
 

 
Decizia nr. 316 din 23.06.2022 

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 HD 
București, Str. Frumoasa nr. 20, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 5461/11.05.2022; 5461 REV/07.06.2022, cu privire la emisiunea ’’100%’’ difuzată 
în data de 10.05.2022, de postul REALITATEA PLUS HD. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS HD aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.2/17.01.2013 eliberată 
la 31.05.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2/31.05.2022). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele 
principii: 

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, în data de 10.05.2022, în intervalul orar 23:10 - 00:45, postul 
REALITATEA PLUS HD a difuzat, în direct, o ediție a emisiunii 100%, moderată de 
Laurențiu Botin.  

Redăm sinteza constatărilor din raportul de monitorizare: 
 

100% - 10.05.2022, ORA 23:10 – DEZBATERE 

Sinteza constatării 
În cadrul ediției monitorizate, s-a discutat despre faptul că, la finalul partidei de hochei dintre echipele 

naționale ale României și Ungariei, în sală s-a cântat imnul Ținutului Secuiesc, după intonarea oficială a 
imnului echipei câștigătoare, Ungaria.  

S1 - Momentul ar fi iscat tensiuni între politicienii din România și, în acest sens, au fost prezentate 
declarații înregistrate ale unor politicieni (Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Csoma Botond, George Simion 
și Kelemen Hunor).   

La dezbătarea subiectului au participat următorii invitați: Monica Tatoiu, Antonio Andrusceac, deputat 
AUR, Bogdan Balașnicu, Secretar de Stat PSD, Alexandru Dimitriu, reprezentant USR – în platou, iar Turos 
Lorand, liderul senatorilor UDMR, Emilian Cernica, vicepreședintele Federației de Hochei, Alexandru 
Nistor, Secretar General al Federației de Hochei – prin legătură telefonică directă. 

Au fost regăsite titlurile indicate în sesizare: IMNUL SECUIESC, CÂNTAT DE NAȚIONALA 
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ROMÂNIEI; IAR AU BĂGAT BĂȚUL PRIN GARD. NEM TUDOM, ROMÂNIA; MINISTRUL BARNA 
TACE. S-A FĂCUT CĂ NU AUDE; NAȚIONALA DE HOCHEI, GAFĂ DE PROPORȚII; IMNUL 
ȚINUTULUI SECUIESC, CÂNTAT DE NAȚIONALA TĂRII; SFIDARE, IMNUL SECUILOR 
INTONAT PENTRU ROMÂNIA; NAȚIONALA DE HOCHEI, PREZENTATĂ SECUIEȘTE; CE AU 
CÂNTAT SPORTIVII ÎN LOC DE IMNUL ROMÂNIEI; MOMENT RUȘINOS LA CAMPIONATUL 
DIN SLOVENIA. 

Moderatorul emisiunii a menționat că reprezentatul UDMR prezent prin intervenție telefonică în 
emisiune va expune punctul de vedere oficial al formațiunii pe care o reprezintă. Precizăm faptul că au existat 
situații când acesta a fost întrerupt de către invitații prezenți în platoul emisiunii sau când nu s-a putut distinge 
discursul acestuia deoarece invitații au vorbit concomitent. 

S2 – Întrebat dacă i se pare normal ca la o competiție România - Ungaria să se cânte imnul Ținutului 
Secuiesc, reprezentantul UDMR, Turos Lorand, a susținut că moderatorul manipulează prin întrebări. 
Conform regulamentului, se intonează imnul echipei câștigătoare.  

Rep. 04.19 din S2 – Emilian Cernica, secretar general al Federației Române de Hochei, a intervenit 
telefonic și a aprobat cele spuse de reprezentantul UDMR, însă a adus în atenție subiectul referitor la 
ministrul Tanczos Barna, care a fost prezent la meciul respectiv. Despre acesta, invitatul a susținut că nu avea 
ce căuta în acea zonă și că a mințit (când ar fi afirmat că a stat în zona galeriei unde erau brașoveni – rep. 
08.52 din S2) 
S3 -  Invitatul Lorand Turos a fost întrebat din nou dacă i se pare normal să se intoneze imnul Ținutului 

uiesc la un astfel de meci și, în acest context, s-a iscat o întreagă discuție între acesta și invitata Monica Tatoiu 
 privire la identitatea regională.  

Rep. 05.20 din S3 – În continuare, moderatorul a făcut următoarele afirmații: Laurențiu Botin: Este și 
nemulțumirea unora de la Federația Româna care acuză, mai voalat sau mai pe față, că Federația 
Româna de Hochei e un fel de afacere de UDMR și că patinoarele pe care onor le aveți acolo în Ținutul 
Secuiesc, ca să vă suflu în pânze, sunt făcute din finanțare din Ungaria. Ba mai mult decât atât, ca să mai 
aruncăm așa o căniță de benzină pe focul ăsta mocnit, vă spun doar atât, s-a pregătit Hotărâre de Guvern 
ca Asociația Csikszereda de fotbal să devină asociație d-asta de interes național, iar echipa Farul, 
Academia lui Gică Hagi fost refuzată.  

S4 - Laurențiu Botin: Este Federația Româna de Hochei o afacere UDMR, domnilor vicepreședinte și 
secretar general? 

Emilian Cernica: Nu, nu, în niciun caz nu este o afacere, chiar dacă se fac mari presiuni pentru a 
obține conducerea Federație, și numai a Federației de Hochei. Din câte înțeleg eu sau din câte mi-am dat 
eu seama, se încearcă să se obțină federațiile la toate spoturile de iarnă, inclusiv schi și biatlon și bob și 
sanie. Domnul Novak atât a înțeles din tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, să trimită Corpul de Control al 
ministrului la Federația de Hochei. (...) Asta nu e nicio problemă. Nu, nu este o afacere a lor.  

Rep. 01.58 din S4 - Laurențiu Botin: Domnul Nistor, care este implicare domnului Barna, Tanczos 
Barna, ministru în toată povestea asta cu hocheiul?   

Alexandru Nistor: Implicarea domnului Barna... Din păcate, domnul Barna a văzut-o ca o, n-o să-i 
spunem afacere, cum v-ați exprimat, dar a văzut-o ca o dorință de afirmare, el a crescut foarte mult în 
UDMR, 100% a crescut prin ceea ce a făcut, în ghilimele, nu bun pentru hocheiul românesc, dar bun 
pentru hocheiul din regiune. În perioada dumnealui, erau foarte, foarte, foarte puțini jucători români la 
națională, da? Se plăteau jucătorii, vă spun fără nicio exagerare, ca să vină la națională, pentru că a fost o 
politică înaintea dumnealui, nu erau lăsați jucătorii să vină la națională. Erau convocați și nu erau lăsați. 
Din păcate, domnul Barna n-a făcut nimic bun. Mai rău, au lăsat Federația, după niște ani buni, au lăsat 
Federația cu niște datorii enorme. 

Rep. 04.20 din S4 - Alexandru Nistor: (...) Și nu este normal, cum bine spun foarte mulți, un jucător 
român să nu vorbească românește. Mă iertați, să nu înțelegem greșit. Și nu este normal, stimați domni, nu 
este normal ca o regiune care nu are populație nici măcar cât un sector din București să aibă cinci 
patinoare, atenție, și noi românii, în țara noastră, noi nu avem un patinoar, dar însă li s-au aprobat de la... 

Turos Lorand: Dacă îmi permiteți, trebuie să intervin!  
Laurențiu Botin: Imediat, domnul senator! Cu siguranță! 
Turos Lorand: Duceți discuția... 
Alexandru Nistor: S-a aprobat de la CLI construirea a încă patru patinoare... 
Turos Lorand: ... noi maghiarii din România suntem cetățeni români. Nu puteți să faceți o diferențiere 

între maghiari și români în acest sens. Unu la mână! Doi! 
Laurențiu Botin: Ați făcut dumneavoastră diferențiere. 
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Turos Lorand: S-au adus acuzații foarte grave la adresa domnului ministru Tanczos Barna. În ultimii 
cincisprezece ani, el a fost singurul care s-a implicat și a construit patinoare. Domnilor... eu cred că... 

(invitații vorbesc concomitent) 
Alexandru Nistor: Domnul Tanczos a semnat demolarea patinoarului din București. Domnul Tanczos 

a semnat demolarea patinoarului din București. Subliniați, vă rog! Domnul Tanczos distruge hocheiul din 
București. Unde a construit? La Galați a construit? Unde a construit la Galați? A demolat patinoarul din 
București. 

Turos Lorand: De când ați preluat Federația? De când ați preluat? Trebuia să construiți. 
Monica Tatoiu: Asta e o aroganță lipsită de curtoazie. Nu vă supărați! Puteți să vorbiți cu cineva... 

lipsită de curtoazie. 
Rep. 10.02 din S4 – A fost prezentată și analizată o fotografie în care ministrul Tanczos Barna era alături 

de echipa de hochei a Ungariei. În fotografie apărea și steagul Ținutului Secuiesc, iar ministrul purta un tricou 
inscripționat cu stema României. Reprezentatul UDMR a solicitat ca fotografia să fie prezentată în totalitate, 
fără a fi tăiată.  

S5 – Moderatorul a cerut reprezentanților Federației Române de Hochei prezenți în emisiune să precizeze 
care sunt jucătorii care nu au cântat imnul Ținutului Secuiesc. 

S6 - Laurențiu Botin: Domnul senator Turos Lorand, vă rog frumos, ca și concluzie! Că nici măcar nu 
îndrăznesc să vă întreb. 

Turos Lorand: Văd că e un scandal artificial. Susțin acest punct de vedere și încă o dată subliniez: m-
aș bucura foarte tare dacă acei politicieni care acum sunt foarte vehemenți ar avea poziții similare atunci 
când pe stadioane asta se întâmplă săptămânal, auzim lucruri xenofobe...  

Laurențiu Botin: Dar cine v-a supărat? V-a supărat domnul Ciolacu, domnul Grindeanu, cine v-a 
supărat? 

Antonio Andrusceac: Domnule senator, să știți că eu nu sunt adeptul să facem un scandal din lucrul ăsta, 
dar dumneavoastră acum folosiți o tehnică de manipulare și chiar nu sunteți în poziția în care să manipulați 
acum. Poate un pic de reținere ar fi fost bună. Dumneavoastră spuneți că zilnic se întâmplă manifestări 
xenofobe, dar nu când joacă naționala României.  

Turos Lorand: Eu nu manipulez... eu chiar nu manipulez... 
Antonio Andrusceac: Spuneți lucrul acesta și vă referiți la niște echipe de club, da? Acolo probabil că vă 

referiți, dar n-aveți niciun exemplu în care o națională a României să facă așa ceva. Un pic de reținere cred 
că n-ar fi stricat, astfel încât să se termine acest curent care nu ne face cinste nici nouă celor care suntem 
invitați, nici dumneavoastră. (invitații vorbesc concomitent) 

Turos Lorand: M-aș bucura dacă politicienii ar fi la fel de vehemenți, da? Eu nu v-am întrerupt, da? 
Laurențiu Botin: Imediat! Domnul senator... 
Turos Lorand: Deci, nu vă face cinste să mă întrerupeți, da? 
Antonio Andrusceac: Aici aveți dreptate, dar nu m-am putut abține. 
Turos Lorand: Faptul că... cu pumnul în gură nu e ok, da? Ăsta e punctul meu de vedere. Încă o dată, 

acei politicieni vehemenți să fie foarte fermi și atunci când comunitatea noastră e atacată pe stadioane. 
Rep. 01.40 din S6 - Laurențiu Botin: Așa e, domnul senator. Sunt niște răutăcioși. Mai am o întrebare 

eu către dumneavoastră și vă rog să îmi răspundeți. Cum comentați, ca senator al României faptul că 
Ministerul Sporturilor, condus de domnul Novak, a avizat pozitiv și a pregătit Hotărâre de Guvern prin 
care Asociația Csikszereda din Sfântu Gheorghe, care se ocupă cu fotbal și cu Academia de Fotbal, să fie 
trecută prin Hotărâre de Guvern, asociație de interes național... 

Monica Tatoiu: Adică să fie finanțată.      
Laurențiu Botin: Adică să poată fi finanțată de Consiliul Județean și de la statul român. Și același 

Minister ai dat aviz negativ Academiei de Fotbal din Ovidiu, Constanța, a marelui fotbalist Gică Hagi. Vă 
rog să comentați! 

Turos Lorand: Da, haideți să nu facem o concurență între Hagi și Novak, pentru că nu e cazul, da? Ambii 
sunt sportivi de performanță, cu rezultate remarcabile. 

Laurențiu Botin: Domnul senator, o instituție a statului, condusă întâmplător și vremelnic... 
 
Nu au fost regăsite precizări referitoare la contactarea miniștrilor despre care s-au făcut afirmații 

în cadrul emisiunii (Tanczos Barna și Eduard Novak), pentru a li se oferi posibilitatea de a-și expune 
punctele de vedere. 
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Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 
au constatat că emisiunea ’’100%’’ din 10 mai 2022 a fost difuzată cu încălcarea 
dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora  în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să asigurare respectarea principiului în sensul căruia 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, în cadrul acestei ediții a fost dezbătut subiectul referitor la situația de la 
finalul unui meci de hochei dintre echipele naționale ale României și Ungariei, când 
a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc și de către unii dintre sportivii români, situație 
care a provocat reacții contradictorii în societate.  

Cu toate că în timpul emisiunii a intervenit telefonic un reprezentat al UDMR, 
care a încercat să lămurească situația relatată, radiodifuzorul a afișat pe ecran titluri, 
precum: IMNUL SECUIESC, CÂNTAT DE NAȚIONALA ROMÂNIEI; IAR AU BĂGAT 
BĂȚUL PRIN GARD. NEM TUDOM, ROMÂNIA; MINISTRUL BARNA TACE. S-A 
FĂCUT CĂ NU AUDE; NAȚIONALA DE HOCHEI, GAFĂ DE PROPORȚII; IMNUL 
ȚINUTULUI SECUIESC, CÂNTAT DE NAȚIONALA TĂRII; SFIDARE, IMNUL 
SECUILOR INTONAT PENTRU ROMÂNIA; NAȚIONALA DE HOCHEI, 
PREZENTATĂ SECUIEȘTE; CE AU CÂNTAT SPORTIVII ÎN LOC DE IMNUL 
ROMÂNIEI; MOMENT RUȘINOS LA CAMPIONATUL DIN SLOVENIA. 

 Astfel, Consiliul consideră că modalitatea în care a fost tratat acest subiect nu a 
fost una imparțială, echilibrată și cu bună-credință, cu consecința afectării dreptului 
publicului la informare corectă, ceea ce contravine dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) 
din Codul audiovizualului. 

 În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea 
corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în 
rolul său de a informa publicul, iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod 
imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Cu 
privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei precizează că presa este obligată să se supună unor principii 
etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental 
al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar difuzarea ştirilor 
trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi 
demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

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: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.2/17.01.2013 eliberată la 31.05.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.2/31.05.2022 pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS 
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HD) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 emisiunii ’’100%’’ din 10 mai 2022, în care 
s-a dezbătut situația de la finalul unui meci de hochei dintre echipele naționale ale 
României și Ungariei, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc și de către unii 
dintre sportivii români, nu a fost asigurată o informare imparțială și echilibrată.  

Or, potrivit art. 64 din Codul audiovizualului, informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă.’’ 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 

 
 


