
 

Decizia nr. 31 din 17.01.2023 
privind amendarea cu 10.000 lei a 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 

București, Str. Frumoasă nr. 20, sector 1 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit  de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizării nr. 12079/08.12.2022, cu privire la edițiile emisiunii informative difuzate în 
data de 03.12.2022, de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL 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 analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că 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 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora 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 cadrul edițiilor emisiunii informative din 03.12.2022, știrea având 
titlul „Scandalul acționarilor B1 TV continuă. Ultimatum pentru Oancea” a fost 
difuzată fără a se ține seama de dispozițiile  legale invocate. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Emisiuni informative - 03.12.2022 

S11 – rep. 15.55 – 16.45, sel. 3-12 -  News Room, ora 12:00 
A fost difuzată o știre în care au fost redate de către prezentator afirmații 

pe care domnul Bobby Păunescu le-ar fi făcut la adresa domnului Sorin 
Oancea, dar și afirmații susținute de post despre existența unei fapte ilegale 
pe care acesta din urmă ar fi comis-o, astfel:  

Titlu: SCANDALUL ACȚIONARILOR B1 TV CONTINUĂ. ULTIMATUM 
PENTRU OANCEA. 

Prezentator: Sorin Oancea, administrator al postului B1 TV a primit 
ultimatum să prezinte rezolvarea contestației ANAF unde se aduc acuzații 
grave societății. Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS afirmă că nu 
tolerează comportamentul rezervistului Sorin Oancea și că va reda 
televiziunea cetățeanului așa cum a fost creată și fondată de el. de asemenea, 
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acesta a adăugat că postul B1 TV nu poate deveni un teatru de operare, citez 
„statului paralel”. Agenția Națională de Administrare Fiscală a constatat, în 
vara acestui an, că Sorin Oancea a delapidat fondurile televiziunii B1 TV. În 
consecință, Bobby Păunescu a cerut revocarea acestuia din funcția de 
administrator. 

 

Știrea cu același conținut a fost reluată de încă patru ori pe parcursul zilei 
de 03.12.2022,  în cadrul următoarelor emisiuni informative, astfel: 

News Room ora 14:00 -  rep. 30.40 – 31.27, sel. 3-14; 
Day Time News ora 16:00 – rep. 31.55 – 32.37, sel. 3-16; 
Prime Time News ora 18:00 – rep. 28.00 – 28.42, sel. 3-18; 
News ora 23:00 – rep. 30.48 – 31.37, sel. 3-23. 

 

În urma analizării raportului de monitorizare și vizionării de înregistări având ca 
obiect edițiile emisiunii informative din data de 03.12.2022, în cadrul cărora a fost difuzată 
știrea al cărei conţinut este redat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a  
încălcat prevederile  art.  64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, pe parcursul zilei de 03.12.2022, în cadrul unor  ediții informative, postul  
REALITATEA PLUS a difuzat știrea cu titlul „Scandalul acționarilor B1 TV continuă. 
Ultimatum pentru Oancea” . În cadrul acestei știri au fost prezentate informații 
referitoare la situația conflictuală dintre acționarii unui post de televiziune, context în 
care în știre au fost menționați numele acestora, cât și al postului în cauză. 

Potrivit raportului de monitorizare, știrea a fost transmisă în cadrul ediției 
informative de la ora 12.00, fiind reluată pe parcursul zilei, încă de patru ori, cu 
același conținut, în cadrul edițiilor informative de la orele 14.00, 16.00, 18.00, 23.00.  

În acest context, în cadrul știrii au fost redate de către prezentatorul știrii 
afirmațiile unuia dintre asociați la adresa celuilalt acționar, respectiv Sorin Oancea, 
dar și afirmații susținute de post despre o presupusă faptă nelegală, de natură 
penală (delapidarea fondurilor respectivei televiziuni), comisă de către respectiva 
persoană al cărui nume a fost menționat atât în conținutul titlului, cât și al știrii. 

În aceste condiții, Consiliul a constatat că, în cadrul știrii analizate, au fost 
făcute comentarii părtinitoare, tendențioase, lipsite de echilibru și obiectivitate, astfel 
încât întregul mesaj s-a transformat într-unul acuzator (delapidare), denigrator 
(rezervistul) avându-l ca țintă pe Sorin Oancea, unul dintre acționari. 

Prin urmare, Consiliul a concluzionat că, în cadrul știrii, nu a fost asigurată o 
informare corectă, prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, așa cum prevăd 
dispozițiile legale incidente 

 Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în 
plan social, economic şi politic, cum a fost cel prezentat în cadrul știrii analizate, 
trebuie făcută cu respectarea unei informări obiective, printr-o prezentare 
echidistantă, echilibrată și cu bună-credință.  

De aceea, în temeiul legii și în calitate de garant al interesului public, Consiliul 
afirmă 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.  

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 
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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.  

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte și încălcări similare ale legislației din domeniu în materie de informare 
corectă, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 
alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului 
cu amendă de 10.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor 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 INTERNAȚIONAL 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 pentru postul 
REALITATEA PLUS) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei 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 amendă de 10.000 lei 
postul  REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul unei știri, difuzate pe parcursul zilei 
de 3 decembrie 2022, având ca subiect situația conflictuală dintre acționarii unui  
post de televiziune, nu a fost asigurată o informare corectă și prezentată cu în mod 
imparţial şi cu bună-credinţă, așa cum prevede art. 64 din Codul audiovizualului.’’ 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN – ALEXANDRU JUCAN 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


