
 

 
Decizia nr. 15 din 14.01.2021 

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 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 12233/21.12.2020, 12232/21.12.2020, 84/04.01.2021, cu privire la  emisiunea 
’’Culisele statului paralel’’  difuzate în datele de 08.12., 09.12. 10.12.2020, 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 a vizionării unor înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 67 din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

- art. 64 alin. (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. 
- art. 67  În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de 

vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie 
să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor 
constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a 
imparţialităţii. 

În fapt, în data de 08.12.2020, postul REALITATEA PLUS  a difuzat un promo 
pentru emisiunea  ’’Culisele statului paralel’’, cu privire la al cărui conținut Consiliul a 
reținut încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

Redăm din raportul de monitorizare:  
Promo emisiune (sel.1, rep.35.36-36.50, sel. 8-17) Mafia gunoaielor sufocă Bucureştiul. Au 

tranzacţionat pe nimic drepturile litigioase, au controlat piaţa retrocedărilor, au şantajat, au turnat, 
au corupt politicieni, acum îngroapă Capitala în gunoaie. Gaşca de la Monaco: Dragoş Dobrescu, 
Radu Budeanu, Andrei Dracea şi Marian Măgureanu sunt oamenii din spatele companiei care se 
joacă astăzi cu sănătatea locuitorilor din centrul Capitalei, oamenii statului paralel Un contract 
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păgubos semnat de primarul Chiliman pentru un sfert de secol. Tarife uriaşe in afara contractului, 
sedii de lux, maşini scumpe, patronii se lăfăie, în timp ce angajaţii tremură în stradă. În doar 7 ani 
au semnat 260 de contracte cu instituţii publice în valoare de peste 640 de milioane de lei. Camora 
de Bucureşti îşi întinde tentaculele şi în ţară: Bacău, Vâlcea, Aeroportul Otopeni, Buzău, Neamţ 
şi alte oraşe. Sunt peste tot şi folosesc aceeaşi strategie la indigo cu mafia napoletană. Când vor să 
mărească preţurile lasă oraşul îngropat în gunoaie. Se strânge laţul, vine ziua socotelilor. Aflaţi 
amănunte incendiare doar la Culisele Statului Paralel, de la ora 18:00. 

În raport de conținutul acestui promo, Consiliul a constatat că, în cadrul lui, nu a fost 
respectat  principiul informării reglementat de norma legală invocată, în sensul căruia informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă. 

De asemenea, analizând și conținutul ediției emisiunii ’’Culisele statului paralel’’ din  
10.12.2020, Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 67 din Codul 
audiovizualului. 

 Redăm din raportul de monitorizate: 
 

III. Emisiunea „Culisele Statului Paralel” din data de 10.12.2020, interval orar 17.58-18.52-
moderator Anca Alexandrescu 
Tema: Mafia gunoaielor 
Titluri: Războiul dintre mafii îngroapă România în gunoaie. Unul dintre administratorii Romprest rupe 
tăcerea. Firme căpușă, contracte uriașe pe banii românilor. Primarul amenințat de mafie, detalii 
incendiare. Noi dezvăluiri despre mafia gunoaielor. Tănase: Nu există înțelegere între acționari. 
Tănase: În sectorul 1 trebuie găsită urgent o soluție. Firme plătite cu zeci de milioane ca să stea 
degeaba. Acuzații grave: Filaj și amenințări. Cu ce scop? Primarul Mangaliei rupe tăcerea. Cine l-a 
amenințat. Bătălia pentru Mangalia și interesele ascunse.  
Invitați în studiou: Bogdan Muzgoci-jurnalist; Prin skype-Laurențiu Ciocăzanu-jurnalist; prin telefon-
avocat Călin Dobre-reprezentat Detaco 
La începutul emisiunii este difuzat un interviu cu un domn Tănase, reprezentantul acționarului 
„Companiei Aeroporturi București” în cadrul Romprest. În timpul emisiunii, în direct prin telefon 
intervine și reprezentantul „Detaco”, avocatul Călin Dobre.  
Numele petenților a fost amintit în următoarele comentarii: 
(sel.1, rep.19.35-21.00, sel.10-18) Laurențiu Ciocăzanu: E o companie puternică. Are chiar o poziție 
de monopol, pentru că a încasat foarte mulți bani pentru aceste servicii de salubritate și aceste 
companii, merită într-adevăr o serie de emisiuni pe această afacere a gunoiului, pentru că sunt 
companii create nu prin inteligența și geniul de afaceri al unor oameni, ci în general, create pe relații 
personale, de partid, în spatele cărora stau de multe ori lucruri grave, care bineînțeles că n-au fost 
până acum investigate. 
Anca Alexandrescu: Noi am mai vorbit aicea, Laurenţiu, despre asta şi nu întâmplător am spus că 
am preluat acea expresie cu „mafia gunoaielor" de la doamna Clotilde Armând, dar cei care au stat 
în spatele companiei şi care acum spun că nu mai sunt acţionari, da, nu mai sunt acţionari pe hârtie, 
dar până de curând au fost. Despre ei am vorbit aicea, au fost nişte referiri la domniile sale, şi 
Cristian Rizea, am avut nişte investigaţii. Cel mai recent exemplu a fost la Mangalia în campania 
electorală cu candidatura domnului Mohamad Murad şi a primarului în funcţie, când primarul în 
funcţie a fost filat, o să vedeţi imediat şi despre acest lucru, o să vorbim. Adică, sunt nişte lucruri, 
oamenii ăştia au fost implicaţi la un moment dat şi am certitudinea când spun că la Mangalia sunt în 
spate, administratorul Orlando Valache si domnul Radu Budeanu la acea acțiune de filaj, o să 
vedem imediat despre ce e vorba. 
(sel.2, rep.28.23-29.13, sel.10-18) Anca Alexandrescu: Aş vrea să vedem un material pe care l-au 
realizat colegii mei în legătură cu ce vă spuneam mai devreme. Unul din administratorii acestei 
companii, domnul Valache, chiar domnul Adimi ne-a spus că este administratorul Romprest, dacă 
vă aduceţi aminte noi am mai vorbit aicea, a vorbit Cristian Rizea despre el. Numele său apare 
alături de domnul Radu Budeanu în acel scandal al şantajului. Au fost percheziţii la sediul Cancan 
TV, aduceţi-vă aminte au fost ridicate materiale de acolo. Invit din nou să îşi spună punctul de 
vedere şi pe domnul Valache şi pe domnul Radu Budeanu, cum am făcut de fiecare dată, este 
deschisă această emisiune. În campania electorală din septembrie a apărut un scandal atunci cu 
urmărirea primarului în funcţie de la Mangalia. Haideţi să vedem ce spune primarul şi ce interese au 
fost să fie el filat! 
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(sel.3, rep.29.13-33.35, sel.10-18) Material înregistrat (Dobrogea Tv/23 septembrie 2020) din 
campania electorală -septembrie 2020 de la Mangalia-despre mafia imobiliară de pe litoralul 
românesc 
(sel.4, rep.33.35-38.21, sel.10-18) Anca Alexandrescu: Deci vreau să fac precizarea foarte clară 
că atât domnul Valache, cât şi domnul Budeanu au fost căutaţi de colegii mei. Nu pot fi 
contactaţi. Numărul pe care îl avem al domnului Budeanu...ne vin toate mesajele înapoi. Din 
acest motiv, fac apel public în fiecare emisiune în care numele lor sunt invocate, că pot interveni să-
şi spună dreptul la replică sau ne pot trimite drept la replică în orice moment şi noi îl vom difuza. (...) 
De asemenea, au fost contactați, atât domnul Iorguș cât și domnul Murad. Nu au răspuns 
solicitărilor noastre! Acuma vă întrebaţi sigur ce legătură are ce a spus domnul primar de la 
Mangalia cu domnul Budeanu şi cu domnul Valache. Păi haideţi să vă explic: când s-a întâmplat 
acel moment, cine a anunţat această acţiune de filaj?! Ziarul Gândul, explicând toată povestea 
de filaj a primarului în funcţie şi spunând că, în mod eronat cel care a fost surprins făcând 
filajul s-a declarat a fi angajat al ziarului Gândul. Ei, eu vă spun că noi avem informaţia sigură 
că aşa era. Era angajat al ziarului Gândul. Să nu vă amintesc faptul că există o legătură cu mafia 
imobiliară?! Ieri am vorbit aici despre acest lucru. Da, domnul Radu Budeanu, aduceţi-vă aminte, 
cu domnul Dragoş Săvulescu și el cu terenurile pe la mare, în Bucureşti, am vorbit şi ieri şi acum 
două zile despre parcul Verdi. Și domnul Săvulescu şi domnul Budeanu sunt în această poveste. 
Deci aşa pare, că nu au legătură lucrurile, dar lucrurile au, sunt foarte bine legate. Bogdan Muzgoci, 
iată, mafia imobiliară, ea e pe toate zonele: şi în Bucureşti, şi la mare şi peste tot. Ele există şi 
folosesc acelaşi modus operandi, despre care vorbea şi Cristian Rizea în interviul său. 
Bogdan Muzgoci: Da, e interesant că se învârt prin aceleaşi zone cam aceleaşi personaje despre 
care vorbea domnul Cristian Rizea. Mi se pare foarte evident faptul că în momentul în care ai un 
scandal la Constanţa şi unu în Mangalia şi unu în Bucureşti şi încă vreo două pe la Predeal şi 
găseşti aceleaşi personaje acolo în diverse tipuri de acţiuni: aici au o problemă cu gunoiul, acolo au 
o problemă cu imobiliarele la Constanţa. 
Anca Alexandrescu: Dar noi trebuie să precizăm că domnul Valache este şi administrator la 
Romprest. Adică... Să fie clar. 
Bogdan Muzgoci: Sigur că da. Dânsul nu a vrut să stea în gunoi zilele astea. Dânsul a plecat în 
Maldive. S-a dus în Maldive că acolo nu sunt gunoaie. Şi acolo e curăţenie, aici...na, e urât în 
București zilele astea. 
(...) 
Anca Alexandrescu: Bogdan, Laurenţiu, dar ştiţi care e problema? Că acuma foarte multe primării 
încep să îşi refacă serviciile lor  pentru că au constatat că plătesc de 3-4 ori mai puţin. 
Bogdan Muzgoci: Păi asta din cauza unor băieţi din ăştia care efectiv şantajează populaţia, 
şantajează autorităţile cu astfel de acţiuni şi nu-şi fac treaba pentru care îşi primesc banii. Mie unul, 
mi se pare normal să externalizezi anumite servicii. E firesc să avem anumite firme care se ocupă 
de salubrizare. Dar nu așa, nu șantajând oamenii, nu bătându-ți joc de un sector întreg, de un 
București întreg! Oameni buni, nu mi se pare corect ce se întâmplă! În primul rând este un atentat la 
adresa siguranței naționale! Sănătatea oamenilor e în pericol!  
(sel.5, rep.50.21-52.11, sel.10-18) Laurențiu Ciocăzanu: ...Mă interesează până la urmă, soarta 
oamenilor care trăiesc în sectorul 1. Mi-aduc aminte în vremea lui Chiliman, eu trăiesc în sectorul 1, 
era totul brici. După aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat, o avea probleme, n-o avea, nu știu, dar cert 
este că lucrurile funcționau! Sigur că asta nu înseamnă că în spatele a ceea ce vedeam noi ca 
locuitori, nu se ascundeau poate probleme care iată, s-au acumulat astfel încât acum explodează și 
explodează în capul oamenilor. De aceea, cred că asistăm la un război! ...Este expresia unui război 
între aceste...să nu le zic clanuri... 
Anca Alexandrescu: Grupări! Grupări! 
Laurențiu Ciocăzanu: Să le zic...aceste companii care au căpătat foarte multă putere și foarte mulți 
bani de-a lungul anilor și care, atunci când nu se mai poate să continue în maniera în care au făcut-
o, ajung în situația în care să joace la șantaj! Dacă Clotilde Armand a spus „nu mai plătesc pentru 
că e prea scump”, (...)  
Anca Alexandrescu: De aproape o săptămână Laurențiu, gunoaiele sunt pe stradă și nu se 
sinchisește nimeni să le ridice. Iată, dau vina de la unul la altul.... 
Laurențiu Ciocăzanu: Joacă tare! Joacă tare! Oamenii ăștia au foarte mulți bani, nu i-a întrebat 
nimeni până acum cum și-au făcut banii, n-au avut niciun fel de problemă niciodată... 

Anca Alexandrescu: Am ajuns la final cu emisiunea.. 
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Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că ediția emisiunii ’’Culisele statului paralel’’ din 10.12.2020 
a fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 67 din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora  în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigurare o distincţie 
clară între fapte şi opinii, iar în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau 
puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi 
moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să 
profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină 
exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

Astfel, în cadrul acestei ediții, în contextul temei despre ’’mafia gunoaielor’’, ce 
a fost  abordată și în edițiile anterioare, radiodifuzorul nu a asigurat publicului o 
informare imparțială și echilibrată în legătură cu informațiile prezentate, fără a 
asigura o distincție clară între fapte și opinii, așa cum avea obligația legală în 
virtutea normelor invocate. De asemenea, Consiliul a constatat că și atitudinea 
moderatoarei, prin comentariile pe care le-a făcut, a contravenit exigenței de 
imparțialiate, în condițiile în care, de exemplu, în contextul unor referiri despre un 
presuspus filaj făcut de un jurnalist unui primar în funcție, deși ziarul vizat a infirmat 
supoziția în sensul căreia jurnalistul ar fi fost angajatul său, moderatoarea a făcut, 
totuși, afirmațiile: ’’Ei, eu vă spun că noi avem informaţia sigură că aşa era. Era 
angajat al ziarului Gândul. Să nu vă amintesc faptul că există o legătură cu mafia 
imobiliară?! Ieri am vorbit aici despre acest lucru.’’ 

În consecință, Consiliul consideră 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 calitate 
de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a 
prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia 
telespectatorilor. De asemenea, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 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, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace 
adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi 
narare. 

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 
 

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 art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 67 din 
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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 un promo difuzat în 08.12.2020 pentru emisiunea 
’’Culisele statului paralel’’ a avut un conținut ce a contravenit  art. 64 din Codul 
audiovizualului, în sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

De asemenea, în cadrul ediției aceleiași emisiuni din 12.12.2020, în contextul 
temei  despre ’’mafia gunoaielor’’, nu a fost asigurată o distincție clară între fapte și 
opinii, iar atitudinea moderatoarei a contravenit exigenței de imparțialiate, 
încălcându-se astfel dispozițiile art. 64 și 67 din Codul audiovizualului. ’’ 

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

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
 
 
 
 

 
                               Întocmit, Serviciul Juridic,  

       Reglementări și Relații Europene 
              Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 


