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Decizia nr. 744 din 20.12.2022 

privind amendarea cu 10.000 lei a 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 
Bucureşti, Str. Frumoasă, nr. 20, sector 1 

 
Întrunit în şedinţa publică din 20 decembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 10631/21.10.2022 cu privire la emisiunea ”Legile puterii”, ediţia din 12 
octombrie 2022, difuzate de postul REALITATEA PLUS.  

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. GEOPOL 
INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 eliberată la 
13.12.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-1/31,05,2022 eliberată la 13.12.2022). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii ”Legile puterii” din 12 octombrie 2022, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și (3) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
- art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
   b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
-(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate 

nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt. 
În fapt, potrivit rapoartului de monitorizare analizat, postul de televiziune Realitatea 

Plus a difuzat în data de 12.10.2022, în intervalul orar 20:50 – 22:51, în direct, emisiunea 
Legile Puterii moderată de Alexandra Păcuraru, cu mențiunea EXCLUSIV. 

Invitați în platoul emisiunii: Petrișor Peiu (profesor), Gelu Vișan, Nicușor Halici 
(reprezentant PSD) 

Prin Skype: Tudor Polak (reprezentant PNL) 
Prin telefon: Dumitru Leonte (reprezentant al pensionarilor; în intervalul orar 22:03 – 

22:11) 
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate de petent: SFIDARE LA 

INCENDIU: PRIMARUL ZERO S-A ÎMBRĂCAT ÎN POMPIER; BLOC ÎN FLĂCĂRI, EDIL 
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COSTUMAT CA LA PARADĂ; CLOTILDE S-A COSTUMAT ÎN SALVATOR, CIRC PE 
NECAZUL OAMENILOR 

Teme: inflație, creșterea prețurilor, piața energiei; posibilitatea creșterii impozitului pe 
proprietate; majorarea pensiilor 

Redăm mai jos fragmentele din emisiune cu privire la aspectele semnalate de petent: 
Alexandra Păcuraru: Clotilde în uniformă de pompier! Acesta poate fi un rezultat al 

alegerilor proaste sau foarte proaste. Cât o s-o mai vedeți pe această doamnă 
înscăunată la Sectorul 1, de fapt, la banii Sectorului 1 pentru interesele Franței, nu 
pentru interesele românilor sau a României, să știți că suntem bolnavi! Suntem în 
comă, la Terapie Intensivă! Ne vom face bine când serviciile străine nu vor mai avea 
politicieni ca ea instalați la butoanele puterii noastre naționale! Clonați-o pe Clotilda și 
paralizați România! În alți doi ani sau poate chiar mai devreme toată țara ar musti a 
mucegai, a șobolani, a gândaci, a mizerie, a sărăcie lucie și, bineînțeles, presărat cu 
mult-mult scandal! Dar nu vom ajunge acolo, nu? Sper din toată inima că vom vota 
corect și vom alege patrioți și nu hoți, nu trădători, nu acoperiți, ci oameni cinstiți, nu 
oameni politici ai altor servicii străine! 

Alexandra Păcuraru: Clotilda și genul acesta de politicieni sunt cancer în ultimă 
fază pentru țară! Nu vor permite niciodată o dezvoltare națională! Pentru ei ar fi ideal 
să-i țină pe toți captivi în sărăcie, supuși, umili, ținuți sclavi pe pământurile lor sau 
trimiși sclavi prin societățile lor străine, pe plantațiile lor străine, pe bani de nimic! Mi 
se spune de multe ori că am foarte multe calități... știu asta... dar mai ales am calitatea de a-
mi face ușor dușmani spunând mereu adevărul! (...) 

Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate de petent: SFIDARE LA 
INCENDIU: PRIMARUL ZERO S-A ÎMBRĂCAT ÎN POMPIER; BLOC ÎN FLĂCĂRI, EDIL 
COSTUMAT CA LA PARADĂ; CLOTILDE S-A COSTUMAT ÎN SALVATOR, CIRC PE 
NECAZUL OAMENILOR 

Alexandra Păcuraru, în pasa cu Laurențiu Botin: Am revenit la controversa serii... mult-
așteptata pasă cu Laurențiu Botin... ”100%” începe curând și pentru că a trecut timpul atât 
de repede astăzi și n-am apucat să vorbesc despre bebelușa albă... Haideți să vedem 
o poză... avem o poză cu Clotilda sfătuită de PR-ii ei să-și spele imaginea, să vină 
călare pe furtunul care stinge incendiul, să constate nereguli. A cam dormit pe ea și 
când incompetența e atât de mare, trebuie să vii cu ceva... cu casca, cu costumul, cu 
vorbele chinuite din gurița ei de bebelușă albă... Nu facem noi cronica neajunsurilor și 
neputinței... 

Laurențiu Botin: Auzi, da dacă se întâmplă ceva la vreun ștrand, se duce Clotilda... 
Alexandra Păcuraru: Hai s-o arătăm s-o vadă și cei de-acasă... și la Laurențiu veți vedea 

mult mai multe... o veți vedea și în pompier... 
Laurențiu Botin: Se duce doamna Armand... se duce în costum de baie? Că aicea 

sunt curios, dacă se întâmplă ceva la un ștrand... da? 
Alexandra Păcuraru: Păi, dacă trebuie și dacă... 
Laurențiu Botin: Da dacă se întâmplă ceva la un circ ambulant în ce se îmbrăcă? 
Alexandra Păcuraru: În maimuță. 
Au fost difuzate imagini înregistrate, fără sonor, cu primarul Sectorului 1 purtând 

echipament de protecție la incendiu. 
Laurențiu Botin: Mă, cum Dumnezeule... să mă ierte Dumnezeu!... Băi... deci, Alexandra, 

jur... deci este campioana penibilității pe toți anii ăștia. 
Alexandra Păcuraru: Eu n-am crezut că am să pot să văd un om mai penibil ca ea. 
Laurențiu Botin: Jur... Asemenea penibilitate n-am văzut de mult. De mult... am mai 

văzut odată... în cariera mea de jurnalist am mai văzut un penibil... un senator era, la vremea 
aceea... da așa penibilitate maximă... Da cum îți permiți tu, mă, să iei hainele unui pompier 
aflat în exercițiul funcțiunii ca să dai... Mă, și-a pus și casca aia... bine că nu și-a pus-o 
invers... 
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Alexandra Păcuraru: Dar atât timp cât acest tip de specimene vor fi aduse de 
serviciile străine, pentru că să nu credeți că o ține cineva. Cu cine comunică? Spuneți-
mi unul care comunică cu doamna, spuneți-mi unul care este mulțumit de efectele 
produse de doamna, spuneți-mi un proiect dezvoltat de doamna, spuneți-mi ceva bun 
legat de mandatul doamnei pe care o vedeți. În afară de faptul că ascultă PR-ii să intervină 
în incendiu, să zică că nu a făcut, dar dă un pic cu furtunul cu apă... se spală... 

Laurențiu Botin: Mă, da cât de prost poți să fii, mă? Pe bune! Eu nu vorbesc acum de ea 
că habar n-am... Adică eu m-am lămurit, da... în general, așa, ca și sfătuitor... Mă, cum poți 
să-i spui... Mă, du-te... e un incendiu, îmbracă-te în pompier că așa vei da tu greutate 
apariției tale... să ce? Măi, doamna pompierica, da? Pe bune? Deci serios? Deci așa 
ceva... Deci la... nu știu cum să spun... la cota asta de penibilitate... da nici măcar 
penibilă nu e aicea, știi?... E o chestie de-asta de luat în râs, adică e... Băi, ferească 
Dumnezeu! Deci, eu, așa ceva... Nu, da stau și mă întreb ce-a fost în capul ălora de la 
Sectorul 1... 

Alexandra Păcuraru: Ferească Dumnezeu... da eu, oricum, cred că dacă vom fi 
acaparați și această Clotildă s-ar clona, la nivel de țară ar fi un dezastru. 

Laurențiu Botin: Doamne ferește! Maica Domnului... Deci, dragi telespectatori, ceea ce 
vedeți dumneavoastră acolo nu e pixelul albastru, da?, ca să vă spun și contextul, că aici e 
interesant. A ars aseară o mansardă la un bloc dintr-un cartier de fițe din Sectorul 1, da? Au 
venit pompierii și probabil că doamna n-avea somn, da?, și a zis... Trebuie să mă duc că sunt 
toate televiziunile acolo... 

Alexandra Păcuraru: Deci vă dați seama cine a sunat la telefon dacă doamna n-are 
somn... PR-ul nu-i răspunde, reprezentantul pe relații de comunicare nu răspunde... ea nu 
răspunde nimănui... Ea face doar ceea ce i se spune la telefonul din Franța. E bine! E 
bine! 

Laurențiu Botin: Mă, da cum să te îmbraci, mă, în pompier? Pe bune? Dacă era un 
accident de circulație se îmbrăca în doctor? Poate făcea și... nu știu...” 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând selecții din înregistrarea 
emisiunii ”Legile puterii” din 12 octombrie 2022, membrii Consiliului  au constatat că 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile articolelor 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și 64 
alin. (1) lit. a) și b) și (3) din Codul audiovizualului care instituie în sarcina acestuia 
obligația asigurării unei informări corecte și obiective a publicului. 

Astfel, făcând aplicarea dispozițiilor legale invocate, prin raportare la fapta constatată 
în conținutul emisiunii analizate, membrii Consiliului au constatat că, în contextul 
dezbaterii temei privind prezența primarului Clotilde Armand la incendiul care a avut loc 
în ziua  de 11.10.2022, în sectorul 1, radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor pentru a favoriza libera 
formare a opiniilor, nu a asigurat o distincție clară între fapte și opinii, iar informarea 
privind un fapt sau eveniment nu a fost corectă şi prezentată în mod imparţial, astfel cum 
dispun prevederile invocate și nu a menționat explicit dacă informaţia provine din surse 
confidenţiale sau a căror credibilitate nu este suficient verificată. 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că, informațiile aduse la 
cunoștința publicului în cadrul emisiunii analizate, prin conținutul titlurilor afișate pe ecran, 
și prin afirmațiile/comentariile moderatoarei și ale invitaților, nu au fost prezentate în mod 
imparțial pentru ca publicul să-și formeze liber opinia cu privire la tema discutată. 

De exemplu, informațiile prezentate sub formă de enunțuri și de opinii proprii în 
cadrul emisiunii analizate au fost canalizate într-o singură direcție, nefiind însoțite și de 
un alt punct de vedere pentru ca acestea să fie echilibrate și imparțiale, fapt de natură să 
influențeze percepția publicului cu privire la aspectele discutate și să afecteze libera 
formare a opiniei acestuia. Astfel, „Clotilde în uniformă de pompier! Acesta poate fi un 
rezultat al alegerilor proaste sau foarte proaste. Cât o s-o mai vedeți pe această doamnă 
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înscăunată la Sectorul 1, de fapt, la banii Sectorului 1 pentru interesele Franței, nu pentru 
interesele românilor sau a României, să știți că suntem bolnavi! Suntem în comă, la 
Terapie Intensivă! Ne vom face bine când serviciile străine nu vor mai avea politicieni ca 
ea instalați la butoanele puterii noastre naționale! Clonați-o pe Clotilda și paralizați 
România! În alți doi ani sau poate chiar mai devreme toată țara ar musti a mucegai, a 
șobolani, a gândaci, a mizerie, a sărăcie lucie și, bineînțeles, presărat cu mult-mult 
scandal! Dar nu vom ajunge acolo, nu? Sper din toată inima că vom vota corect și vom 
alege patrioți și nu hoți, nu trădători, nu acoperiți, ci oameni cinstiți, nu oameni politici ai 
altor servicii străine!” 

O astfel de prezentare neînsoțită și de o altă opinie contrară nu a fost de natură să 
asigure o informare corectă și obiectivă cu privire la aspectele discutate, mai ales că, în 
edițiile analizate s-au făcut comentarii și despre fake-news-uri, de natură să influențeze 
percepția publicului cu privire la doamna Clotilde Armand în acel moment, public care nu 
și-a putut forma liber opinia cu privire la distincția dintre realitate și născocirea imaginației, 
dat fiind abundența informațiilor prezentate, multe dintre acestea fiind distorsionate și 
vădit părtinitoare.  

 În raport de modul în care radiodifuzorul a înțeles să prezinte informațiile cu privire 
la edilul Sectorului 1, membrii Consiliului au constatat că intervențiile și atitudinea 
moderatoarei au fost lipsite de corectitudinea și obiectivitatea informațiilor prezentate în 
dezbaterea unui astfel de subiect, fiind adusă la cunoștința publicului doar situația din 
perspectiva impusă de radiodifuzor, aspect care a afectat libera formare a opiniilor 
acestuia.  

 Or, potrivit dispozițiilor  art. 3 alin. (2)  din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de 
servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor, 
iar conform art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
respecte principiul conform căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
să fie corectă şi prezentată în mod imparţial, aspecte reținute de membrii Consiliului. 

De asemenea, la analizarea rapoartelor de monitorizare, Consiliul a constatat că o 
parte din informațiile prezentate au constituit afirmații acuzatoare care nu pot fi catalogate 
ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care, din 
conţinutul acestora, rezultă că au constituit acuzaţii factuale susceptibile de a fi 
demonstrate şi probate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) 
din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincție clară 
între fapte şi opinii. Astfel, afirmațiile acuzatoare făcute de către moderatoare și invitați 
nu au fost însoțite de opinii ale persoanei acuzate pentru a exista o imparțialitate și o 
delimitare între fapte și opinii. De exemplu, despre doamna Clotilde Armand, 
moderatoarea emisiuniia afirmat: „Ferească Dumnezeu... da eu, oricum, cred că dacă 
vom fi acaparați și această Clotildă s-ar clona, la nivel de țară ar fi un dezastru.”, „Ea face 
doar ceea ce i se spune la telefonul din Franța.”, afirmații care nu au fost susținute cu 
dovezi și nu a fost însoțită de opinia celui acuzat pentru a exista o imparțialitate și o 
distincție clară între faptă și opinie. 

Per ansamblu, Consiliul consideră că abordarea unor teme de interes major pentru 
public, trebuia făcută cu responsabilitate, în mod corect și obiectiv prin prezentarea unei 
pluralități de opinii care să nu afecteze dreptul publicului la informare corectă. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de 
a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest 
lucru trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă. Libertatea de 
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exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor 
de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se 
manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi 
responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni 
prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a 
garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include 
obligaţii şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de art. 
10 din Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună 
credinţă, cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; 
Colombani şi alţii c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre 
c/Romaniei; Stângu şi Scutelnicu c/României). 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, 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, bazate pe 
adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate 
în prezentare, descriere şi narare. 

Având în vedere aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că 
radiodifuzorul a mai fost sancționat pe parcursul ultimului an cu 9 amenzi și cu 9 somații 
pentru încălcarea acelorași prevederi legale privind asigurarea informării corecte, 
membrii Consiliului au propus sancționarea acestuia cu amendă de 10.000 lei.  

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. h) şi alin. (2) și ale art. 91 alin. (1) şi (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 303.4/17.01.2013 eliberată la 13.12.2022 şi decizia de autorizare 
nr. 1927.2-1/31,05,2022 eliberată la 13.12.2022, pentru postul REALITATEA PLUS se 
sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea art. 3 alin. (2) 
din Legea nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 64 alin. (1)  
lit. a) și b) și (3) 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 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 amendă de 10.000 lei postul 

REALITATEA PLUS, deoarece, în cadrul emisiunii „Legile puterii”, ediția din                12 
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octombrie 2022, nu a fost asigurată informarea corectă și imparțială a publicului, multe 
informații fiind canalizate într-o singură direcție, lipsind cu desăvârșire alte opinii contrare 
care să echilibreze discuțiile și să nu afecteze publicul telespectator de primirea unor 
informații corecte și imparțiale, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Legea 
audiovizualului și 64 din Codul audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii  trebuie să respecte principiul conform căruia informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă şi prezentată în mod 
impartial, iar în cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror 
credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt.” 

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

 
VICEPREȘEDINTE INTERIMAR, 

 
MARIA-MONICA GUBERNAT 

 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

 


