
 

 
Decizia nr. 348 din 14.10.2021 

privind somarea 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 
Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1; 

Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sector 1 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 8880/29.09.2021 și 8680/23.09.2021, cu privire la ediția emisiunii 
’’Culisele statului paralel’’  difuzate în data de 16.09.2021, de postul REALITATEA 
PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 eliberată 
la 31.10.2019 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 
31.10.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile articolelor 40 alin. (1) și 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: 

-art. 40 alin. (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. 64 alin. (1) 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 data de 16.09.2021, în intervalul orar 17:59-19:55, postul 
REALITATEA PLUS  a difuzat emisiunea  ’’Culisele statului paralel’’, moderată de 
Anca Alexandrescu. 

Invitați: Dorin Iacob- consultant politic; Cătălin Pena-jurnalist; Octavian Știreanu-
jurnalist; Dan Ionescu-jurnalist; Ada Meseșan-jurnalist. 
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În cadrul emisiunii, moderatoarea a pus în discuție diverse subiecte printre 
care și cel referitor la unele dezvăluiri despre Tiberiu Gorun, în contextul numirii 
acestuia ca secretar general  al Guvernului. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
S1 (rep. 59.00-03.06 rep.17, 18) 
  Intro Moderatoare: Fierbe scena politică, așa cum spuneam mai devreme, în timp ce la PNL 

vorbeam despre o iminentă ruptură în cazul în care Florin Cîțu va reuși împreună cu „echipa 
Superman” să pună în aplicare acea fraudă majoră la congres și să câștige alegerile, se vorbește 
despre mai multe mișcări politice noi, despre partide noi, o să aflați în curând, despre înființarea 
unui nou partid, alții încă lucrează în laboratoare, oameni mai vechi din politică, oameni mai noi, 
aseară la București a fost lansată o declarație de la București pe care și-au pus semnătura jurnaliști 
celebri, o să vedeți despre ce este vorba, de la ora 19:00. Foarte interesant, lumea se mișcă, au 
înțeles că așa nu se mai poate, după ce a aruncat cu praf în ochi de la tribuna Guvernului, arătând 
că le pasă de facturi, azi colegii noștri au demonstrat că de fapt este o șmecherie, nici vorbă să fie 
un ajutor real pentru români, pentru cei din zona comercială, care vor fi în aceeași situație cu 
cetățenii, pensiile sunt atât de mici, foarte mulți români au pensii de 8 milioane, îmi scriu foarte mulți 
oameni, sunt atât de multe probleme și în justiție, cu abuzuri, oamenii au același probleme, nu s-a 
schimbat absolut nimic, chiar dacă ei vin și ne spun, ne spune premierul Superman avem o creștere 
economică, wow, big time, două cifre, 13%, sună bine? Sună bine pentru tine, pentru români sună 
rău, foarte rău, tot mai rău. În această seară o să vedeți eșecul acestei campanii de vaccinare pe 
care Florin Cîțu și-a pus amprenta, spunea zilele trecute că își dorește, vede în acest vaccin dorința 
lui de a sta la masă la cafea cu prietenii, întrebarea e de ce România a contractat 120 de milioane 
de doze de vaccin, în condițiile în care țara noastră are o populație mai mică de 20 de milioane și le-
a contractat încă de când nu se știa că vor fi vaccinați și copiii. Vine premierul Cîțu și ne explică, 
este pentru mai mulți ani, dar cine știe cât plătim pentru aceste vaccinuri, cum e posibil așa ceva? O 
să auziți că premierul ne spune că nu se știe cât plătim pentru aceste vaccinuri, vom afla când va 
veni nota de plată, factura, avem documente exclusive și o să vedeți că știm cât plătim pentru 
vaccin și s-au opus miniștri din guvernul Cîțu care au plecat, pentru că nu au fost de acord cu Cîțu 
să achiziționeze un număr atât de mare de vaccinuri, întrebarea e cine a luat comisioanele, nimic nu 
e întâmplător. Continuăm în această seara seria portretelor celor din echipa Superman, domnul 
Ciprian Ciucu, primarul de la Sectorul 6, domnul Cristian Băcanu și domnul Gheorghiu, foarte 
interesante personaje, nu în ultimul rând o să facem cunoștință și cu secretarul general al 
Guvernului, domnul Horațiu Tiberiu Gorun, nu îl cunoașteți nu e așa? Din grupul de la Gorj 
este foarte bine conturat și cunoscut, o să vedeți în această seară de ce. Avem documente 
exclusive pe care o să vi le prezentăm. Însă mai presus de orice pentru noi e foarte important ce 
ne transmiteți dumneavoastră, lucrurile pe care le așteptați de la noi, așteptați să spunem adevărul, 
să punem degetul pe rană și ei să se simtă și să facă lucruri. 

 
 Titluri referitoare la subiectul reclamat: SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI, 

BĂIATUL LUI TATA; TIBERIU GORUN SUSȚINUT LA FIECARE PAS DE TATĂL LUI; TIBERIU 
GORUN, APROPIAT DE DAN VÎLCEANU; GORUN JUNIOR PUS ȘEF DE CÎȚU LA SGG; UN 
GORJEAN, MÂNA DREAPTĂ A PREMIERULUI. 

 
 S2 (rep.34.40-40.00 sel.18) 
 În cadrul emisiunii a fost difuzat un material despre Tiberiu Horațiu Gorun, secretarul general 

al Guvernului. 
 Voce din off: Tiberiu Horațiu Gorun ocupă funcția de secretar general al Guvernului, la 

o primă vedere CV-ul său parte impresionant, însă la o verificare mai atentă se observă că 
Tiberiu Gorun a fost permanent băiatul lui tata, fiind protejat de acesta în fiecare moment în 
care a ocupat vreo funcție. La 22 de ani, Horațiu Gorun a terminat Științe Juridice și 
Administrative la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu, facultate la care tatăl său era 
profesor. Gorun Jr. lucra deja ca profesor suplinitor la un liceu, deși nu avea nicio calificare în acest 
sens, îl avea însă pe tatăl său, Adrian Gorun, care era pe atunci inspectorul general școlar al 
județului Gorj. Tatăl lui Horațiu avea în schimb toate calificările necesare și a fost numit secretar de 
stat la Ministerul Educației. Adrian Gorun era în 2001 director al Universității „Babeș Bolyai” din Cluj, 
unde Gorun Jr. decide să facă un masterat și apoi un doctorat. Horațiu Gorun a lucrat apoi ca 
preparator universitar la universitatea unde tatăl lui a fost decan din anul 2005. Apoi Tiberiu Horațiu 
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Gorun a avansat rapid și a reușit performanța ca simultan să termine un doctorat la Cluj, să fie 
lector universitar la Tg. Jiu și să lucreze 8 ore pe zi în cadrul Direcției Județene pentru Tineret și 
Sport, unde era director. În 2009 a fost numit subprefect și abia în anul următor a absolvit Institutul 
Național de Administrație. Până în 2007, Tiberiu Gorun nu a publicat nimic, cu excepția a două 
articole care au apărut în revista coordonată de tatăl lui. Începând cu anul 2010, Gorun Jr. a 
publicat mai multe cercetări, 12 cărți, majoritatea coordonate de senior și câteva articole științifice. 
Drumurile fiului și tatălui se împletesc în continuare, în 2019 Horațiu devine decan la 
Universitatea unde tatăl său era președintele Senatului și membru în consiliul de 
administrație. Un an mai târziu Tiberiu Horațiu Gorun a fost numit de premierul Cîțu, secretar 
general adjunct la Ministerul de Finanțe, iar anul trecut a făcut și Colegiul Național de 
Securitate, ceea ce probabil l-a calificat pentru funcția de secretar general al Guvernului, 
funcție în care a fost instalat printr-un ordin semnat tot de Florin Cîțu, în februarie 2021. 
Horațiu Gorun este un apropiat al liberalului gorjean Dan Vîlceanu, un puternic susținător al 
lui Florin Cîțu.  

 Pe ecran, pe parcursul difuzării materialului au rulat imagini în care apar: Tiberiu Horațiu 
Gorun în diferite ipostaze, tatăl acestuia, Adrian Gorun și liberalul Dan Vîlceanu. 

 După difuzarea materialului, în studio moderatoarea cere părerea invitatului Dorin Iacob cu 
privire la informațiile care tocmai au fost urmărite de telespectatori. 

 Moderatoare: Domnule Iacob, cum se face că domnul Cîțu îl vrea pe domnul Gorun 
peste tot pe unde merge? Și la Ministerul de Finanțe și la Guvern. 

 Dorin Iacob: Păi grupul ăsta... 
 Moderatoare: Am auzit așa niște zvonuri de la Palatul Victoria că îi semnează cam tot 

ce vrea domnului Cîțu, fie că.... 
 Dorin Iacob: Dacă de la ora 10 dimineață încolo este drojdit, ăsta e omul. 
 Moderatoare: Aoleu, cine? 
 Dorin Iacob: Domnul secretar general al Guvernului. 
 Moderatoare: Aveți probe?  Probe biologice cu etilotestul... 
 Dorin Iacob: Probe biologice cu etilotestul, așa la întâmplare. 
 Moderatoare: Noi l-am contactat pe domnul Gorun, nu ne-a răspuns, dar dacă dorește 

să intervină, îl rog frumos să intervină, poate vrea să ne spună ceva în completare, poate ne 
spune ce calități are de îl dorește domnul Cîțu peste tot. 

 Dorin Iacob: Pai haideți să vedem calitățile lui, pentru că vedeți, ascultam și eu materialul 
făcut de colegii voștri și sunt ironii de fapt acolo, dar nu se înțeleg din material... 

 Moderatoare: Eu v-am spus că avem telespectatori extrem de inteligenți. 
 Dorin Iacob: Păi omul ăsta a făcut facultatea, anul 2 și 3 i-a făcut într-un singur an. 
 Moderatoare: Păi dacă omul are valoare... 
 Dorin Iacob: Timp în care era profesor undeva la un liceu, se ducea acolo să fie 

profesor. Omul este cunoscut, a fost un student slab, dar a făcut totuși 2 ani într-un an, a 
făcut un doctorat în Istorie, dar... 

 Moderatoare: Aici vreau să vă contrazic, am avut colegi de 10 pe linie care nu au performat 
în viață, am avut colegi care au avut note mai mici și au făcut ceva în viață, adică nu e neapărat 
nevoie să fii premiant ca să faci ceva în viață. Eu am fost premiantă până în clasa a 11-a. 

 Dorin Iacob: Dacă voi spuneți că oamenii de la Tg. Jiu nu știu ce spun despre el... 
 Moderatoare: Mă întreabă colegii dacă am fost cu coroniță, da. Și nu oriunde, la Liceul 2, 

Școala Centrală de fete. Într-a 12-a m-am îndrăgostit. 
 Dorin Iacob: Înțeleg că e un băiat bun... 
 Moderatoare: Domnule Iacob, a fost o ironie, vă dați seama că a fost o ironie în continuarea 

materialului, evident. 
 Dorin Iacob: Aicea, ca și în cazul domnului Vîlceanu, aceeași situație, de fapt părinții, 

tatăl, la Vîlceanu e mama e titularul firmei, aici e tatăl cel cu aranjamentele, e un om extrem 
de abuziv, stăpânește Universitatea de stat din Tg. Jiu... 

 Moderatoare: Abuziv? Ce înseamnă abuziv? Cristina mă omoară dacă nu iau pauză de 
publicitate acuma, trebuie să...luăm pauză. 

 Dorin Iacob: Ăsta e un abuz. 
 Moderatoare: Vă rog să explicați telespectatorilor, ce înseamnă abuziv, stăpânește 

universitatea, mie mi se pare... 
 Dorin Iacob: ...de stat. 
 Moderatoare: De stat? Cum e posibil așa ceva? 
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 Dorin Iacob: De stat... Universitatea de stat. 
 Moderatoare: Cum e posibil așa ceva, haideți să vedem după pauză.  
 
 S3 (rep. 47.35-55.00 sel.18) 
 Moderatoare: Ne-am reîntors în platoul „Culiselor statului paralel” și vorbim despre 

secretarul  general al Guvernului, despre Horațiu Tiberiu Gorun, despre care colegii mei l-au 
contactat, nu ne-a răspuns, dacă dorește să intervină este binevenit să sune, poate ne 
lămurește, domnul Dorin Iacob ne explica cum tatăl său, un personaj important din Gorj 
stăpânește în mod abuziv universitatea... 

 Dorin Iacob: ...de stat, adică pe bugetul public. 
 Moderatoare: Pe ce vă bazați când faceți astfel de afirmații? 
 Dorin Iacob: Pe toate informațiile pe care le-am adunat și care sunt cunoscute, sunt 

arhicunoscute și la fel, anumite structuri sunt informate în legătură cu aceste activități și o 
să vedeți niște chestiuni foarte semnificative, a fost două mandate la rând rector și când nu a 
mai putut să fie rector prin modificarea legii, a devenit președintele senatului, s-a constituit 
un senat, domnia sa este președintele senatului, dar tot el este cel care decide foarte multe 
lucruri acolo, majoritatea e plin de neamuri și prieteni angajați cunoscuți acolo, au fost și 
licitații cu fonduri europene care s-au anulat, 10 ani de zile s-a construit universitatea pe bani 
publici, cu 2 luni înainte să se încheie construcția s-a reziliat contractul cu firma Zeus din 
Argeș, eu spicuiesc, ar trebui să avem 3 emisiuni, despre ce știm despre oamenii aceștia, s-a 
reziliat contractul, pentru că nu s-a îndeplinit și nu le-au ajuns, vezi doamne banii, s-au dus 
și au cerut rectificare pentru continuarea lucrărilor,  s-a făcut o nouă licitație și a venit 
aceeași firmă la licitație, numai că s-au mai adăugat vreo 2 milioane de euro la devizul 
respectiv. Este de notorietate în oraș că o scară, o scară care s-a făcut, sunt normele astea 
noi care au apărut după situația de la Colectiv, au făcut o scară elegantă să arate bine, doar 
aia ar fi costat un milion de euro, din rectificarea venită. Ce să vezi, deci durează 10 ani 
construcția asta, au reușit să facă o șmecherie să anuleze un contract după aceea să reia o 
licitație cu aceeași firmă, au suplinit banii, bani publici pentru că e universitate de stat, vine 
Curtea de Conturi, îi controlează, găsește tot felul de nereguli, inclusiv o deturnare de 
fonduri, s-au jucat cu bursele studenților, le stabilește Curtea de Conturi un termen ca să 
îndrepte niște situații, să le explice, să recupereze banii și când vine iar Curtea de Conturi, 
am verificat multe lucruri care le spun, cei de la universitate sub conducerea acestui domn 
formidabil, spun că niște hakeri le-au distrus contabilitatea, baza de date, cineva a intrat, le-a 
distrus baza de date, nu mai e contabilitate, nu mai e nimic. Este un dosar la Curtea de 
Conturi, au sesizat Parchetul pentru deturnare de fonduri și pe de altă parte DIICOT pentru 
distrugerea evidențelor contabile. 

 Moderatoare: Interesant ce se întâmplă în Gorj, grupul ăsta de la Gorj, evaziune fiscală, 
se șterg datele din contabilitate, lucrări supraevaluate.... 

 Dorin Iacob: Suntem în același film. 
 Moderatoare: Probabil asta îi și leagă. 
 Dorin Iacob: Revenim la secretarul general al Guvernului, au fost nume sonore secretar 

general al Guvernului, nu e o funcție oarecare, e foarte importantă, ei acest Horațiu Gorun devine 
secretarul general al Guvernului, el a fost subsecretar de stat la Finanțe, ei domnul Horațiu Gorun, 
acest student de Drept cu doctorat în Istorie, vine la Secretariatul General al Guvernului și acuma o 
speță pentru DNA, mai ales pentru cei care l-au anchetat pe Dragnea cu cele două doamne, cu 
femei de servici angajate nu știu unde... 

 Moderatoare: La Direcția pentru Protecția Copilului. 
 Dorin Iacob: Domnul secretar general al Guvernului, pe numele său Horațiu Gorun își ia doi 

consilieri, unul Octavian Pătru și acest om este cel care a încercat să facă o licitație cu vreo 2,3 
milioane de lei să dea mâncare într-un program cu formare de personal, știți fondurile alea 
europene din care România a ieșit cu mare scandal, a fost o speță din-asta, s-au opus niște oameni 
la un moment dat, îl are pe acest Octavian Pătru consilierul lui, omul care pentru că Horațiu sub 
umbrela lui taică-su și el a fost implicat în tot felul de chestii acolo și un alt domn, Marian Vintilescu, 
care este consilier al secretarului general al Guvernului în București, Piața Victoriei pe dreapta, da, 
este în același timp tot timpul acasă la Gorj pentru că este directorul administrativ de la universitate. 
Deci cum poate ăsta să fie consilierul secretarului general al Guvernului în aceeași zi și în București 
și director administrativ la universitate? 
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 Moderatoare: Așa cum a putut și domnul Cîțu să folosească o angajată de la Guvern 
pentru lupta politică din partid, așa cum a putut și domnul Bodog de la PSD să folosească o 
consilieră care de fapt nu venea niciodată la serviciu, sunt nenumărate cazuri, este o obișnuință. 

 Dorin Iacob: Foarte frumos, oamenii au și în declarațiile de avere lucrurile astea, nu e o 
problemă. Iau bani și de aicea, și de acolo...e foarte simplă speța. 

 Moderatoare: Și credeți că procurorii se vor sesiza? 
 Dorin Iacob: Există această sesizare din oficiu, din presă, eu cred că da, dacă nu mai 

insistăm, mai revenim. 
 Moderatoare: Vreau să merg la Cătălin Pena, Cătălin cum e cu grupul ăsta de la Gorj, pare 

că este extrem de bine pregătit, domnul Cîțu nu poate să acționeze fără grupul de la Gorj, iată 
nicăieri, și la Ministerul de Finanțe și la Guvern, peste tot are nevoie de grupul de la Gorj. 

 Cătălin Pena:  Este născut din pixul domnului Mischie, dacă vă amintiți, a fost prieten cu 
unchiul domnului secretar general, care era un om de onoare, a fost și senator sau deputat, un om 
deosebit, domnul Gorun, fratele dânsului este tatăl domnului Horațiu. 

 Moderatoare: Da. 
 Cătălin Pena: Prin domnul Gorun, îmi cer scuze, nu am reținut numele, fratele său a ajuns 

cineva în Tg. Jiu și Gorj, apoi s-a făcut acolo cu Mischie, cu toți, Mischie a dat ceva putere să tacă 
și băieții au început să prindă gustul puterii. 

  
 S4 (rep.14.40-15.45 sel.19) 
 Dorin Iacob: De la Gorj ni se mai transmite următorul lucru, domnul Gorun controlează 

DIICOT-ul de acolo, Parchetele de acolo, unii i-au fost studenți, pe alții îi îndrumă să își ia 
doctorate, adică e un mecanism foarte pervers... 

 Moderatoare: (neinteligibil) 
 Dorin Iacob: Soția unui om de afaceri de acolo este președinta Tribunalului, am mai discutat 

noi. 
 Moderatoare: Deci lucrurile sunt legate acolo... 
 Dorin Iacob: O doamnă, a fost o doamnă rector care a fost dată abuziv afară de domnul 

Gorun, a câștigat în instanță absolut în toate instanțele sentință definitivă și executorie, pe care ce 
să vezi, Secretariatul General al Ministerului Învățământului, îndrumat de SGG, refuză să o pună în 
aplicare, adică femeia să fie repusă în drepturi... 

 Moderatoare: Și la ANAF s-a întâmplat, vă aduceți aminte că au fost schimbați... 
 Dorin Iacob: E un loc fără de lege și mai am o știre interesantă, de data aceasta de la PNL. 
  
 S5 (rep.33.55-34.20 sel.19) 
 Moderatoare: Bine ați revenit la Culisele statului paralel, trebuie să precizez că echipa 

noastră i-a contactat pe domnul Cîțu, pe domnul Horațiu Gorun, cum am spus mai devreme, 
pe domnul Bogdan Gheorghiu, pe domnul Cristian Ciucu și pe domnul Cristian Băcanu,  nu 
ne-au răspuns până la această oră, dacă doresc să intervină oricând sau să ne trimită un 
drept la replică,  suntem aici, noi suntem extrem de corecți și echilibrați, dacă ne vor trimite, 
o să transmitem, cei care nu intervin  por să spună dreptul la replică. 

 Dorin Iacob: Tatăl domnului Gorun, pentru că l-am pomenit, sigur.  
 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 

au constatat că ediția emisiunii ’’Culisele statului paralel’’ din 16 septembrie 2021 a 
fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului. 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 virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să asigurare o distincţie clare între fapte şi opinii, iar 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
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Astfel, în contextul subiectului dezbătut sub titlurile: SECRETARUL GENERAL 
AL GUVERNULUI, BĂIATUL LUI TATA; TIBERIU GORUN SUSȚINUT LA FIECARE 
PAS DE TATĂL LUI; TIBERIU GORUN, APROPIAT DE DAN VÎLCEANU; GORUN 
JUNIOR PUS ȘEF DE CÎȚU LA SGG; UN GORJEAN, MÂNA DREAPTĂ A 
PREMIERULUI, în cadrul acestei ediții au fost făcute comentarii acuzatoare, pe de o 
parte, la pregătirea profesională a d-lui Horațiu Tiberiu Gorun, spre exemplu: Voce 
din off: Tiberiu Horațiu Gorun ocupă funcția de secretar general al Guvernului, la o 
primă vedere CV-ul său parte impresionant, însă la o verificare mai atentă se 
observă că Tiberiu Gorun a fost permanent băiatul lui tata, fiind protejat de acesta în 
fiecare moment în care a ocupat vreo funcție(…) Drumurile fiului și tatălui se 
împletesc în continuare, în 2019 Horațiu devine decan la Universitatea unde tatăl 
său era președintele Senatului și membru în consiliul de administrație. Un an mai 
târziu Tiberiu Horațiu Gorun a fost numit de premierul Cîțu, secretar general adjunct 
la Ministerul de Finanțe, iar anul trecut a făcut și Colegiul Național de Securitate, 
ceea ce probabil l-a calificat pentru funcția de secretar general al Guvernului, funcție 
în care a fost instalat printr-un ordin semnat tot de Florin Cîțu, în februarie 2021. 
Horațiu Gorun este un apropiat al liberalului gorjean Dan Vîlceanu, un puternic 
susținător al lui Florin Cîțu.  

Pe de altă parte, au fost făcute afirmații acuzatoarea la adresa acestei persoane 
și cu privire la presupusa sa implicare în fapte de natură penală și apartenență la un 
pretins grup de la Gorj, precum: Moderatoare:   Interesant ce se întâmplă în Gorj, 
grupul ăsta de la Gorj, evaziune fiscală, se șterg datele din contabilitate, lucrări 
supraevaluate....). 

Față de acuzațiile formulate ce au vizat persoana din discuție, în contextul 
numirii sale ca secretar general  al Guvernului, Consiliul a constatat că în cadrul 
emisiunii nu au fost prezentate dovezi în susținerea acestora, așa cum radiodifuzorul 
avea obligația legală în virtutea art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, care 
dispune imperativ ca, în situația în care unei persoane i se aduc acuzații de natură 
morală sau penală, ele trebuie probate, pentru a se asigura dreptul persoanei la 
imagine, iar publicului posibilitatea să-și formeze propria opinie în baza unor dovezi 
pertinente, concludente.  

De asemenea, în acest context,  Consiliul a mai constatat  și încălcarea art. 64 
alin. (1) lit. b) din același Cod , deoarece informațiile în legătură cu acest subiect nu 
au fost prezentate cu imparțialitate și bună-credință, astfel încât dreptul publicului la 
informare obiectivă a fost prejudiciat. 

În calitatea de garant al interesului public, Consiliul consideră că  atât 
respectarea dreptului la imagine a persoanei, cât și informarea corectă a publicului 
sunt condiţii esenţiale în desfăşurarea oricărui program audiovizual, date fiind 
importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa 
telespectatorii. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație. 

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. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 eliberată la 31.10.2019 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019, pentru postul de 
televiziune REALITATEA PLUS) se sancţionează cu somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin.(1) și 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 somație publică postul  

REALITATEA PLUS, deoarece, în cadrul emisiunii ’’Culisele statului paralel’’, din 16 
septembrie 2021, în contextul subiectului referitor la numirea unei persoane ca  
secretar general al Guvernului, nu au fost prezentate dovezi în susținerea acuzațiilor 
formulate la adresa acestei persoane, așa cum radiodifuzorul avea obligația legală 
în virtutea prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, a fost constatată și încălcarea art. 64 din același Cod , deoarece 
informațiile în legătură cu acest subiect nu au fost prezentate cu imparțialitate și 
bună-credință, astfel încât dreptul publicului la informare obiectivă a fost prejudiciat.’’ 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 

 
 
 


