
 

 

Decizia nr. 394 din 10. 06.2020 
privind amendarea cu 10.000 de lei a S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. 

cu sediul în BUCUREȘTI, str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, 
et. 1, cam. 10, sector 1 

Tel.: 0744384384 
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 10 iunie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 4268/02.05.2020 și 4577/11.05.2020, cu privire la emisiunea “100%”, ediția din 
01.05.2020 și nr. 4406/05.05.2020 și 4552/09.05.2020 referitoare la emisiunea ”Jocuri de 
putere”, ediția din 03.05.2020, difuzate 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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrările emisiunilor menționate, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a încălcat prevederile 
articolelor 40 alin. (1), 47 alin. (3), 64 alin. (1) lit. b) și 70 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările 
ulterioare (Codul audiovizualului):                                                                                                                                                                                                   

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- 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. 47 alin. (3): Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 
generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, 
naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie 
socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. 

- 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. 

- art. 70 alin. (1): În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează 
probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta 
şi un punct de vedere al acestora. 

În fapt, în data de 01.05.2020, în intervalul orar 18:59 – 19:45, postul de televiziune 
REALITATEA PLUS a difuzat emisiunea 100%, moderată de Claudiu Popa. 
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Prin telefon, în direct, au intervenit: Bogdan Despescu (chestor Poliție); Traian 
Băsescu (europarlamentar); Doina Azoicăi (președinte Societatea de Epidemiologie); 
Andrei Șoșa (patron de club Vama Veche) 

Redăm din raportul de monitorizare:  
Titluri afișate pe ecran: BĂTAIE CU JANDARMII, OAMENI PUȘI LA PĂMÂNT; ZECI DE 

JANDARMI ȘI POLIȚIȘTI, INTERVENȚIE ÎN FORȚĂ; BOMBARDIERII NU SE POTOLESC, IMAGINI 
ULUITOARE; PETRECĂREȚII, AMENDAȚI CU 45.000 DE LEI; SCANDALAGII SĂLTAȚI ȘI DUȘI LA 
AUDIERI; MĂSURI URGENTE LA M.A.I., DUPĂ SCANDALURILE DE 1 MAI; RELAXAREA DUPĂ 15 
MAI, CE MĂSURI SE PREGĂTESC; BĂSESCU:INSTITUȚIILE STATULUI SĂ CONTROLEZE 
TERITORIUL;  (…) 

Teme: tulburarea liniștii și ordinii publice în ziua de 1 mai (cazurile de la Blaj și Teleorman în care au 
fost implicați cetățeni români de etnie rromă); anunțarea măsurilor de relaxare după data de 15 mai și intrarea 
României în stare de alertă; autonomia ținutului secuiesc; evoluțiile în epidemia de COVID-19; pachetul de 
măsuri care se vor lua pentru a ajuta turismul  

 

Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
(rep 59.05 sel 1-18 – rep 03.10 sel 1-19) Au fost difuzate imagini din timpul unui incident la care au 

intervenit jandarmii (titrat pe ecran: Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional) și imagini în care apar 
cetățeni de etnie rromă care petrec, cu muzică, într-o pădure. Imaginile au mai fost diuzate pe ecran splitat pe 
parcursul emisiunii. 

Potrivit concluziilor din raportul de monitorizare, au fost difuzate imagini din timpul 
unui incident la care au intervenit jandarmii (titrat pe ecran: Atenție! Imagini cu puternic 
impact emoțional) și imagini în care apar cetățeni de etnie rromă care petrec, cu muzică, 
într-o pădure. Imaginile au mai fost difuzate pe ecran splitat pe parcursul emisiunii.  

După discuția telefonică cu chestorul Bogdan Despescu (sel 2), moderatorul a făcut 
următorul comentariu: 

Claudiu Popa: Încă o dată cu imagini care ar putea să vă șocheze... Blaj și Teleorman, 
dar mai ales Blaj... fără a pronunța... poate ați observat că nu am pronunțat că e vorba.... că a fost 
vorba despre o încăierare între mai multe persoane de etnie, acolo, în Blaj. Pesemne că n-are 
niciun fel de importanță... sau poate are... dar, în orice caz, 30 de polițiști și jandarmi care au 
intervenit acolo, la Blaj... (...) 

În legătură cu acest subiect, în intervenția telefonică pe care a avut-o în emisiune, 
europarlamentarul Traian Băsescu, fost Președinte al României, a afirmat următoarele: 

(rep 00.53 sel 4) Traian Băsescu: Nici noi, oamenii politici, n-avem dreptul să închidem ochii la 
acest fenomen. Este adevărat că raportat la populație procentul este mic, dar raportat la minoritate este un 
mod de viață, domnule. Ori grupările de țigani trebuie să înțeleagă că nu pot fi tolerați cu modul lor de 
viață. Ori se înscriu în civilizația poporului român, ori... dacă nu... or să se ciocnească mereu de Poliție și 
Jandarmerie. România nu poate deveni o țară cum e Belgia că nu poți intra în periferia Anvers-ului... nu poți 
intra și Poliția nu poate intra, albii n-au ce să caute sau cum e pe la Bruxelles în cartiere sau în mărginimea 
Parisului. România trebuie să rămână o țară în care instituțiile statului controlează tot teritoriul. Ori ei 
oricât ar amenința trebuie să înțeleagă că nu va face nici Poliția, nici Jandarmeria pas înapoi și, dacă 
vreodată va fi nevoie, nici Armata. 

(rep 02.11 sel 4) Claudiu Popa: Țigani sau rromi? Domnule președinte, ați spus puțin mai devreme, 
grupurile de țigani... 

Traian Băsescu: Uite... cred că și aici s-a dovedit o dată în plus că bunătatea și toleranța românilor, 
până la urmă, ajunge să le aducă prejudicii pentru că, în nod artificial, i-am numit rromi prin 1991, prin 
grija lui Adrian Năstase... acuma tot ce vedeți aici să știți că se petrece și în străinătate, iar acolo se 
vorbește despre români. Această minoritate a făcut o imagine deplorabilă poporului român. Ori este timpul 
s-o spunem... și până la urmă trebuie să renunțăm și la această fantasmagorică denumire de rromi. Ei sunt 
țigani! Asta este etnia despre care vorbim. 

Claudiu Popa: De acord. 
Traian Băsescu: Și așa trebuie s-o numim.  
(rep 03.14 sel 4) Claudiu Popa: De acord cu dumneavoastră, domnule președinte, ... 
(rep 03.42 sel 4) Traian Băsescu: ... foarte multe fundații ale minoritarilor țigani care primesc 

foarte mulți bani europeni, primesc bani și de la Guvernul României, ca să ajute la integrarea acestor 
cetățeni români. Sunt minoritari țigani, dar cetățeni români. Nu știu cu ce s-au ocupat aceste fundații, dar 
știu că trăiesc bine cei care le conduc. În schimb, nu se întâmplă nimic cu copiii țiganilor, cu copiii din 
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Zăbrăuți, spre exemplu, ca să nu vorbim de copiii din altă parte. (...). Dar este și această categorie care, în 
general, provine din rândul țiganilor nomazi, care nu este capabilă, ea însăși, de integrare, care a rămas tot 
cu staborul să se judece sau să-și tranșeze lucrurile între ei și nu prin judecători și procurori și care, acum, 
s-a retras acasă pentru că s-a introdus izolarea asta în toată Europa. 

Claudiu Popa: Da. 
Traian Băsescu: Și dacă ar mai fi în Europa, ar fi pe străzi numai ei cu carabinierii, cu polițiștii, cu 

jandarmii și nu le-ar place pentru că le-ar aplica un tratament mai răt decât cel pe care îl primesc de la 
jandarmii noștri.” 

 

În emisiunea ”Jocuri de putere”, ediția din 03.05.2010, difuzată de postul 
REALITATEA PLUS în intervalul orar 20:59 – 22:45, moderatorii Oreste Teodorescu și 
Laurențiu Botin i-au avut ca invitați, prin telefon, în direct, pe: Oana Stănciulescu (jurnalist), 
Bogdan Comaroni (jurnalist), Grigore Cartianu (jurnalist), Stelian Negrea (jurnalist), 
Mădălina Dobrovolschi (jurnalist), Dan Bucura (jurnalist), Răzvan Gheorghe (jurnalist), și, în 
legătură video directă, pe Rareș Bogdan (europarlamentar). 

Titluri afișate pe ecran: BUNĂ SEARA, FRAȚI ROMÂNI, ORIUNDE V-AȚI AFLA; 3 mai, ZIUA 
LIBETĂȚII PRESEI; EDIȚIE MARATON ”JOCURI DE PUTERE”; NOI DEZVĂLUIRI DIN SCANDALUL 
”AUTONOMIA”; RADIOGRAFIA CELOR MAI FIERBINȚI SUBIECTE ALE MOMENTULUI; CINE VREA 
DEZINTEGRAREA ROMÂNIEI; DE CE ACȚIONEAZĂ PSD ÎMPOTRIVA ȚĂRII; OBSESIA TOXICĂ A 
UDMR; UDMR, DE ZECI DE ANI LA GUVERNARE; SECRETELE ÎNȚELEGERII PSD-UDMR; ANALIZE 
FĂRĂ MENAJAMENTE CU CEI MAI ONEȘTI ȘI IUBIȚI JURNALIȘTI; SECRETELE JOCULUI MULTIPLU 
AL UDMR; USR, TOT MAI APROAPE DE PSD; CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ALEGERILE ÎN 2020; IOHANNIS, 
ATAC DUR LA PSD; CINE SFIDEAZĂ O ȚARĂ AFLATĂ ÎN CARANTINĂ (rep 58.33 sel 3-22); 
IMAGINILE CARE ȘOCHEAZĂ ROMÂNIA (rep 03.21 sel 3-23); PSD, APROPIAT DE CLANURILE 
INTERLOPE (rep 15.03 sel 3-23); LEGĂTURI NOCIVE ÎNTRE INTERLOPI ȘI POLITICIENI (rep 43.03 sel 
3-23) 

Teme: autonomia ținutului secuiesc; limba maghairă - limbă maternă în localitățile cu 20% populație 
vorbitoare de această limbă; înțelegerile dintre PSD și UDMR; comportamentul politic al lui Dan Barna și al 
USR; scăderea USR în sondaje; fenomenul infracțional și modul în care au intevenit forțele de ordine pentru 
aplanarea conflictelor în comunitățile de etnie rromă 

 

Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
Pe parcursul dezbaterii au fost făcute următoarele afirmații: 
Sel 1 (rep 58.19 sel 3-20 – rep 00.22 sel 3-21) Oreste Teodorescu, la începutul emisiunii: Am 

traversat, Laurențiu, o săptămână nebună începând de luni chiar cu planul Kós Károly, după care a urmat 
trecerea tacită prin Camera Deputaților a legii ținutului secuiesc, a urmat toate bâlbele PSD-ului care, încă 
de pe vremea tovarășului Dragnea, ne-a demonstrat că nu prea este atent la interesul național, ci 
dimpotrivă, complice împotriva lui... Au un subiect care-ți place foarte mult și ție, și mie. O să ne amendeze, 
probabil, CNCD-ul încă o dată și încă o dată, dar... până la urmă, m-am săturat să mă ascund după deget... 
vorbim despre sfidarea ”bombardierilor” la adresa tuturor celor care au acceptat măsurile de urgență și a 
autoizolării și carantinei. 

(rep 03.14 sel 2) Oana Stănciulescu: Una este UDMR-ul condus de Marko Bela, alta este UDMR-ul 
condus acuma de Kelemen Hunor care nu doar că s-a apropiat prea mult de Fidesz și pare că este o relație 
de subordonare între Viktor Orban, șeful Guvernului și partidului Fidesz și Kelemen Hunor care pare mai 
degrabă că pune în aplicare ordinele lui Viktor Orban. ... că Ungaria, cu ajutorul UDMR-ului, mai nou, se 
pare, are un plan pe termen lung. Are un plan vechi început cu mult timp în urmă pe care și-l pune în 
aplicare pas cu pas și care nu se va termina aici. (...) 

Sel 3 (rep 05.53 – 09.58 sel 3-21) Oreste Teodorescu: ...Tu cum își explici, Bogdan Comaroni, 
sfioșenia guvernanților români în fața unor pretenții din ce în ce mai mari, din ce în ce mai obraznice și 
din ce în ce mai periculoase pentru siguranța statului unitar român? Sunt, totuși, 30 de ani în care o 
minoritate care n-a reușit niciodată o performanță mai mare de 6% în Parlamentul României să-și bată joc 
de o majoritate mult, mult prea indulgentă în asemenea condiții. 

Bogdan Comaroni: (...) ... dar niciodată nu mi-am închipuit că de la această etapă se va ajunge acolo 
încât un partid... unul din partidele care se doresc a fi partide puternice din România de astăzi să ajungă în 
acea situație în care să facă un joc atât de nemernic vizavi de chestiunea teritoriului național. Și aicea 
vreau să spun că, chiar dacă Ciolacu, de pildă, pe care, pe bună dreptate, l-au acuzat inclusiv colegii lui de 
partid... deci dacă Ciolacu acuma mereu se tot scuză că...  

(rep 02.37 sel 3) Bogdan Comaroni: ... din punctul meu de vedere, negocierea asta care este evident 
că a avut loc... evident c-a avut loc... prin care să treacă, pur și simplu, zona Camerei Deputaților... și aicea 
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mi-am pus întrebarea... dacă Marcel Ciolacu a făcut-o la un ordin sau a încercat el, așa, împreună cu 
UDMR-ul și cu tot ce s-a putut acolo să facă un joc absolut riscant pentru noi în sensul că a vrut să apară 
după aia el... dacă nu apărea intervenția lui Iohannis și momentul acela cheie... să apară Ciolacu ca fiind 
marele salvator al României ... 

Laurențiu Botin: ... Deci a mers Ciolacu cu UDMR-ul într-un troc de win – win, într-o ordinăreală 
politică pe care noi am dezvăluit-o aici, la Realitatea Plus.  

Oreste Teodorescu: Dar cred că înainte de toate pe toți ne interesează de ce există un grad de sfioșenie 
și chiar de defetism al unei majorități politice în România față de o formațiune cu scor ridicol de mic... 5 – 
6%...  

Sel 5 (rep 13.08 – 23.10 sel 3-21) Oreste Teodorescu a pus în discuție faptul că la alegerile 
europarlamentare a existat un număr foarte mare de voturi către UDMR în județe unde nu sunt etnici maghiari 
(de exemplu Teleorman, Constanța, Prahova). Grigore Cartianu și-a susținut punctul de vedere cu privire la 
acest aspect. S-a discutat despre alegeri, reprezentativitatea diasporei în Parlament. 
(...) 

Oreste Teodorescu: Ei... cât să mai îndurăm? Cât să îi mai îndurăm acestor iredentiști maghiari pe 
care nu i-a tulburat și nu i-a deranjat nimeni? (...) 

Sel 7 (rep 26.59 – 34.11 sel 3-21) Oreste Teodorescu, adresându-se lui Rareș Bogdan: (...) ești cel mai 
în măsură dintre politicieni să vorbești, fără menajamente, despre chestiunea iredentismului maghiar 
pentru că atunci când realizai emisiunea ”Jocuri de putere”, cu ani în urmă, ai reușit de cel puțin două ori 
să demaști și să încurci niște jocuri teribil de complicate care ar fi lezat statul român la fel de mult ca și 
cum ar fi trecut această lege a ținutului secuiesc și de Senat, după ce a trecut tacit de Camera Deputaților. 
Să nu uităm, totuși, că avem un raport politic cu UDMR-ul pe care majoritatea dintre noi nu îl înțelege și 
te-aș ruga foarte mult să argumentezi de ce este nevoie ca un stat întreg să trăiască an de an emoții teribile 
cauzate de un grup de persoane care nu iubesc deloc țara care îi hrănește. Nu înțeleg de ce nu pleacă în 
Ungaria. Nu înțeleg de ce acceptă dubla cetățenie... și maghiară, și română pentru că în momentul în care 
ești cetățean român ai un jurământ de credință față de această țară. Cei de la UDMR se pare că nu-l au. Îl 
au doar față de Ungaria. (...) 

(rep 02.57 sel 7) Rareș Bogdan: Și acum, contextualizând puțin situția, cred că președintele nu a 
răspuns doar pe greșeeala gravă, pe trocul grav făcut de tovarășul Ciolacu pe subiectul ținutului secuiesc, 
ci s-a dus mult mai departe.  (...) 

(rep 01.58 sel 8) Rareș Bogdan: Deci toate aceste componente care sunt puse cap la cap împreună 
cu un joc politic pe care încearcă să-l facă PSD care e în stare să vândă orice, chiar și națiunea română, 
istoria națională și teritoriul național... toate acestea puse cap la cap și aici mă refer la ultima chestiune, 
cea a ținutului secuiesc și a limbii maghiare, ne arată complexitatea cazului, a acțiunii și a prezenței mult 
mai hotărâte decât în alte cazuri a președintelui României, domnul Klaus Iohannis. (...) 

(rep 03.07 sel 8) Rareș Bogdan: ...ei bine, acest om a ieșit cu un mesaj extrem de dur. Mesajul a fost 
adresat atât lui Marcel Ciolacu, Șerban Nicolae... individul... bișnițarul de la Timișoara... nici măcar nu-l 
numesc... cu nume ciudat... nici măcar nu-l numesc... mă refer la toată acestă pleiadă de personaje toxice 
care au fost desconspirate pentru că în afara lor...  

(rep 00.26 sel 9) Moderatorul Oreste Teodorescu a solicitat invitaților să exprime o concluzie 
referitoare la problema iredentismului maghiar și dacă... dacă a sosit o vreme pentru întreaga clasă politică 
să înțeleagă dimensiunea pericolului de a avea aproape, întotdeauna, o asemenea mișcare care este 
orientată vădit împotriva fiecăruia dintre cetățenii care iubesc țara. Patriotism înseamnă să-ți iubești țara 
care te hrănește. Oamenii ăștia sunt hrăniți și ei din truda întregului popor, indiferent de etnie. O 
concluzie, pe scurt... 

(rep 01.37 sel 10) Bogdan Comaroni: Dar eu sunt convins, cum am spus în prima parte a emisiunii, 
că aici este o negociere... există o negociere mare de tot care, sigur că ajunge tot la chestiuni financiare, la 
chestiune legate de gaze, la chestiune legate de defrișări, cum ai spus, la chestiune prin care guvernul de la 
Budapesta sprijină financiar (neinteligibil) și proiecte ale maghiarimii și ale ținutului secuiesc direct, 
acolo, în țara noastră, fără aprobarea noastră.... a guvernului și a statului român care, la rândul lor 
trebuie trecute sub tăcere pentru că sunt foarte profitabile pentru statul maghiar...  

(rep 03.22 sel 10) Bogdan Comaroni: ... toate jocurile sunt pe interese, pe finanțe, pe bani... și atâta 
vreme cât UDMR-ul n-are nevoie de PNL că nu se înțelege bine cu PNL-ul și cu liberalii... se înțelege în 
schimb foarte – foarte bine cu PSD-ul... că s-au înțeles și la împărțiri de bani și la defrișări, la tot ce 
însemna mafia locală în maghiarime. (...) 

(rep 01.31 sel 11) Stelian Negrea: E vorba de cum profită... ce spui tu sau ideea pe care vrei s-o 
dezbatem e legată de faptul că profită liderii comunității maghiare de resurse și cum și le însușesc, la fel ca 
politicienii români. Nu degeaba UDMR-ul s-a lipit de eticheta asta de ”PSD al maghiarimii”, da?, și nu 
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degeaba și trocul ăsta de-acuma, da?, tranzacția suverană pe care au vrut s-o încheie și pe care, de fapt, 
au încheiat-o, dar nu au finalizat-o...cum să zic?... astfel de tranzacții extrem de onorate cu UDMR-ul.  (...) 

Sel 17 (rep 39.48 – 45.15 sel 3-22) Rareș Bogdan și-a exprimat convingerea că în următorii 4 ani PNL 
va fi la guvernare, a afirmat că este de dorit ca alături de PNL să fie forțele dreptei care să își asume aceleași 
valori cu ale PNL, a vorbit despre ce a însemnat PNL de-a lungul timpului și despre faptul că USR trebuie să 
se hotărască pe ce parte a baricadei joacă. A mai spus că nu a înțeles poziționarea USR vizavi de spusele 
președintelui. 

Sel 18 (rep 57.57 – 59.31 sel 3-22) Oreste Teodorescu: ... Am vorbit până acuma și am văzut ce a 
însemnat ingerința iredentismului maghiar în politica națională a României, dar nu pot să trec cu vederea 
că aproape în același timp se întâmplă un alt desfășurător de forțe ostile stării de siguranță cetățenești. Și 
mă refer la reprezentanții altei comiunități de români de etnie țigănească... pentru că eu nu pot să-i numesc 
de etnie rromă... 

Laurențiu Botin: Da trebuie să spui rrom... graseiat... cu doi de ”r”, că altfel vine CNCD-ul și ONG-ul 
și ne reclamă șa societatea de proprietari, dragă...  

Oreste Teodorescu: Până când a hotărât domnul Adrian Năstase să numească comunitatea de țigani 
din România comunitate rromă, în istoria acestui popor, conaționalii noștri au fost numiți întotdeauna 
țigani de la nemțescul ”Zigeuner”. Francezii îi numesc pe țigani ”boemieni”, spaniolii îi numesc ”gipsy”, 
nemții ”Zigeuner”... 

Laurențiu Botin: Jitani... 
Oreste Teodorescu: ”Gitanes”.. numai noi, printr-o decizie foarte înțeleaptă a domnului Adrian 

Năstase... tovarășului Adrian Năstase... am hotărât să-i numim rromi ca să creăm o confuzie teribilă între 
”rrom” și ”român”, lucru care ne-a costat, cel puțin pentru diaspora românească, enorm de mult. (...) 

Sel 19 (rep 59.51 sel 3-22 – rep 04.16 sel 3-23) Oreste Teodorescu: ... Prea multă tevatură în zona 
comunităților de bombardieri care, într-un nod ciudat și de neînțeles pentru o minte rațională, au făcut tot 
ce le-a stat în putință pentru a zădărnici și combaterea bolilor, și starea de carantină, și starea de 
autoizolare și, practic, vedem cum o altă minoritate sfidează un popor întreg ..., ce i-a mânat pe acești 
bombardieri... majoritatea veniți din cauza pandemiei de peste hotare... să sfideze atât de grosolan și bunul-
simț, dar și poporul român care... de bine, de rău... a fost disciplinat, a înțeles comandamentele stării de 
urgență și, într-o autoizolare ca un arest la domiciliu, noi am suportat. Ei de ce nu suportă? Cine e în 
spatele lor, dacă e cineva în spatele lor... (...) 

(rep 01.07 sel 19) Dan Bucura: (...) Acum, revenim la rromii noștri sau țigani cum îi mai denumesc 
cei care nu sunt așa pudibonzi... 

Oreste Teodorescu: ... Nu am fost și nu sunt în general un simpatizant al fostului președinte Traian 
Băsescu, dar sunt absolut 100% de acord cu tot ceea ce a spus zilele trecite, aici, la Realitatea Plus, despre 
cum statul român este mult, mult, mult prea indulgent cu această comunitate și domnia-sa își exprima 
îngrijorarea să nu ajungem și noi cumva ca în cazul Belgiei și al Franței să avem niște cartiere în care doar 
cu armata se mai poate intra. (...) 

Dan Bucura: ... Adică ce-ar fi vrut oamenii aceștia, inclusiv reprezentanții asociațiilor care iau de 
multă vreme apărarea până-n pânzele albe acestei etnii? 

Oreste Teodorescu: Și-o iau pe niște foarte mulți bani europeni... 
Dan Bucura: ... adică oamenii ăștia ar fi vrut ca noi, presa, să nu vedem când ne uitam pe toate 

filmulețele, pe toate imaginile care au rulat de o lună – două – trei încoace... să nu vedem că 90% din 
scandalagii ăștia... ca să nu le mai zic bombardieri... mai schimbăm nota... sunt scandalagiii ăștia, sunt 
kamikaze ăștia care ieșeau cu pieptul gol la poliție... apațineau aceleo etnii? Asta-i realitatea. Adică ce 
facem? Ne ascundem, ne facem că n-o vedem? Cică niște oameni răi care, de fapt.... dar nu sunt... dintr-o 
comunitate, da dintr-o comună, da... Nu, domne, ăștia erau... Erau rromi. Erau țigani, asta-i viața, asta-i 
realtatea...  (...) 

(rep 01.17 sel 20) Oreste Teodorescu: Există un troc pe care noi îl studiem, ca jurnaliști de 
investigație, încă din anii 90, în care liderii unor mari comunități țigănești vând, la bucată, voturi. Unul 
dintre clienții abonați la aceste voturi este PSD-ul. Mie nu mi se pare deloc întâmplător că, practic, în 
aceeași unitate de spațiu și de timp, și microcomunități interlope de țigani, și microcomunități de iredentiști 
maghiari lucrează la desființarea, dacă vrei, a cel puțin disciplinei unitare în timp de pandemie a unui stat 
care și-așa are destul de multe probleme economice în gestionarea COVID-19... nu mai are nevoie de 
aceste mișcări care tulbură ordinea publică. (...) 

(rep 02.24 sel 20) Răzvan Gheorghe: (...)  În primul rând, există o veche conivență între clanurile 
țigănești, lumea interlopă, rromă și partide. În special, legătura este cu PSD... veche... și după Revoluție a 
explodat de nenumărate ori și s-a scris în presă de foarte multe ori. Vizavi de ultimele incidente, de cele mai 
recente, cel puțin în cazul incidentului din Rahova, din sectorul 5, din zona Penitenciarului Rahova... cam 
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vizavi s-a întâmplat... în clanul Duduienilor... oamenii ăia erau niște apropiați ai PSD, adică acel comitet 
care era cumătrul lui Spartacus, luptătorul din boscheți, ăla este un om care se ocupă de ajutoarele pentru 
rrromi de la Primăria sectorului 5, îl cunoaște pe Daniel Florea, lua parte la activități electorale ale 
partidului și o chestie care mie mi se pare comică și exclusiv o spun aicea (neinteligibil) mulți dintre 
insurgenții, dintre luptătorii din sectorul 5 aveau carnet de membru de partid ALDE. (...) 

(rep 0.01 sel 21) Răzvan Gheorghe: Acum interesele de fațadă le știm cu toții. E vorba de bani, e 
vorba de interes electoral în niște zone care sunt sărace... sectorul 5 e cel mai sărac sector al Bucureștiului. 
... Dar unde sunt liderii ăia de ONG-uri care ... s-au îndopat cu bani europeni și cu bani de la stat atâta 
timp și nu și-au educat etnia... da nu numai că nu și le-au educat și n-au avut grijă de problemele lor, da 
au băgat și mâ na, domne. Ce se mai întâmplă cu dosarul ăla cu Nicolae Păun, cu singurul deputat al 
rromilor (neinteligibil)? (...) 

(rep 03.41 sel 21) Oreste Teodorescu: Uite... chiar dacă dorește... uite, aș fi foarte curios de la 
domnul Ciprian Necula care-și permite să se adreseze mie, indirect, folosind niște epitete care nu-i fac 
cinste... eu l-am apreciat pe domnul Ciprian Necula... mi s-a părut că e un țigan răsărit... Da nu e... 

Laurențiu Botin: Cine? Social-democratul? 
Oreste Teodorescu: Da. Câți bai a primit, de exemplu, domnul Ciprian Necula din fonduri europene 

pentru integrarea țiganilor în societatea românească și cu ce rezultat ... câți bani au încasat niște ONG-uri 
tocmai pentru a ajuta statul român să reintegreze, fie printr-o reconversie profesională, fie prin 
obligativitatea de a susține statul român în școală pe minoritarii noștri țigani... câți bani au încasat ONG-
urile și cu ce rezultate. (...) 

(rep 04.56 sel 21) Laurențiu Botin: Sunt convins că și Răzvan și Dan achiesează cu ideea mea. 
Doamne-ferește, într-un editorial pe care-l scrii pe undeva sau la televizor să deranjezi, așa, o chestie de-
asta de... ei sunt într-un glob de cleștar... știi?... și Doamne-ferește să spui ceva dspre o parte a unei 
minorități care se ocupă doar cu asta... cu prostituție, cu furat, cu cerșit, cu cărat copii la exploatat... 
Doamne-ferește!... Doamne-ferește!... 

Oreste Teodorescu: Nu... și dacă-l faci p-ăla interlop, el te face pe tine rasist... 
Laurențiu Botin: O-ho!  (...)   
Laurențiu Botin: Păi da de ce ți-ar fi frică, Dane, că se vede de la o poștă că a fost o lucrătură și 

probabil s-au dus genți cu bani peste tot ca să scape tot clanul acela țigănesc de pedeapsa legii, da? ... 
Oreste Teodorescu: Și să-i pedepsească pentru că greșesc, nu pentru că sunt țigani... atenție!... ca 

să nu existe nicio confuzie. (...) 
Sel 23 (rep 32.38 – 35.37 sel 3-23) Oreste Teodorescu: ... La suma tuturor întrebărilor pe care eu și 

probabil și voi le-ați pus surselor voastre din interiorul Poliției și a serviciilor secrete de ce sunt tolerate 
clanurile interlope țigănești în România, probabil că și voi ați primit cam același răspuns ca și mine și mă 
refer la un spațiu de timp din anii '90 până astăzi ... 

Laurențiu Botin: Exact. E foarte bună paralela, mă. Deci... serios acuma, da?... clanurile astea de 
interlopi... nu vorbesc doar de cele țigănești... 

 

După analizarea raportului de monitorizare și a celor două sesizări cu privire la 
emisiunea 100%, ediția din 01.05.2020, și după vizionarea unor selecții din înregistrarea 
acestei ediții, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile 
articolelor 47 alin. (3) și 70 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora sunt interzise în 
programele audiovizuale afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa unei comunități 
etnice, iar în cadrul programelor de știri și dezbateri care abordează probleme de interes 
public privind minoritățile etnice, se va prezenta și punctul de vedere al acestora. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediții, unul dintre invitați 
a făcut afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa etniei rrome, despre care a afirmat 
că, ”... grupările de țigani trebuie să înțeleagă că nu pot fi tolerați cu modul lor de viață”, 
”Această minoritate a făcut o imagine deplorabilă poporului român”, ”Ei sunt țigani! Asta este 
etnia despre care vorbim”, ”Și așa trebuie s-o numim”,  afirmații la care a achiesat și 
prezentatorul emisiunii, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 47 alin. (3) din 
Codul audiovizualului.   

De asemenea, în contextul în care invitatul a vorbit despre existența mai multor 
fundații ”...  ale minoritarilor țigani care primesc foarte mulți bani europeni, primesc bani și de la 
Guvernul României, ca să ajute la integrarea acestor cetățeni români. Sunt minoritari țigani, dar cetățeni 
români. Nu știu cu ce s-au ocupat aceste fundații, dar știu că trăiesc bine cei care le conduc. În schimb, nu 
se întâmplă nimic cu copiii țiganilor, cu copiii din Zăbrăuți, spre exemplu, ca să nu vorbim de copiii din 
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altă parte...” și că există ”... și această categorie care, în general, provine din rândul țiganilor nomazi, 
care nu este capabilă, ea însăși, de integrare, care a rămas tot cu staborul să se judece sau să-și tranșeze 
lucrurile între ei ...”, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul avea obligația să 
prezinte și punctul de vedere al acestei etnii, pentru a respecta prevederile art. 70 alin. (1) 
din Codul audiovizualului, întrucât, în emisiune a fost abordat un subiect de interes public 
cu privire la comportamentul acestei minorități etnice.  

Cu privire la conținutul emisiunii ”Jocuri de putere”, ediția din 03.05.2020, după 
analizarea raportului de monitorizare și a celor două sesizări și după vizionarea unor 
selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile articolelor 40 alin. (1), 47 alin. (3), 64 alin. (1) lit. b) și 70 alin. (1) din 
Codul audiovizualului. 

În contextul abordării unui subiect de interes public în cadrul emisiunii menționate, 
cu privire la autonomia ținutului secuiesc, fenomenul infracțional și modul în care au 
intervenit forțele de ordine pentru aplanarea conflictelor în comunitățile de etnie rromă,  
membrii Consiliului au constatat că prezentarea într-un program audiovizual de afirmaţii 
defăimătoare generalizatoare la adresa etniei rrome, a depăşit limita comunicării publice 
stabilite de reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de 
răspundere a radiodifuzorului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor art. 47 alin. (3) din 
Codul audiovizualului. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, atât moderatorii emisiunii, cât și unii dintre 
invitați au făcut afirmații defăimătoare generalizatoare la adresa etniei rrome, după cum 
urmează: 

Oreste Teodorescu: Și mă refer la reprezentanții altei comunități de români de etnie țigănească... 
pentru că eu nu pot să-i numesc de etnie rromă. 

Laurențiu Botin: Da trebuie să spui rrom... graseiat... cu doi de ”r” ... 
Oreste Teodorescu: Până când a hotărât domnul Adrian Năstase să numească comunitatea de țigani 

din România comunitate rromă, în istoria acestui popor, conaționalii noștri au fost numiți întotdeauna 
țigani de la nemțescul ”Zigeuner”. Francezii îi numesc pe țigani ”boemieni”, spaniolii îi numesc ”gipsy”, 
nemții ”Zigeuner”... 

Laurențiu Botin: Jitani... 
Oreste Teodorescu: ”Gitanes”.. numai noi, printr-o decizie foarte înțeleaptă a domnului Adrian 

Năstase... tovarășului Adrian Năstase... am hotărât să-i numim rromi ca să creăm o confuzie teribilă între 
”rrom” și ”român”, lucru care ne-a costat, cel puțin pentru diaspora românească, enorm de mult. (...) 

Oreste Teodorescu:  Prea multă tevatură în zona comunităților de bombardieri care, într-un nod 
ciudat și de neînțeles pentru o minte rațională, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a zădărnici și 
combaterea bolilor, și starea de carantină, și starea de autoizolare și, practic, vedem cum o altă minoritate 
sfidează un popor întreg ... ce i-a mânat pe acești bombardieri... 

Dan Bucura: ...90% din scandalagii ăștia... ca să nu le mai zic bombardieri... mai schimbăm nota... 
sunt scandalagiii ăștia, sunt kamikaze ăștia care ieșeau cu pieptul gol la poliție... apațineau acelei etnii?.. 

Laurențiu Botin:  ... Doamne-ferește să spui ceva despre o parte a unei minorități care se ocupă doar 
cu asta... cu prostituție, cu furat, cu cerșit, cu cărat copii la exploatat... Doamne-ferește!... Doamne-
ferește!... 

Oreste:  …de ce sunt tolerate clanurile interlope țigănești în România... 
 

Consiliul apreciază că afirmațiile defăimătoare la adresa etniei rrome nu se 
încadrează în limitele prevăzute de Constituția României și Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, având în vedere că libertatea de exprimare, ca drept fundamental al 
omului, comportă anumite îndatoriri și responsabilități, condiții, restrângeri sau sancțiuni 
prevăzute de lege, astfel cum este stabilit la art. 10 alin. (2) din CEDO. 

Articolul 10 din Convenție nu protejează numai substanța ideilor exprimate, ci și 
modul în care acestea sunt exprimate, precum și regula potrivit căreia ”dacă libertatea de 
opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie și pentru 
respectarea drepturilor altor subiecte de drept.” 

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că, în timpul emisiunii au fost 
făcute afirmații acuzatoare la adresa unor lideri ai comunității maghiare din România 
(Kelemen Hunor), la adresa unor reprezentanți ai etniei rrome (Ciprian Necula și Daniel 
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Florea), precum și la adresa unor lideri PSD (Marcel Ciolacu și Șerban Nicolae), de către 
prezentatori și invitați, fără a li se solicita punctele de vedere cu privire la afirmațiile 
acuzatoare și fără ca radiodifuzorul să precizeze pe post că persoanele vizate au refuzat să 
prezinte un punct de vedere sau nu au putut fi contactate prin încercări repetate.  

Exemplificăm, în acest sens, afirmațiile acuzatoare reținute de Consiliu: 
Oana Stănciulescu: ... este o relație de subordonare între Viktor Orban, șeful Guvernului și 

partidului Fidesz și Kelemen Hunor care pare mai degrabă că pune în aplicare ordinele lui Viktor Orban.  
Oreste Teodorescu: ... însuși UDMR-ul a devenit o mișcare toxică pentru interesul național ... 
... sfioșenia guvernanților români în fața unor pretenții din ce în ce mai mari, din ce în ce mai 

obraznice și din ce în ce mai periculoase pentru siguranța statului unitar român? 
Bogdan Comaroni: ...nu mi-am închipuit că de la această etapă se va ajunge acolo încât un partid... 

unul din partidele care se doresc a fi partide puternice din România de astăzi să ajungă în acea situație în 
care să facă un joc atât de nemernic vizavi de chestiunea teritoriului național... Deci a mers Ciolacu cu 
UDMR-ul într-un troc de win – win, într-o ordinăreală politică  

Oreste Teodorescu: un grup de persoane care nu iubesc deloc țara care îi hrănește. Nu înțeleg de ce 
nu pleacă în Ungaria. Nu înțeleg de ce acceptă dubla cetățenie... și maghiară, și română pentru că în 
momentul în care ești cetățean român ai un jurământ de credință față de această țară. Cei de la UDMR se 
pare că nu-l au. Îl au doar față de Ungaria. (...) 

Rareș Bogdan:: ... joc politic pe care încearcă să-l facă PSD care e în stare să vândă orice, chiar și 
națiunea română, istoria națională și teritoriul național... 

Bogdan Comaroni: ...aici este o negociere... există o negociere mare de tot care, sigur că ajunge tot 
la chestiuni financiare, la chestiune legate de gaze, la chestiune legate de defrișări, cum ai spus, la 
chestiune prin care guvernul de la Budapesta sprijină financiar (neinteligibil) și proiecte ale maghiarimii și 
ale ținutului secuiesc direct, acolo, în țara noastră, fără aprobarea noastră.... a guvernului și a statului 
român care, la rândul lor trebuie trecute sub tăcere pentru că sunt foarte profitabile pentru statul 
maghiar...  

Bogdan Comaroni:: ... se înțelege în schimb foarte – foarte bine cu PSD-ul... că s-au înțeles și la 
împărțiri de bani și la defrișări, la tot ce însemna mafia locală în maghiarime. 

Oreste Teodorescu: ... putem trece direct la analiza unei complicități dubioase între PSD și UDMR. 
Stelian Negrea: Nu știu dacă complicități, cât tranzacții între jucători politici, fiecare cu interesul lui. 

N-am spus că interesele sunt și legitime, da? (...) 
Oreste Teodorescu: ... este totuși o mână nevăzută în spatele mișcărilor bizare ale unor grupări 

interlope că n-au avut nimica ele de câștigat, în schimb dacă păstrăm simetria asta ocultă între PSD și 
UDMR, de ce n-am merge cu ideea că în spatele acestor mișcări se afă tot o mână PSD-istă. (...) 

Oreste Teodorescu: Există un troc pe care noi îl studiem, ca jurnaliști de investigație, încă din anii 90, 
în care liderii unor mari comunități țigănești vând, la bucată, voturi. Unul dintre clienții abonați la aceste 
voturi este PSD-ul. Mie nu mi se pare deloc întâmplător că, practic, în aceeași unitate de spațiu și de timp, 
și microcomunități interlope de țigani, și microcomunități de iredentiști maghiari lucrează la desființarea, 
dacă vrei, a cel puțin disciplinei unitare în timp de pandemie a unui stat ... (...) 

Răzvan Gheorghe:: ... există o veche conivență între clanurile țigănești, lumea interlopă, rromă și 
partide. În special, legătura este cu PSD... veche...  clanul Duduienilor... oamenii ăia erau niște apropiați ai 
PSD, adică acel comitet care era cumătrul lui Spartacus, luptătorul din boscheți, ăla este un om care se 
ocupă de ajutoarele pentru rrromi de la Primăria sectorului 5, îl cunoaște pe Daniel Florea, lua parte la 
activități electorale ale partidului și o chestie care mie mi se pare comică și exclusiv o spun aicea 
(neinteligibil) mulți dintre insurgenții, dintre luptătorii din sectorul 5 aveau carnet de membru de partid 
ALDE. (...) 

Răzvan Gheorghe: ... Dar unde sunt liderii ăia de ONG-uri care se ocupau de așa ceva, care s-au 
îndopat cu bani europeni și cu bani de la stat atâta timp și nu și-au educat etnia... da nu numai că nu și le-
au educat și n-au avut grijă de problemele lor, da au băgat și mâ na, domne 

 Oreste Teodorescu: Uite... chiar dacă dorește... uite, aș fi foarte curios de la domnul Ciprian 
Necula care-și permite să se adreseze mie, indirect, folosind niște epitete care nu-i fac cinste... eu l-am 
apreciat pe domnul Ciprian Necula... mi s-a părut că e un țigan răsărit... Da nu e... 

Oreste Teodorescu: Da. Câți bai a primit, de exemplu, domnul Ciprian Necula din fonduri europene 
pentru integrarea țiganilor în societatea românească și cu ce rezultat ... 
 

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
nesocotit prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului care stabilesc în sarcina 
acestuia obligația ca, în cazul în care, într-un program audiovizual se aduc acuzații unei 
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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. 

Prin modul de abordare a subiectelor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul avea obligația să asigure o informare corectă și obiectivă, prezentată în mod 
imparțial și cu bună-credință pentru a favoriza libera formare a opiniilor. În aceste condiții, 
Consiliul a apreciat că difuzarea emisiunii s-a făcut cu încălcarea prevederilor privind 
informarea corectă în cadrul programelor audiovizuale prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. b) din 
Codul audiovizualului. 

De asemenea, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a respectat 
prevederile art. 70 alin. (1) din Codul audiovizualului, în momentul difuzării emisiunii, dat 
fiindcă subiectele de interes public prezentate cu privire la minoritățile etnice, obligau 
radiodifuzorul să prezinte și punctul de vedere al reprezentanților acestor etnii pentru ca 
publicul să-și poată forma liber opinia cu privire la temele prezentate (autonomia ținutului 
secuiesc, fenomenul infracțional și modul în care au intervenit forțele de ordine pentru 
aplanarea conflictelor în comunitățile de etnie rromă).  

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 în mod imparţial şi cu bună-credință în ceea ce priveşte faptele prezentate, 
fără a se aduce atingere dreptului la informare a telespectatorilor. 

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 aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, radiodifuzorul fiind 
sancționat anterior pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 de 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. alin. (2) și al art. 91 alin. (1) 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 INTERNAȚIONAL S.R.L., având 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 amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 
articolelor 40 alin. (1), 47 alin. (3), 64 alin. (1) lit. b) și 70 alin. (1) 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. 
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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 emisiunile ”100%” din 01.05.2020 și ”Jocuri de putere” 
din 03.05.2020, au fost făcute afirmații defăimătoare la adresa etniei rrome, fapt interzis de 
art. 47 din Codul audiovizualului. 

Sancțiunea a fost aplicată și pentru că, în emisiunea ”Jocuri de putere”, au fost 
făcute afirmații acuzatoare la adresa unui lider al comunității maghiare din România, la 
adresa unor reprezentanți ai etniei rrome și ai unor lideri PSD, fără ca radiodifuzorul să le 
solicite punctele de vedere cu privire la aceste afirmații sau să precizeze că persoanele 
vizate au refuzat să prezinte un punct de vedere sau nu au putut fi contactate prin încercări 
repetate, fapt ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 40 din aceeași normă.  

De asemenea, radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă, obiectivă și 
prezentată în mod imparțial și nu a difuzat punctele de vedere ale minorităților maghiare și 
rrome cu privire la subiectele de interes public difuzate, astfel cum avea obligația potrivit 
art. 64 și 70 din Codul audiovizualului.” 

 

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

 
 

PREȘEDINTE, 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 

 
Serviciul Juridic, Reglementări și  

       Relații Europene, 
 
Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 

 
     


