,  Cozmin Gușă (membru PSD).  

 Conform raportului, temele discutate în emisiune au privit existența unor avertizori 
de integritate în spitale și situația din spitale; liberalizarea accesului furnizorilor privați de 
servicii medicale la programele naționale de sănătate coordonate de CNAS; moțiunea de 
cenzură; reforma din PSD;  gripa sezonieră și coronavirusul din China. 
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Potrivit raportului, în legătură cu subiectul cu privire la care a fost sesizat Consiliul, 
pe ecran au fost afișate următoarele titluri:  BREAKING NEWS; BILANȚUL GRIPEI – 12 
ROMÂNI MORȚI; ULTIMA VICTIMĂ, UN COPIL DE PATRU ANI DIN CLUJ; MĂȘTI DE 
PROTECȚIE PENTRU CĂLĂTORI; CUM SE APĂRĂ ROMÂNII DE GRIPĂ; GRIPĂ FĂRĂ 
VACCIN ÎN CABINETE; ORBAN A GĂSIT FAKE NEWS ÎN SĂNĂTATE; ORBAN: 
PRIVATIZAREA SĂNĂTĂȚII, O ABERAȚIE; ORBAN: NIMENI NU INTRODUCE 
COPLATA; SE VA PRIVATIZA SISTEMUL DE SĂNĂTATE?; SĂNĂTATEA 
ROMÂNEASCĂ, LOVITĂ DE SCANDALURI; ORBAN: PROPUNERILE, EXTREM DE 
BENEFICE; CORONAVIRUSUL A DEVENIT URGENȚĂ GLOBALĂ; LUMEA, ÎN ALERTĂ 
DE CEL MAI ÎNALT GRAD; CORONAVIRUSUL A UCIS 213 OAMENI; 9.776 DE OAMENI 
INFECTAȚI CU VIRUSUL UCIGAȘ; LIFTIERĂ VĂDUVĂ, CONCEDIATĂ DE LA MUNCĂ; 
DOAMNA MINISTRU NU MAI ARE NEVOIE DE LIFTIERĂ; CONCEDIATĂ FĂRĂ O 
VORBĂ ÎN PRAGUL PENSIEI; SCANDAL DE AMPLOARE ÎN SĂNĂTATE; LA STAT E 
MINISTRU, LA PRIVAT E MEDIC; MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, PLĂTIT DE UN SPITAL 
PRIVAT 

Redăm, spre exemplificare fragmente din raportul de monitorizare al emisiunii  
Realitatea românească din 31 ianuarie 2020, analizat de membrii Consiliului: 

Sel 1 (rep 02.26 – 04.01, sel 31-21) Octavian Hoandră, la începutul emisiunii: 
Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Octavian Hoandră. Vă mulțumesc că sunteți la 
”Realitatea românească”! Vă mărturisesc că joi sau miercuri seara când am proiectat cu Silviu 
(neinteligibil) emisiunea din seara aceasta ar fi arătat cu totul altfel. Mă bazam pe un editorial 
pe care l-a scris colegul nostru Mirel Curea pe care dumneavoastră îl apreciați, dar s-a 
modificat pentru că vreau să vă spun că, între timp, eu… așa cum v-am spus acum câtva 
timp… am spus că dau acestui guvern în jur de 100 de zile sau nu știu cât… la una dintre 
emisiuni… și domnul Val Vâlcu mă apostrofa că îi dau prea mult… eu am zis să le dau… da 
se întâmplă niște lucruri… Mai întâi, doamna asta ministru de la Muncă… aflu că a dat afară o 
femeie necăjită… liftieră… mie mi se pare revoltător și zguduitor pentru dezumanizarea la 
care am ajuns unii dintre noi… aflu că ministresa Învățământului se duce cu camerele și face 
descinderi într-o școală și o apostrofează pe o profesoară că vorbește prea tare și acuma 
ministrul Sănătății este prins la mijloc… nu știu exact care este adevărul… da în orice caz, tot 
ce se spune și văd că domnul premier contrazice tot, este dreptul domniei-sale… eu aș fi, în 
schimb, mai circumspect… cine sunt eu să dau sfaturi unui mare prim-ministru român? 

Sel 2 (rep 20.39 – 27.55, sel 31-21) Octavian Hoandră: De fapt… toate astea… e 
vorba de sistemul medical. Domnu Curea… 

Mirel Curea: Eu cred că asistăm la începutul unei chestii foarte urâte. Vlad Voiculescu 
când a fost ministrul Sănătății…  

Octavian Hoandră: Dacă o luați așa, atunci stați să vă mai  dau un material (…) 
A fost difuzat un fragment din emisiunea ”Legile puterii” din 30 ianuarie 2020, emisiune 

moderată de către Denise Rifai și care l-a avut invitat pe jurnalistul Ion Cristoiu. 
(rep 00.28 sel 2) Ion Cristoiu: Cum adică, vine și-mi spune să dăm din programele 

de sănătate și clinicilor Polisano? Da? Știți care este dedesubtu'? Mă rog… cercetați… 
Clinicile astea mari private… Polisano, Medlife și Sanador… urmează să fie cumpărate 
de   un fond de investiții american, da? Nu știm… Acest fond, din momentul în care 
apare ordonanța domnului Costache, costă un (neinteligibil) triplu. Păi cum adică? Vin 
cu șmecheria asta? Păi cum adică? Iertați-mă… dumneavoastră, dacă v-ar numi 
directoarea TVR, v-ați putea permite să aveți emisiune la una privată? E concurență! 

Denise Rifai: La Realitatea nu renunț! Mă duc președinte-director la TVR și rămân 
și la Realitatea.  

Ion Cristoiu: (neinteligibil) Dacă era așa de geniu, de ce mai face? Nu, nu mă 
interesează… Și mai ales că după… s-a dezvăluit că ăsta e și pe fondul că el se bate 
pentru ele. Că dacă se bătea pentru Crucea de Piatră, n-avea nicio legătură. 
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La revenirea în direct, în platoul emisiunii, Octavian Hoandră: Domnul Curea, 
dacă e așa… 

Mirel Curea: E mult mai mult decât asta…  
Octavian Hoandră: Dacă-i așa este foarte trist… 
Mirel Curea: Deci asta este partea de ciordeală, ca să mă înțeleagă lumea… dar e 

mult mai mult… Deci Vlad Voiculescu… deci șmecherii au înțeles că calea pe care 
plecase Vlad Voiculescu e greșită. Adică… Arestarea  profesorilor... marilor profesori… 
compromiterea lor… arestarea, dosare, unii au fost reținuți, alții au fost puși sub control 
judiciar, alții cu dosare penale… doctorul Burnei, doctorița Monica Pop… 

Florian Bichir: Au chinuit-o ca pe hoții de cai…  
Mirel Curea: Așa… doctorița Monica Pop… probabil că știe toată lumea, dar 

merită repetat… a învins trei cancere… cancerul de colon, cancerul Vlad Voiculescu și 
cancerul Tolontan… 

Invitat din platoul emisiunii: Și DNA…  
Mirel Curea: Păi exact… da, da, da… eee, au văzut că e greșit… (neinteligibil) Au 

vrut să compromită tot ce înseamnă voce care, în cazul unei privatizări dintr-astea 
ordinare, odioase, ăștia ar avea ceva de spus. Sunt niște lideri de opinie, sunt ascultați, 
sunt șefii unor școli de medicină… termin cu ei, pe de o parte… Pe de o parte, mai 
împușcau încă un iepure… puneau mâna pe ei, îi arestau, îi compromiteau... nu mai 
rezolvau ei niște cazuri medicale complicate pe care le rezolvau doar puțini din țară și 
atunci cazurile respective mergeau în străinătate, Casa le deconta și… 

Octavian Hoandră: AKH… 
Mirel Curea: … nu numai… atenție!... nu numai AKH… 
Octavian Hoandră: E cel mai la îndemână… 
Mirel Curea: Da, da… 
Octavian Hoandră: Mulți români acolo…  
(rep 03.14 sel 2) Mirel Curea: Eu am fost într-o clinică din Germania, am stat de 

vorbă cu niște profesori cărora li s-a propus… vă aducem cazuri, decontează Casa de 
Asigurări de Sănătate din România și din Polonia… fiind doi profesori, un polonez și un 
român… și 15 – 20% vă spunem noi… 

Florian Bichir: Procent, domne… la pacienți trimiși…  
Mirel Curea: Bun... 
Octavian Hoandră: Să-i bată Dumnezeu!  
Mirel Curea: Se împușcau doi iepuri de-aici… Deci o dată se făceau bani mulți și 

încă odată terminau cu acești profesori care, la o adică, poate să spună: Domne, stați, 
nu e normal… Bun! Știm foarte bine că era secretara de stat Althamer, soția ăluia care a 
făcut… l-a arestat pe… l-a terminat… l-a compromis pe viață pe doctorul Burnei… 
bun… Acum nu e în regulă că a ieșit scandal. A sărit presa în sus, a mai sărit și lumea 
în sus în 2012 când cu Arafat că și atunci tot o tentativă  de genul ăsta… Și acum o iau 
ușor… au luat-o ușor… Domne, stai că e bine… uite, privatizăm…  sigur că da și 
atuncea ăla care este asigurat dar care vrea niște condiții mai bune se duce… coplată…  
cine n-are va fi tratat mai la fel, da nu va avea pat cu saltele de la Cataramă, va avea 
niște… eee… Acuma au început s-o ia ușor… Domne, miza este următoarea… Să dea 
Dumnezeu să fiu eu profet mincinos, deși când ajungi să ai părul alb în cap… 

Octavian Hoandră: Eu pe domnul Cristoiu îl cred…  
Mirel Curea: … ai citit toate filmele… ai văzut toate filmele când începi să ai părul 

alb în cap și trebuie să fii de mare rea-credință să mai vrei să mai minți sau ești, pur și 
simplu, tâmpit și degeaba ai păr alb în cap… Domne, (neinteligibil) să se privatizeze 
tot… drastic… Casa Națională de Asigurări de Sănătate… Smurdul lui Arafat… nu vezi 
că a fost o tentativă să-l radă, iar să-l demită, să... da au văzut că încep oamenii să 
fiarbă… Domne, lăsați-l, lăsați-l, lăsați-l, lăsați-l… Domne, trebuie vândute… temelie, 
domne… deci trebuie să fie sănătatea cum e ba Apa Nova, cum e electricitatea, cum e 
gazu'. Bun… Cineva poate… unii spun că poate e bine chestia asta… 

Octavian Hoandră: Și eu mă gândesc… 
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Mirel Curea: Domne, pentru bine are bani e bine, domne, dar dacă sănătatea se 
transformă în business, nu va fi bine pentru toată lumea. Dacă problema de sănătate a lui 
Tavi Hoandră devine o problemă de oportunitate de afaceri, ferească Dumnezeu, dacă Tavi 
Hoandră face o boală în afara indicilor de rentabilitate… 

Florian Bichir: Nu contează Tavi… O să-ți spună: Mori! Nu dă 20.000 pe tine… (…) Păi 
da sănătatea nu e afacere ca educația…  

Mirel Curea: Nimeni nu vrea să vadă… nimeni… și aicea doamna doctor ne poate 
spune mult mai bine decât pot să-o fac eu… programele naționale-s programe naționale… nu 
dau nume, nu dau că nici nu mă pricep și nici nu (neinteligibil)… habar n-am… 

Florian Bichir: A vrut să-i distrugă…  
Mirel Curea: Domne, oamenii… Sunt boli grave, domne, sunt boli grave… păi mama a 

fost tratată la 87 de ani… este scoasă… este scoasă din evidență cu o leucemie… tratată cu 
medicamentele din clasa biologilor noi apărute… pe programe naționale… 4.000 de euro… 

(rep 06.21 sel 2) Octavian Hoandră: Să spun că toți cei care s-au auzit aicea pot 
să intervină să dea o replică… domnul Voiculescu… toată lumea e  așteptată în 
telefon… 

Mirel Curea: O clipă și am terminat. Mie-mi este teamă că ce vedem noi acum… și 
cu avertizorii ăștia? Că, de fapt ce fac? 

Octavian Hoandră: Ăștia-s oamenii… 
Mirel Curea: Niște sifoane, ce să fie? Păi a mai încercat, domne, a mai încercat 

și… cum o cheamă?... fosta ministră a Sănătății?...  
Octavian Hoandră: Sorina Pintea… 
Mirel Curea: Sorina Pintea… A încercat și ea… ea mai tare… voia să trimită pe 

unii din Ministerul Sănătății să dea șpagă doctorilor, să provoace… Ce să constate ăia? 
Că ăia nu-s organ, că… adică o demență. Acuma încearcă altfel… de ce? Lumea nu 
trebuie, domne, decât atâta să audă… Băi, cu doctorii ăștia nu se mai poate, bă. 

Octavian Hoandră: Da. 
Mirel Curea: Trebuie să le trimită sifoane… 
Octavian Hoandră: Da, astea-s marile pericole…  
Mirel Curea: Că sunt niște nenorociți. De ce? Că atunci când s-o ciordi sănătatea 

bine de tot, glasurile lor o să fie compromise. Cine, mă, ăștia vorbesc? 
 
Sel 3 (rep 43.38 – 45.54, sel 31-21) Octavian Hoandră: Bogdan , tu ce zici? 
Bogdan Comaroni: Vizavi de partea astalaltă, sigur că există dreptate mai ales pe… că 

banii și tot ce intră în asta, în sistem sunt foarte mulți… dorința de-ai face și p-ăștia afaceri cu 
statul și de-ai ciordi… păi vă dau un singur exemplu… La fiecare gripă de care vorbea Florin 
aicea… la fiecare, da absolut fiecare… după un timp apărea celebrul Tamiflu… 

Florian Bichir: Da… 
Bogdan Comaroni: Domne, eu când am auzit p-ăsta din China, am zis… Mă, câte 

zile trec până vine cu Tamiflu domnul Cercel? Că era așa… 
Florian Bichir: Tata lor cu morții… 
Bogdan Comaroni: N-a trecut nicio săptămână… a apărut Cercel… Domne, 

avem… 
Florian Bichir: E bun Tamiflu-ul…  
Bogdan Comaroni: Da, domne… adică 24 de ore… (s-a vorbit în același timp) A 

apărut știre, deci asta… Și zice… Domne.. Tamiflu… Păi a scris presa, s-au făcut 
anchete deci cu legăturile între Cercel… între anumite companii cu alea americane și cu 
toți… cu dozele care trebuia să ia la fiecare gripă… 

Mirel Curea: Da, da…  
Bogdan Comaroni: Și la care la fiecare… și statul și, în acel moment și politicienii 

erau interesați să producă acea panică care să producă a se cumpăra sute de doze de 
Tamiflu. 

Mirel Curea: Bogdan, mai rău decât atât… Prieten de-al meu era cu tirurile în vamă… 
că era vamă pe vremea aia… era cu tirurile în vamă și n-apăreau ăștia la televizor să spună 
de Tamiflu. Și a băgat tirurile…  
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Val Vâlcu: Da ăia care erau să moară și-au luat Tamiflu și-au scăpat și sunt studiile 
clinice? Tu când o să ai gripă, soția ta ce o să-ți dea? Usturoi? (invitații au vorbit în același 
timp) 

Vlad Nistor: Unul din nepoții mei a avut gripă acum și a fost tratat cu Tamiflu. 
 
 (…). 
După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor fragmente ale 

înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au apreciat că informațiile aduse la cunoștința 
publicului în cadrul dezbaterilor au fost unele referitoare la subiecte de interes public 
general, de natură politică, socială sau economică, privind sistemul de sănătate publică, 
însă radiodifuzorul nu a asigurat imparțialitatea și echilibrul punctelor de vedere referitor la 
aspectele aduse în atenția publicului.   

Potrivit dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, 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. 

Or, din modul de desfășurare al emisiunii, din dezbaterile ce au dat conținut 
acesteia, se constată că problemele de interes general aduse în atența publicului au fost 
tratate în mod unilateral, doar din punctul de  vedere al invitaților jurnaliști, fără exprimarea 
unor poziții aparținând autorităților sau persoanelor responsabile cu gestionarea 
aspectelor cu privire la care publicul era informat.   

În raport de acest aspect, Consiliul a apreciat că  invitația lansată de moderatorul 
emisiunii, domnul Octavian Hoandră: Să spun că toți cei care s-au auzit aicea pot să 
intervină să dea o replică… domnul Voiculescu… toată lumea e așteptată în 
telefon…  nu a fost de natură să asigure desfășurarea emisiunii cu respectarea 
prevederilor legale.  

O informare corectă a publicului presupune asigurarea imparțialității și echilibrului 
punctelor de vedere prezentate, astfel încât publicul să-și poată forma în mod liber o 
opinie cu privire la problemele aduse în atenția sa.  

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, radiodifuzorul fiind 
sancționat anterior cu somații publice, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

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. (3) 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. 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 amendă de 5.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 amendă de 5.000 lei postul de 

televiziune REALITATEA PLUS, deoarece emisiunea „Realitatea românească”, din 
31.01.2020, în care au fost abordate subiecte de interes public general privind sistemul de 
sănătate, a fost difuzată cu nerespectarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea publicului 
în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie 
să fie făcută cu asigurarea imparţialității şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în 
care problemele sunt în dezbatere publică.” 

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

 

PREȘEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

 

 

                               Serviciul Juridic, Reglementări și  
          Relații Europene 

                 

Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 

 

 

 

 

 


