
Decizia nr. 364 din 04.08.2022 
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 
București, Str. Frumoasa nr.20, sector 1 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 august 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
înregistrate sub nr. S1390/2022-02-10, cu privire la ediția din data de 10.02.2022 a 
emisiunii ” Legile Puterii” difuzată de  postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.3/17.01.2013 eliberată la 
21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.202). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrările emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 
alin. (1)  și ale 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. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale 
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie 
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată 
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

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 10.02.2022,  
în intervalul orar 20.51-23.14, emisiunea Legile Puterii, moderată  de Alexandra 
Păcuraru.  

Potrivit raportului de monitorizare,  în prima parte a emisiunii, a participat în calitate 
de invitat, Gabriela Firea-PSD, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse și 
Petrișor Peiu-profesor.  

Conform raportului, pe parcursul discuțiilor, pe ecran au fost afișate titlurile: ROMÂNI, 
TREZIȚI-VĂ! ACUM ESTE MOMENTUL SĂ FIM UNIȚI! GABRIELA FIREA, DEZVĂLUIRI DIN 
CULISELE PUTERII. EXCLUSIV: FIREA SPUNE CE LI SE PREGĂTEȘTE ROMÂNILOR. CE 
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DECIZII SE IAU CHIAR ACUM PENTRU BUNICI. EXCLUSIV: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU 
PENSIILE ROMÂNILOR. ALEȘII NAȚIEI, PACE CU FURNIZORII ȘI RĂZBOI CU ROMÂNII. 
AROGANȚĂ URIAȘĂ: SĂ NE OBIȘNUIM CU FACTURI MARI. GAURA DIN BUGET, 
ACOPERITĂ DIN SĂRĂCIA ROMÂNILOR. “FRIGUȘOR” DAN, EDILUL CARE A ÎNGHEȚAT 
BUCUREȘTIUL. SONDAJUL CARE CUTREMURĂ SCENA POLITICĂ. FIREA, PESTE 
IOHANNIS ȘI SIMION ÎN SONDAJE. ROMÂNIA, ÎN FRIG ȘI BEZNĂ CA-N COMUNISM. 
LOVITURĂ CUMPLITĂ: PREȚUL CĂLDURII SE VA DUBLA. DEZASTRUL DIN CAPITALĂ, 
FIREA DEMASCĂ TOT DESPRE NICUȘOR DAN. HAOS ÎN CAPITALĂ. FIREA, MESAJ 
PENTRU NICUȘOR DAN.  

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare cu privire la conținutul și modul de 
desfășurare al emisiunii:  

”(S1-rep.52.51,sel.10-20-04.56, sel. 10-21) Intro-ul moderatoarei: Bună seara România, 
bună seara stimați telespectatori și ascultători Realitatea Plus, bună seara dragii mei români din 
diasporă! Aici, la Realitatea Plus, încercăm de fiecare dată, să fim interfața dvs. cu autoritățile, 
care vă ignoră în continuare. Prezentăm adevărul așa cum este el, adevărul pe care unii dintre 
aleșii acestui popor, încearcă să-l ascundă cât pot, pe unde pot, să-l minimalizeze, orbiți fiind 
parcă doar de propriile interese sau interesele de grup, sau a sponsorilor lor, Dumnezeu știe! 
Din fericire, pe această scenă politică mai sunt și oameni de mare calitate, cărora chiar le pasă 
de această țară și care încearcă din răsputeri să aducă alinare românilor copleșiți de griji, de 
nevoi, românilor disperați. Deși am criticat multe dintre deciziile actualei coaliții, am salutat 
decizia înființării Ministerului Familiei. Era mare nevoie cred eu, de un astfel de organism, care 
să vegheze atent la bunăstarea românilor și să vină de fiecare dată cu soluții, pentru românii 
aflați atât în țară cât și în diasporă. Dacă șeful statului eșuat sau alți demnitari încă dorm, iată 
că noul ministru, chiar se implică activ, deja în cazuri foarte grele și chiar la nivel internațional. 
Mă refer aici, la cel al părinților aflați după gratii în Danemarca, după ce au fost arestați pentru 
că și-ar fi lovit bebelușul. Nu vreau să dau aici verdicte, pentru mine este un subiect delicat, 
foarte dureros, dar cred că acești oameni trebuiau să beneficieze măcar de prezumția de 
nevinovăție! De la începutul acestui scandal, statul român a fost incapabil să le ofere măcar 
asistență și iată că ministrul Gabriela Firea intervine și vom afla de la domnia sa în această 
seară, ce măsuri de urgență vor fi luate?! (...) Sunt onorată să o am alături de mine în platou în 
această seară și cred că își va seta standarde foarte înalte și îi doresc din toată inima, putere 
de muncă, să și realizeze ceea ce și-a propus, ca reușita să fie de neegalat! (...) Șefii ANRE ne 
spun că au făcut controale, dar că nu au intrat în detaliu, factură cu factură. Ce înțelegeți? 
Aștept mesajele dvs. în continuare dragi telespectatori. Am impresia că îmi scapă ceva, pe 
undeva. Poate, lumina va veni în această seară de la invitata mea, Gabriela Firea, care sunt 
convinsă că va demasca și neregulile de la Primăria Capitalei, pentru că, de fiecare dată a dat 
dovadă de onestitate! (...)  

În finalul interviului cu Gabriela Firea, s-a discutat despre problemele de la Primăria 
Capitalei. În acest context s-au făcut și afirmațiile referitoare la “furtul de la alegerile locale 
din 2020”.  

(S2-rep.04.04-07.40, sel. 10-22) Alexandra Păcuraru: S-a scurs timpul nostru, dar nu aș 
vrea să vă las să plecați, până nu atingem un pic și subiectul de la Primăria Capitalei, pentru că 
este dezastru. Până și cei care au votat cu două mâini USR salvăm Bucureștiul, acum plâng 
după dvs., din mai multe motive, știți ce s-a tăiat după ce ați plecat. În afară de acest proiect, să 
numere ciorile din Herăstrău, să afle de ce vin, sau nu știu care este scopul, ce s-a mai făcut? 
S-a făcut ceva real, să știm că măcar apa caldă va exista, țevile se vor schimba, infrastructura 
va continua? Cum ați fi procedat în locul domnului primar Nicușor? 

Gabriela Firea: Am plecat cu gustul amar de la Primărie, nu pentru că nu știu să pierd. 
Oricine intră în politică trebuie să accepte și să fie sus și să fie jos, să câștige și să piardă, ci 
pentru că am fost înlăturată prin foarte multă manipulare și s-a văzut că și prin furt. Dovezile de 
la Sectorul 1 sunt imbatabile. Pentru că s-a afirmat în campania electorală că această zonă de 
dreapta din București, are soluții pentru toate problemele. Și pentru termoficare, apa caldă 
trebuia să curgă de a doua zi, de pe 28 septembrie și pentru transportul public în comun și 
pentru problemele de infrastructură din Capitală, de asemenea pentru sănătate, educație, sau 
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tot ceea ce înseamnă sprijinul social, pentru că avem familii vulnerabile și în București. Din 
păcate, la niciun domeniu de activitate, unde s-au promis proiecte spectaculoase și realizabile 
într-un timp util, nu s-a putut bifa nimic în acest an, ba mai mult decât atât, în anii viitori, Bugetul 
Capitalei va fi și mai mic, pentru că noul primar a solicitat Consiliului și majoritatea formată din 
PNL și USR a suspendat planurile urbanistice zonale ale sectoarelor, deci s-au înghețat 
investițiile în domeniul imobiliar în București. Asta înseamnă șomaj, pierderea locurilor de 
muncă de către acei angajați și plecarea unor sume importante, sute de milioane de euro din 
București, către alte capitale europene: Budapesta, Praga și nu numai, sau în alte orașe mari 
din România. Poate acest lucru s-a dorit, să rămână Capitala României un oraș subdezvoltat, 
cu foarte multe probleme structurale și banii să se ducă în alte zone, oricum să nu rămână la 
noi. Dar văd că nimeni nu reacționează foarte tare! 

Alexandra Păcuraru: Dar cine ar trebui să reacționeze foarte tare, ca într-adevăr 
bucureștenii să simtă o schimbare în bine? 

Gabriela Firea: Societatea trebuie să reacționeze și cei care l-au susținut. Nu este permis 
ca un an de zile să nu demarezi licitația pentru folosirea banilor obținuți de echipa mea! 
Aproape 300 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru înlocuirea rețelei 
de termoficare, vechi de 40, 50, chiar 60 de ani! Un an și ceva nu s-a făcut absolut nimic! Nici 
nu s-au adus fonduri locale, nici nu s-au accesat cele europene, repet, puse pe tavă de echipa 
noastră! În cazul transportului public în comun, da, s-a realizat, în sensul că s-a scumpit biletul, 
ceea ce este foarte grav pentru cetățeni, tot vorbeam de scumpiri pe toate domeniile, la energie, 
la gaze, iată în București și transportul public în comun. (...) 

(S3-rep.07.40-10.42, sel. 10-22) Alexandra Păcuraru: (...) Ce părere aveți de înlăturarea 
domnului Arșinel, în acest mod? Chiar așa, altă preocupare nu avea, decât să ceară o evaluare 
a marelui nostru artist, sau... 

Gabriela Firea: Acolo poate fi o economie, la un maestru, la un actor de talie națională? 
Acolo era economia pentru București? Vă spun sincer, iar sumele încasate în acest an de către 
Primăria Capitalei, sunt net superioare celor pe care le-am încasat pe perioada mandatului meu, 
pentru că eu am avut ghinionul să am un ultim an de mandat cu premierul Ludovic Orban, care 
a transformat campania electorală într-o bătălie personală, diminuând de multe ori la jumătate, 
cota pe care trebuia s-o încaseze Municipiul București lună de lună, de la Ministerul de Finanțe. 
Deci este o ipocrizie și o lipsă de respect față de cetățeni, că noul primar se plânge de bani. 
Bani are. A primit și de la Guvernul Orban și de la Guvernul Cîțu și de la Guvernul Nicolae 
Ciucă, dar modul cum se duc acești bani, nimeni nu cunoaște acest lucru, iar datoriile despre 
care vorbește, sunt normale și curente, pentru că și eu ca primar general și ceilalți primari 
generali, am plătit facturi anterioare. În toată Administrația Publică, se trăiește de multe ori pe 
credit furnizori și se acumulează datorii, pentru că sumele încasate sunt mai mici decât 
necesarul unei luni. Este greu să explici toate aceste lucruri, realitatea ne lovește în față. 
Niciodată în București nu a fost atât de mare mizerie, atât de mare poluare, un dispreț atât de 
mare față de cetățeni, în parcuri nu se mai poate intra, în spitale sumele alocate sunt foarte mici, 
prestațiile sociale... 

Alexandra Păcuraru: Dar ce se va întâmpla cu spitalele care nu-și pot plăti facturile? Nu 
ai cum să ai pretenția să plătești o factură la gaze de 100 de mii de euro, nu? 

Gabriela Firea: Spitalele, școlile, teatrele, muzeele, vor intra în colaps financiar, pentru că 
nu vor avea cum să plătească, iar Primăria, din păcate și cea a Capitalei, pentru că acum 
despre ea vorbeam, gândește tot în termeni radicali. Trăiește cine poate, restul să moară! 
Gigacaloria pentru iarna viitoare, va fi o adevărată problemă, pentru că noul primar a anunțat 
foarte clar ceea ce eu am avertizat dar nu am fost luată în seamă, din motive politice, că se va 
tripla realmente, pentru că nu dorește să mai susțină ca subvenție suma care a fost asigurată 
anterior de foștii primari, inclusiv de mine! Nici nu deschide un dialog cu forțele politice din 
Consiliul General, astfel încât să putem să analizăm care ar fi gradul de suportabilitate în 
continuare, pentru facturile cetățenilor. A tăia în carne vie și ai lăsa pe cei care nu au venituri 
suficiente, în sărăcie lucie, nu cred că pentru asta a ajuns în această poziție.”   

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrare, membrii Consiliului au constatat că respectivul conținut audiovizual a fost 
de natură să contravină atât dispozițiilor privind respectarea dreptului la imagine al 
persoanei, cât și celor privind asigurarea unei informări imparțiale și echilibrate care să 
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ofere publicului să-și formeze în mod liber propria opinie în legătură cu aspectele de 
interes public discutate în emisiune.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că unele afirmații ale invitatei intervievate 
au avut un caracter acuzator, privind fapte ilegale sau imorale la adresa unor persoane, 
ca de exemplu: ”…am fost înlăturată prin foarte multă manipulare și s-a văzut că și prin furt. 
Dovezile de la Sectorul 1 sunt imbatabile” , afirmație de natură să inducă publicului ideea 
obținerii ilegale a mandatului de către actualul  primar general al Bucureștiului,  acuzație 
pentru care moderatoarea emisiunii nu a solicitat dovezi în susținerea ei.  

Or, potrivit dispozițiilor art. 40 (1) din Codul audiovizualului, a căror nerespectare a 
fost constatată de Consiliu, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Membrii Consiliului au constatat că, în context, discuțiile dintre invitată și 
moderatoare,  rezumate prin titluri afișate pe ecran, precum: “FRIGUȘOR” DAN, 
EDILUL CARE A ÎNGHEȚAT BUCUREȘTIUL; DEZASTRUL DIN CAPITALĂ, FIREA 
DEMASCĂ TOT DESPRE NICUȘOR DAN; HAOS ÎN CAPITALĂ. FIREA, MESAJ 
PENTRU NICUȘOR DAN., nu au fost doar de natură critică la adresa activității 
actualului primar general al Bucureștiului, urmare a constatării unor situații de fapt sau 
de drept, ci au avut un caracter acuzator, prin imputarea unor comportamente sau fapte 
ilegale ori imorale de natură să afecteze grav locuitorii Capitalei, cu privire la aceste 
acuzații nefiind solicitat și prezentat niciun punct de vedere al persoanei la adresa 
căreia erau imputate.  

De asemenea, din conținutul și modul de prezentare al informațiilor ce au dat 
conținut emisiunii cu privire la care a fost sesizat, Consiliul a constatat și nerespectarea 
dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului 

Potrivit dispozițiilor invocate, 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, Consiliul a apreciat că, în cadrul emisiunii analizate nu au fost asigurate 
imparțialitatea și echilibrul impuse de norma legală, în condițiile în care 
moderatoarea acesteia și invitata au comentat și prezentat același punct de vedere, 
subiectiv, personal, privind din aceeași perspectivă problemele de interes public 
referitoare la activitatea de administrare a Capitalei, situație de natură să  afecteze 
posibilitatea publicului de a-și forma în mod liber, neinfluențat, propria opinie cu 
privire la problemele discutate.  

Având în vedere încălcarea dispozițiilor legale ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  
precum și de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior cu somații publice, 
pentru încălcarea acelorași prevederi legale, 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: 
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Art. 1 Radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L., licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.3/17.01.2013 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare 
nr. 1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.2022, pentru postul de televiziune 
REALITATEA PLUS, se sancţionează cu amendă de 5.000 de lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (1) și ale art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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 de lei postul 
de televiziune REALITATEA PLUS, întrucât, emisiunea Legile Puterii, ediția din 10 
februarie 2022, în care au fost prezentate publicului unele informații referitoare la 
activitatea actualului Primar General al Bucureștiului, a fost difuzată cu încălcarea 
prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului privind respectarea dreptului la imagine al 
persoanei și ale art. 66 privind asigurarea unei informări echilibrate și imparțiale în 
probleme de interes public general.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care 
în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Totodată, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes 
public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure 
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.” 

 

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

 VICEPREȘEDINTE, 

  

                          NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 

 

Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 


