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Decizia nr. 506 din 13.09.2022 

privind somarea S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. 
cu sediul în BUCUREŞTI, str. G-ral C-tin Budişteanu nr. 11 bis, et.1, cam.10, sector 1 

CUI: 29580380       
 
 

- pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS/REALITATEA PLUS HD 
BUCUREȘTI, str. Frumoasa nr. 20, sector 1 

 
 
Întrunit în şedinţa publică din 13 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 9058/19.08.2022 cu privire la emisiunile Day Time News de la ora 17.00, Prime 
Time News de la ora 20.00 și News de la ora 23.00 (rubrica Realitatea Sportivă) 
difuzate în data de 09.08.2022 de postul REALITATEA PLUS.   

Postul de televiziune REALITATEA PLUS/REALITATEA PLUS HD aparţine 
radiodifuzorului S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-
TV 303.1/17.01.2013 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 
1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.2022). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare cu 
privire la emisiunile menționate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 85 alin. (7) din 
Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care extrasul este realizat prin 
înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie să menţioneze numele 
acestuia sau să conţină sigla lui, cu excepţia cazului în care radiodifuzorii implicaţi 
decid altfel. 

În fapt, postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 09.08.2022, în 
rubrica ”Realitatea sportivă” din cadrul edițiilor informative Day Time News, ora 
17:00 și Prime Time News, ora 20:00 și cea de după ediția informativă News, ora 
23:00 știri cu privire la meciurile de tenis dintre Simona Halep și Donna Vekic și 
dintre Serena Williams și Nuria Parrizas Diaz, precum și imagini de la meciurile de 
Liga 1, produse de societatea noastră, dintre echipele de fotbal Hermannstadt – 
Voluntari și Botoșani – Farul, după cum urmează: 

Redăm din raportul de monitorizare: 
S1-rep. 41.24 – 44.14, sel. 9-17 
Day Time News, ora 17:00 
• (rep. 00.01 S1) Titlul știrii: BOTOȘANI – FARUl 1 - 1 
Claudiu Giurgea: CFR Cluj rămâne lider în Superligă. Botoșani și Farul s-au încurcat 

una pe cealaltă în Moldova și au ratat șansa de a urca pe primul loc. Un fotbalist de la 
Botoșani i-a făcut cadou un gol regelui Hagi. 

Voce din off: Botoșani a scăpat victoria cu Farul lui Hagi după cea mai ciudată fază 
a etapei. Vlad Morar a egalat din penality după hențul stupid comis de Dragu. 
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Un bărbat (n.n. Mihai Teja, antrenor FC Botoșani): El e... de fapt, nu e un fundaș... 
Oricine poate să greșească. Noi suntem o echipă aici... 

Voce din off: Torje, Casap și Alibec au ratat cele mai mari ocazii ale Farului în 
Moldova, 
iar Larie a scăpat de eliminare după ce l-a lovit cu gheata în față pe Roman. 

Gheorghe Hagi: Cred că meritam să câștigăm, să plecăm cu trei puncte... 
Știrea a fost ilustrată cu imagini înregistrate dintr-un meci de fotbal. În partea 

stânga-sus a ecranului a fost afișat scorul FCB – FAR 0 – 0, iar dedesubt era scris 
SUPERLIGA. 

O știre cu același conținut și aceeași formă a fost difuzată în rubrica Realitatea 
Sportivă de după emisiunea informativă News, ora 23:00 (rep. 00.01 S3). 

 

• (rep. 00.42 S1) Titlul știrii: VINE BABA CU VICTORIA 
Claudiu Giurgea: Hermannstadt, Farul Botoșani și Sepsi sunt singurele echipe 

neînvinse după patru etape în Superligă. Cele mai frumoase goluri ale etapei le-a marcat 
Baba de la Hermannstadt. Granzii din Superligă au pus ochii pe ghanez. 

Voce din off: Ghanezul Baba a marcat două goluri de poveste pentru Hermannstadt 
în victoria 2 – 1 cu FC Voluntari. Baba ar putea ajunge la campioana României, CFR 
Cluj. Sibiul lui Măldărășan merge ceas în Superligă, însă banii întârzie. 

Un bărbat: Astea sunt vorbele pe care le-am auzit luni de zile că o să fie bine... Nu 
vreau să-mi dau drumul la gură să vorbesc pentru că vin cu o victorie... 

Voce din off: Etapa viitoare, Hermannstadt are meci în deplasare cu Farul. 
Știrea a fost ilustrată cu imagini înregistrate dintr-un meci de fotbal. În partea 

stânga-sus a ecranului a fost afișat scorul HER – FCV 1 – 0, iar dedesubt era scris 
SUPERLIGA. 

O știre cu același conținut și aceeași formă a fost difuzată în rubrica Realitatea 
Sportivă de după emisiunea informativă News, ora 23:00 (rep. 00.38 S3). 

 

• (rep. 01.27 S1) Titlul știrii: VICTORIE FULGER PENTRU HALEP 
Claudiu Giurgea: Simona Halep a câștigat ușor primul meci al turneului de la 

Toronto. Halep a pierdut doar două game-uri în duelul cu Donna Vekic. Simona venea 
cu multe semne de întrebare la Toronto. Săptămâna trecută, la Washington, dubla 
campioană de Grand Slam a fost doborâtă de căldură. La Toronto, cu 25 de grade 
Celsius în termometre, jocul i-a funcționat impecabil. 

Voce din off: Halep a câștigat primul set la 0 după doar 22 de minute. Simona a 
reușit 16 lovituri câștigătoare, iar croata Vekic a comis 24 de erori neforțate. Pentru 
Halep greul începe din optimi. Kontaveit, Gauff sau Sabalenka pot ieși din calea Simonei 
în drumul spre trofeul pe care l-a cucerit în 2016 și 2018.  

Știrea a fost ilustrată cu imagini înregistrate dintr-un meci de tenis în care a jucat 
Simona Halep. 

Știri cu același conținut și aceeași formă au fost difuzate în rubricile Realitatea 
Sportivă din emisiunea informativă Prime Time News, ora 20:00 (rep. 00.02 S2) și de 
după emisiunea informativă News, ora 23:00 (rep. 01.20 S3). 

 

• (rep. 02.09 S1) Titlul știrii: SERENA WILLIAMS, VICTORIE DUPĂ 430 DE ZILE 
Claudiu Giurgea: La 40 de ani și fără loc în clasamentul WTA, Serena Williams a 

învins-o pe Nuria Diaz în două seturi 6 – 3, 6 – 4 și s-a calificat în turul secund al Rogers 
Cup, competiție organizată anul acesta la Toronto. A fost prima victorie a celei mai mari 
jucătoare de tenis din istorie după 430 de zile, iar succesul a fost sărbătorit alături de 
fiica ei. 

Voce din off: Sportiva din Statele Unite ale Americii a arătat bine din punct de 
vedere fizic, a servit excelent și a avut nervii tari în momentele-cheie ale disputei cu 
Nuria Diaz. Serena a salvat 7 dintre cele 8 mingi de break ale adversarei și a tranșat 
disputa în exact două ore de joc. 

Serena Williams (text titrat pe ecran): Vă mulțumesc! Vă iubesc pe toți! 
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Știrea a fost ilustrată cu imagini înregistrate dintr-un meci de tenis în care a jucat 
Serena Williams. 

Știri cu același conținut și aceeași formă au fost difuzate în rubricile Realitatea 
Sportivă din emisiunea informativă Prime Time News, ora 20:00 (rep. 00.40 S2) și de  
după emisiunea informativă News, ora 23:00 (rep. 01.57 S3). 

 

Analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunile Day Time News de la 
ora 17.00, Prime Time News de la ora 20.00 și News de la ora 23.00 (rubrica 
Realitatea Sportivă) difuzate în data de 09.08.2022, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 85 alin. (7) din Legea audiovizualului, 
potrivit cărora în cazul în care extrasul este realizat prin înregistrarea semnalului unui 
radiodifuzor primar, el trebuie să menţioneze numele acestuia sau să conţină sigla 
lui, cu excepţia cazului în care radiodifuzorii implicaţi decid altfel. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că sesizarea nr. 9058/19.08.2022 este 
întemeiată, întrucât, în data de 9 august 2022, postul de televiziune REALITATEA 
PLUS         a difuzat imagini în mișcare de la meciurile de tenis dintre Simona Halep 
și Donna Vekic și dintre Serena Williams și Nuria Parrizas Diaz, precum și imagini de 
la meciurile de fotbal din Liga I dintre echipele de fotbal Hermanstadt - Voluntari și 
Botoșani-Farul Constanța, evenimente difuzate de către postul DIGI SPORT în data 
8 august 2022 ca radiodifuzor primar, imagini care nu au menționat numele 
radiodifuzorului primar sau sigla acestuia astfel cum dispun prevederile legale 
invocate. 

Având în vedere că extrasul a fost realizat prin înregistrarea semnalului de către 
radiodifuzorul primar DIGI SPORT, membrii Consiliului consideră că postul de 
televiziune REALIATEA PLUS avea obligația să menționeze numele acestuia sau să 
afișeze sigla lui pentru a respecta norma invocată. 

Or, potrivit art. 85 alin. (7) din Legea audiovizualului, în cazul în care extrasul 
este realizat prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie să 
menţioneze numele acestuia sau să conţină sigla lui, cu excepţia cazului în care 
radiodifuzorii implicaţi decid altfel. 

Având în vedere aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii 
Consiliului au propus sancționarea acestuia cu somație publică.  

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) 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 INTERNAŢIONAL S.R.L. având 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 
REALITATEA PLUS se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea art. 85 alin. (7) din Legea nr. 504/2002 cu modificările și 
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. 



 

  

4 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. GEOPOL 
INTERNAŢIONAL S.R.L. are obligaţia de a transmite 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 Day Time News de la ora 17.00, 
Prime Time News de la ora 20.00 și News de la ora 23.00 (rubrica Realitatea 
Sportivă) din 09.08.2022, au fost difuzate imagini de la unele transmisiuni sportive, 
evenimente difuzate inițial de un alt radiodifuzor în data 8 august 2022, fără a 
menționa numele radiodifuzorului primar sau sigla acestuia, astfel cum dispun 
prevederile art. 85 din Legea audiovizualului.” 
 

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

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 
 
 


