
DECIZIA nr. 463 din 06.08.2020
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

Fax: 0372124622

- 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 6 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei nr. 7047 din 16.07.2020, cu privire la emisiunea „Realitatea Sportivă”
difuzată de postul de televiziune Realitatea Plus în data de 12.07.2020.

Postul REALITATEA PLUS, aparține radiodifuzorului S.C. GEOPOL
INTERNAŢIONAL S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 şi
decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015).

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L.a încălcat prevederile art. 85
alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului,
(1) Extrasul reprezintă o scurtă succesiune de imagini şi sunete cu privire la un

eveniment de interes public, în scopul informării publicului asupra aspectelor
esenţiale ale evenimentului respectiv.
(4) Indiferent de alcătuirea şi desfăşurarea evenimentului de interes general,

durata extrasului nu va putea depăşi 90 de secunde.
În fapt, conform raportului de monitorizare, postul Realitatea Plus a difuzat în

data de 12.07.2020, emisiunea „Realitatea Sportivă”, în intervalul orar
18.00 - 19.22, moderator Claudiu Giurgea.

Invitați: în studiou – Dan Alexa - antrenor “Rapid” și Dan Tudorache - primar
sect.1.

În direct prin Skype: Răzvan Lucescu
În direct prin telefon: Ovidiu Burcă-președinte „Rapid” și Cristi Balaj-fost

arbitru FIFA
Subiectul dezbaterii din emisiunea mai sus amintită, a fost meciul de fotbal

din Liga a II-a, disputat sâmbătă, 11 iulie, de la ora 20:45 de către echipele de
fotbal „Petrolul Ploiești” și „Rapid”.

Pentru comentariul privind penalty-ul repetat de către arbitru, au fost difuzate
imagini din timpul meciului, mai întâi în ecran splitat, apoi pe tot ecranul, iar la final
tot pe ecran splitat. În primele secunde ale difuzării acestor imagini, moderatorul a
precizat că aceste „faze” au fost „luate” seara trecută, de la Digi Sport.

Imagini pe ecran splitat (00.57-Claudiu Giurgea: Haideți să ne uităm
împreună, pentru că avem niște faze de la Digi Sport luate de aseară, cu ceea ce s-
a întâmplat, faze pe care Rapidul le reclamă...) -39s.

Imagini pe tot ecranul (În partea stânga sus a ecranului, pe font negru scria
digisport, iar în partea dreaptă sus a ecranului, scria pe font roșu Direct, în
continuare pe font gri, DIGI 1) – 6min și 10s=370s.
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Imagini pe ecran splitat – 7min și 20s =440s.
Imagini pe ecran splitat – 1min și 56 s=116s.

Total: cele 4 selecții = 39 + 370 + 440 + 116 = 965 s (aproximativ 16 min).
Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că

S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 85 alin. (4) din
Legea audiovizualului, întrucât extrasul, care reprezintă o scurtă succesiune de
imagini şi sunete cu privire la un eveniment de interes public, difuzat în emisiunea
„Realitatea Sportivă” din 12.07.2020 a avut o durată de 965 de secunde, depășind
astfel cele 90 de secunde prevăzute de norma legală.

Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 85
alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L.., titular al

licenţei audiovizuale (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 şi decizia de
autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015), pentru postul REALITATEA PLUS, se
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din
Legeaaudiovizualului nr. 504/2002, 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
nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul S.C. GEOPOL
INTERNAŢIONAL S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de
la comunicare, 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 postul REALITATEA PLUS
cu somaţie publică, deoarece imaginile din meciul de fotbal dintre echipele Petrolul
Ploiești și Rapid București, difuzate în emisiunea „Realitatea Sportivă” din
12.07.2020, au avut o durată de 965 de secunde, depășind astfel cele 90 de
secunde prevăzute pentru un extras de art. 85 din Legea 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 Ciobanu Dumitru
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