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Decizia nr. 136 din 15.06.2021 
privind sancţionarea cu amendă de 25.000 lei a S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. 

cu sediul în BUCUREŞTI, str. G-ral C-tin Budişteanu nr. 11 bis, et.1, cam.10, sector 1 
CUI: 29580380 

 
 

- pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS 
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 111-113 sector 1 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1 
 

Întrunit în şedinţa publică din 15 iunie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 3598/26.04.2021 şi 
3740/04.05.2021 cu privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 31.03-
05.04.2021 de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. GEOPOL 
INTERNAŢIONAL 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 raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunilor menţionate, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale articolelor 40 alin. (1) şi (2) și 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 - (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 

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii 
media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; 
respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la 
finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, 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: 

 a): asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
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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 perioada 31 martie – 5 aprilie 2021, postul de televiziune Realitatea Plus a 
difuzat mai multe ediţii de ştiri şi dezbateri cu încălcarea prevederilor invocate,  întrucât,  în 
aceste emisiuni au fost făcute acuzaţii grave la adresa d-lui Sorin Oancea, unul dintre 
acţionarii postului de televiziune B1 TV, ce vizau implicarea acestuia în scandalul din cadrul 
companiei Romprest, sens în care informarea publicului nu a fost corectă şi obiectivă 
pentru a favoriza libera formare a opiniilor şi nu a fost  prezentată cu imparţialitate, astfel 
cum rezultă din conţinutul raportului de monitorizare: 

31.03.2021 – Day Time News, ora 17:00 
S1-rep. 27.06 – 29.08, sel. 31-17  
(ora 17:27) Titlul știrii: ACUZAȚII GRAVE LA ADRESA ACȚIONARULUI B1 TV 
Delia Vrânceanu: Se fac acuzații grave la adresa lui Sorin Oancea, unul dintre acționarii 

postului de televiziune B1 TV. Compania Romprest susține că afaceristul îi favorizează pe 
interlopii care pretind că sunt în continuare reprezentanți ai companiei. Amenințarea și 
șantajul sunt doar câteva dintre acuzațiile pe care le lansează Romprest la adresa lui Oancea 
printr-o informare de presă. Contactat pentru un punct de vedere, omul de afaceri nu a oferit 
un răspuns clar. A transmis doar că, poate, comunicatul este fals. 

Pe ecran a fost afișat Comunicatul de presă al Romprest. În cuprinsul acestuia, două paragrafe 
au fost evidențiate cu culoare roșie. 

(rep. 00.28 S1) Voce din off: Noua conducere a Romprest susține că cei care pretind că 
sunt reprezentanți ai companiei sunt ajutați de către acționarul B1 TV.  

Voce din off: ”Acționând prin aceleași metode de amenințare, intimidare, înșelătorie și 
șantaj, prin prezentarea denaturată a situației de fapt și aducerea în spațiul public a unor 
acuzații extrem de grave la adresa acționarilor și reprezentanților legali ai companiei 
noastre.”, a transmis Romprest. 

(rep. 00.48 S1) Voce din off: Potrivit firmei, șpăgile pentru denigrarea conducerii de drept 
ar fi fost acoperite prin contracte cu Romprest încheiate de persoane fără nicio calitate, 
adică fosta conducere, cu reprezentanții postului de televiziune. 

Voce din off: ”Avem suspiciunea rezonabilă că toate aceste contracte de publicitate, cât și 
contractele încheiate cu casele de avocatură prin care delapidează societatea, constituie șantaj, 
defăimare și intimidare la adresa instituțiilor publice, colaboratorilor și a primarului Sectorului 1 
București, Clotilde Armand.”, a mai transmis compania. (...) 

(rep. 01.16 S1) Voce din off: De altfel, edilul a spus în urmă cu câteva luni că a primit 
amenințări din partea fostei conduceri a companiei care ar fi încercat să o intimideze pe 
Clotilde Armand. Primarul a anunțat astăzi că a pus a dispoziția procurorilor contractul de delegare 
a gestiunii de salubrizare, încheiat în anul 2008, între Consiliul Local și compania Romprest, 
precum și toate actele adiționale. Romprest a notificat postul B1 TV în urmă cu o săptămână și 
jumătate cu privire la schimbarea conducerii și a cerut reprezentanților televiziunii să pună la 
dispoziția companiei de salubritate contractele de publicitate încheiate cu cei care pretindeau că 
sunt încă la cârma Romprest.  

(rep. 01.46 S1) Voce din off: De altfel, acționarul B1 nu este la primele acuzații de acest fel. 
În trecut, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a declarat în fața judecătorilor de la Curtea 
Supremă că i s-au cerut bani pentru managerii tv, printre care și Sorin Oancea de la B1 TV. 

Știrea a fost ilustrată cu mai multe imagini statice în care apare Sorin Oancea, în diferite 
ipostaze. 

Știri cu același conținut și aceeași formă sau formă diferită au fost difuzate în următoarele ediții 
informative: 

- 31.03.2021 – Prime Time News, ora 20:00 (ora 20:19, rep. 19.09 – 21.13, sel. 31-20); 
Titlurile știrii: ACUZAȚII GRAVE LA ADRESA ACȚIONARULUI B1 TV; ROMPREST, ACUZAȚII 
LA ADRESA POSTULUI B1 TV; ROMPREST: SORIN OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPI;  

- 01.04.2021 – Plus Matinal, ora 07:00 (ora 07:08, rep. 07.59 – 09.59, sel. 1-7); Plus Matinal, 
ora 08:00 (ora 08:22, rep. 21.24 – 23.24, sel. 1-8); Titlurile știrilor: Aceleași ca în data de 
31.03.2021, ora 20:19. 

 
01.04.2021 – Plus matinal, ora 9:00 
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S2-rep. 26.44 – 29.32, sel. 1-9  
(ora 09:27) Titlurile știrii: ACUZAȚII GRAVE LA ADRESA ACȚIONARULUI B1 TV; 

ROMPREST: SORIN OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPII 
La început, știrea a avut același conținut cu știrea redată mai sus (a se vedea S1). 
(rep 02.01 S2) Titrat pe ecran: ROMPREST VERIFICĂ CUM S-AU DAT CONTRACTE LA B1 

TV 
Următorul text a fost titrat pe ecran și dat citirii cu voce din off: ”Solicitarea noastră vine ca 

urmare a faptului că în perioada imediat următoare se va efectua un audit intern al sociatății, sens 
în care ne sunt imperios necesare documentele solicitate pentru compararea lor și validarea față de 
documentele existente în cadrul societății.” (Sursa: comunicat ROMPREST).  

Voce din off: ... se arată într-o notificare postată pe site-ul companiei Romprest. ”În zilele 
următoare, cel mai probabil, vom afla care a fost prețul lui Sorin Oancea, dar și cum se 
regizau șatajele de presă la micul post TV, totul cu complicitatea lumii interlope.”  

Știrea s-a încheiat cu același comentariu al vocii din off (a se vedea S1). 
 
01.04.2021 – Realitatea zilei, ora 11:00 
S3-rep. 31.10 – 34.13, sel. 1-11 
Titlurile știrii: NOI ACUZAȚII LA ADRESA ACȚIONARULUI B1 TV 
Saviana Rusu: Noi acuzații grave la adresa lui Sorin Oancea, unul dintre acționarii 

postului de televiziune B1 TV. Romprest susține că afaceristul îi favorizează pe interlopii care 
ar pretinde că sunt în continuare reprezentanți ai companiei și solicită documente de la 
televiziunea condusă de Oancea pentru un audit intern, documente care nu au ajuns încă în 
posesia actualei conduceri, potrivit realitatea.net. (...) 

 (rep. 01.01 S3) Voce din off: Noua conducere a companiei susține că cei care pretind că 
sunt resprezentanți ai Romprest sunt ajutați de către acționarul B1 TV, potrivit realitatea.net. 

”Se acționează prin aceleași metode de amenințare, intimidare, înșelătorie și șantaj, prin 
prezentarea denaturată a situației de fapt și aducerea în spațiul public a unor acuzații extrem 
de grave la adresa acționarilor și reprezentanților legali ai companiei noastre.”, a transmis 
Romprest. 

În continuare, știrea a avut același conținut cu știrea din data de 31.0.32.021, ora 17:27 (a se 
vedea S1). (...) 

 
01.04.2021 – News Room, ora 12:00 
S4-rep. 26.21 – 29.12, sel. 1-12 
(ora 12:27) Titlul știrii: PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA LUI SORIN OANCEA 
Nicoleta Cone: Beniamin Cioantă Păcuraru, președintele Consiliului de Administrație și Director 

General al companiei Romprest, i-a făcut plângere penală lui Sorin Oancea, acționar minoritar al 
postului de televiziune B1. Lui Sorin Oancea, precum și altor două persoane din fosta 
conducere a companiei Romprest li se aduc acuzații grave precum delapidare și șantaj. 
Romprest solicită documente de la televiziunea condusă de Oancea pentru un audit intern, 
documente care nu au ajuns încă în posesia actualei conduceri, potrivit realitatea.net. Contactat de 
reporterii Realitatea, Sorin Oancea a spus că nu dorește să comenteze acuzațiile. 

(rep. 00.32 S4) Voce din off: În plângerea penală formulată de către Beniamin Cioantă 
Păcuraru se arată că Sorin Oancea ar fi primit inclusiv, personal, sume importante de bani de 
la Adimi Bogdan și Duca Ghenoiu Răzvan care au folosit fondurile companiei Romprest 
pentru ca B1 TV să deruleze o campanie de linșaj mediatic împotriva actualei conduceri 
legitime a Romprest. Atacurile au fost îndreptate împortiva președintelui Consiliului de 
Administrație și Director General al companiei Romprest, Beniamin Cioantă Păcuraru, dar și 
împotriva primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Potrivit lui Beniamin Cioantă Păcuraru, 
pe 28 martie, Adimi și Duca Ghenoiu l-au amenințat că, dacă nu se oprește din demersurile 
sale de a intra în atribuțiile funcției de Președinte Director General al companiei Romprest 
Service SA, aceștia vor da în vileag, în presă, pretinse fapte ilegale în legătură cu numirea la 
conducerea companiei. Cei doi foști membri ai companiei Romprest au lansat amenințări și 
la adresa primarului Sectorului 1, susținând că, dacă nu va plăti facturile datorate companiei, 
îi vor distruge imaginea publică prin acțiuni concertate în presă, printre care și B1 TV. 
Deoarece Președintele Consiliului de Administrație Romprest nu a cedat amenințărilor, cu 
ajutorul lui Sorin Oancea a pornit o veritabilă campanie de linșaj mediatic folosindu-se în 
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acest scop de banii companiei de salubritate cu care a fost plătit postul de televiziune B1 TV 
și acționarul minoritar Oancea, potrivit realitatea.net. (...) 

(rep. 02.23 sel. 4) Voce din off: Și într-un comunicat anterior al firmei Romprest se arată că 
șpăgile pentru denigrarea conducerii de drept ar fi fost acoperite prin contracte încheiate de 
persoane fără nicio calitate, adică fosta conducere, cu reprezentanții postului de televiziune 
B1 TV. Sorin Oancea nu este la primele acuzații de acest fel. În trecut, omul de afaceri Tiberiu 
Urdăreanu a declarat în fața judecătorilor de la Curtea Supremă că i s-au cerut bani pentru 
managerii tv, printre care și Sorin Oancea. 

Știrea a fost ilustrată cu mai multe imagini statice sau filmate în care apar Beniamin Cioantă 
Păcuraru, Clotilde Armand, Sorin Oancea, în diferite ipostaze. 

 
Știri cu același conținut și aceeași formă sau formă diferită au fost difuzate în edițiile informative 

din data de 01.04.2021 
- Realitatea zilei, ora 13:00 (ora 13:31, rep. 30.26 – 33.26, sel. 1-13); Titlurile știrii: 

PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA LUI SORIN OANCEA; CE DOCUMENTE ASCUNDE 
ACȚIONARUL MINORITAR B1 TV; ROMPREST: SORIN OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPI; 

- News Room, ora 14:00 (ora 14:30, rep. 29.45 – 32.35, sel. 1-14); Titlurile știrii: PLÂNGERE 
PENALĂ ÎMPOTRIVA LUI SORIN OANCEA; CE DOCUMENTE ASCUNDE ACȚIONARUL 
MINORITAR B1 TV; 

- Day Time News, ora 17:00 (ora 17:24, rep. 23.38 – 26.33, sel. 1-17); Titlurile știrii: Aceleași 
ca la ora 13:31; 

- Prime Time News, ora 20.00 (ora 20:21, rep. 21.01 – 23.58, sel. 1-20); Titlurile știrii: 
Aceleași ca la ora 13:31. 

 
01.04.2021 – Culisele statului paralel, interval orar 17:59 – 19:47 - EXCLUSIV 
Moderator: Anca Alexandrescu 
Invitați în platoul emisiunii: Dan Ionescu (jurnalist), Luminița Moroianu (jurnalist) 
Prin Skype: Dragoș Frumosu (președinte Federația Națională a Sindicatelor din Industria 

Alimentară) 
Subiectul reclamat a fost discutat doar cu jurnalistul Dan Ionescu, în intervalul orar 17:59 – 

18:13. 
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate: PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA 

LUI SORIN OANCEA; CE DOCUMENTE SCUNDE ACȚIONARUL MINORITAR B1 TV; 
ROMPREST: SORIN OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPI 

 
Redăm mai jos fragmente din emisiune cu privire la aspectele semnalate: 
S5-rep. 59.08, sel 1-17 – rep. 02.47, sel. 1-18 
 (...) (rep. 01.16 S5) A fost difuzat un material înregistrat al cărui conținut a fost redat în 

sel. 4 și care nu a conținut punctul de vedere al lui Sorin Oancea.  
 
S6-rep. 02.58 – 12.25, sel. 1-18 
 (rep 03.20 S6) Dan Ionescu: El este un fel de patron de presă care a învățat... are niște 

metehne... vine dintr-o zonă unde meteahna asta de a cere suta de mii de euro, la pungă, ca 
să speli sau ca să albești un ministru sau un nou politician proaspăt intrat se practică... se 
consideră că cine a auzit, a auzit... (...) 

 (rep. 04.24 S6) Dan Ionescu: Și eu am... nu vreau să vorbesc de nume de jurnaliști... corect... 
Dar mi-aduc aminte că inclusiv pe timpul lui Ponta și a lui Bănicioiu, Oancea încasa foarte 
mulți bani de la ei pentru a le face imaginea. Postul se juca undeva în zona de dreapta... PD-
L... dar avea niște preferați... și pe Bănicioiu, și pe Ponta... 

 (rep. 07.38 S6) Dan Ionescu: Cel mai grav este... în toată povestea asta... când banii sunt 
la negru și când banii plătiți de cineva nu-i aparțin, adică... cum am înțeles... așa am înțeles și 
eu din știrea de astăzi de la noi, de la Realitatea, că banii ăștia au fost plătiți de cineva fără a 
avea dreptul să plătească banii ăia. (...) 

Anca Alexandrescu: Mai mult de-atât... mai mult de-atât... există consemnat în acele 
documente... și am proprietatea afirmațiilor... există în dreptul sumelor care au fost scoase, 
scrie... cu subiect și predicat... avans Sorin Oancea... avans B1 TV...  

Dan Ionescu: O-ho! O-ho! 
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Anca Alexandrescu: Acestea sunt probe... Ăsta să fie motivul pentru care a pornit acest 
atac și această campanie de denigrare? (...) 

Dan Ionescu: Da... cu... în războiul cu Digi... Adică eu cred că cei care au făcut asta sunt 
făptuitori... clar!... adică nu înțeleg... cel de la Antenă, de la Intact, a luat 3 ani de închisoare, dacă 
nu mă înșel, pentru ceva de genul ăsta și nu înțeleg de ce nu s-ar întâmpla așa și aici cu... 

Anca Alexandrescu: Aici e treaba autorităților... 
Dan Ionescu: Păi asta spun...  
(...) 
(rep 09.18 S6) Anca Alexandrescu: Eu spun deschis de fiecare dată... nu este nimeni în 

spatele meu... nu mă pune nu mă obligă nimeni să fac ceva, da aicea se vede de la o poștă că 
lucrurile sunt finanțate special pentru a denigra pe cineva. Mai departe, autoritățile o să-și 
spună cuvântul. 

Sorin Oancea nu a fost invitat pentru a-și exprima punctul de vedere. Nu s-a precizat că 
Sorin Oancea a refuzat să prezinte un punct de vedere sau că nu a putut fi contactat prin 
încercări repetate. 

 
02.04.2021 – News Room, ora 13:00 
S12-rep. 32.52 – 36.08, sel. 2-13 
Titlul știrii: surse: SURSE: SORIN OANCEA AR FI FOST AGENT SRI; ACȚIONARUL B1, 

ACUZAT DE LEGĂTURI CU COLDEA; OANCEA CEREA ANCHETE JURNALISTICE LA 
COMANDĂ; ACȚIONARUL B1 AVEA OBSESII LEGATE DE RUSIA ȘI CHINA 

Nicoleta Cone: Sorin Oancea, acționarul minoritar al postului de televiziune B1 TV este, 
din nou, în centrul unui scandal de proporții. Se aduc acuzații grave, pe bandă rulantă, 
inclusiv faptul că ar fi fost agent SRI în cabinetul fostului director adjunct al Serviciului 
Român de Informații, controversatul Florian Coldea. Mai mult, Oancea ar fi apărut și pe statul 
de plată al SRI, spun surse realitatea.net. Vă reamintim că una dintre fostele angajate a rupt 
tăcerea la plecarea din postul de televiziune. Aceasta a mărturisit că Sorin Oancea îi cerea să 
facă anchete la comandă, în funcție de obsesiile și interesele pe care acesta le avea. 

(rep. 00.35 S12) Voce din off: Acuzațiile dure din spațiul public la adresa patronului 
minoritar din B1 TV nu se opresc. Sorin Oancea, spun surse realitatea.net, ar fi fost agent de 
inflență în SRI și colaborator direct cu cel mai controversat personaj din sfera serviciilor, 
fostul prim-adjunct, generalul Florian Coldea. În plus, toate eforturile lui Oancea ca infiltrat al 
serviciilor, ar fi fost răsplătite pentru că ar fi apărut inclusiv pe statele de plată ale SRI din 
acea vreme, semnala presa încă din 2015. Chiar și una dintre fostele angajate ale postului a 
făcut dezvluiri despre legăturile acestuia cu serviciile, dar și despre obsesiile care îi ridicau 
multe semne de întrebări. Mai mult, aceasta povestea în urmă cu un an că Sorin Oancea 
trimitea mesaje moderatorilor, în timpul emisiunii, pentru a face presiuni. 

Titrat pe ecran: FOSTA ANGAJATĂ B1, ACUZAȚII GRAVE 
Text afișat pe ecran și citit cu voce din off: ”În aprilie 2020, la începutul pandemiei, Oancea 

dădea mesaje în timpul emisiunii că măsura el granița Rusiei cu China și spunea că «s-ar putea 
spune că și dictaturile sunt bune la ceva», mesaj la care nu i-a răspuns nimeni, și în mai 2020, 
dădea mesaje înainte de emisiune că dacă nu dau de scandalul intern de la Realitatea în emisiune, 
înseaamnă cu nu mă lasă Rusia și China sau ceva. I-am oferi datele de pe Worldometers cu 
testarea după care n-a zis nimic. Factualul este factual.” (Sursa: interviu Sorina Matei). 

(rep. 01.55 S12) Voce din off: ... declara Sorina Matei. De altfel, Oancea ar fi cerut de 
nenumărate ori și anchete la comandă. Miza? Să-și urmărească interesele, afacerile și să 
stârnească scandaluri în spațiul public. 

Titrat pe ecran: OANCEA CEREA JURNALIȘTILOR ANCHETE LA COMANDĂ 
(...) 
(rep 02.19 S12) Voce din off: ... mai spunea Sorina Matei. Jurnalista a povestit că Oancea 

punea presiune și prin intermediari. (...) 
(rep 02.48 S12) Voce din off: Contactat de echipa Realitatea TV pentru a oferi un punct de 

vedere, Sorin Oancea a replicat ironic, dar a evitat să răspundă la întrebări. 
Titrat pe ecran și citit cu voce din off: ”Dacă tot vă place atât de mult de Sorina Matei, de ce nu 

ați angajat-o la Realitatea?!” (Sursa: răspuns Sorin Oancea, acționar minoritar B1 TV). 
Voce din off: Realitatea Media menționează că nu s-a pus problema angajării jurnalistei la 

postul de televiziune Realitatea Plus, însă potrivit surselor din mass-media, acționarul minoritar 
de la B1 TV a făcut presiuni pentru ca Sorina Matei să nu fie angajată în altă parte. 
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Știri cu același conținut și aceeași formă sau formă diferită au fost difuzate în următoarele ediții 

informative: 
02.04.2021 
- News Room, ora 14:00 (ora 14:35, rep. 34.51 – 38.07, sel. 2-14); Titlurile știrii: SURSE: 

SORIN OANCEA AR FI FOST AGENT SRI; OANCEA CEREA ANCHETE JURNALISTICE LA 
COMANDĂ; ACȚIONARUL B1 AVEA OBSESII LEGATE DE RUSIA ȘI CHINA; 

- Day Time News, ora 17:00 (ora 17:23, rep. 22.32 – 25.51, sel. 2-17); Titlurile știrii: SURSE: 
SORIN OANCEA AR FI FOST AGENT SRI; ACȚIONARUL B1, ACUZAT DE LEGĂTURI CU 
COLDEA; ACȚIONARUL B1 AR APĂREA PE ȘTATELE DE PLATĂ ALE SRI; 

- Prime Time News, ora 20:00 (ora 20:25, rep. 24.45 – 28.03, sel. 2-20); Titlurile știrii: SURSE: 
SORIN OANCEA AR FI FOST AGENT SRI; ACȚIONARUL B1, ACUZAT DE LEGĂTURI CU 
COLDEA; ACȚIONARUL B1 AVEA OBSESII LEGATE DE CHINA ȘI RUSIA; ACȚIONARUL B1 
AR APĂREA PE ȘTATELE DE PLATĂ ALE SRI; 

 
03.04.2021 
- Plus matinal, ora 07:00 (ora 07:18, rep. 18.31 – 21.50, sel. 3-7); Titlurile știrii: SURSE: SORIN 

OANCEA AR FI FOST AGENT SRI; ACȚIONARUL B1, ACUZAT DE LEGĂTURI CU COLDEA; 
ACȚIONARUL B1 AR APĂREA PE ȘTATELE DE PLATĂ ALE SRI; ACȚIONARUL B1 AVEA 
OBSESII LEGATE DE RUSIA ȘI CHINA; OANCEA CEREA ANCHETE JURNALISTICE LA 
COMANDĂ;  

- Plus matinal, ora 08:00 (ora 08:23, rep. 22.43 – 26.03, sel. 3-8); Titlurile știrii: Aceleași ca la 
ora 07:18;   

- Plus matinal, ora 09:00 (ora 09:27, rep. 26.35 – 29.58, sel. 3-9); Titlurile știrii: Aceleași ca la 
ora 07:18. 

 
04.04.2021 – Culisele statului paralel, interval orar 20:59 – 23:52 - EXCLUSIV 
Moderator: Anca Alexandrescu 
Invitaţi în platoul emisiunii: Dorin Iacob (invitat permanent), Dan Ionescu (jurnalist), Andrei 

Bădin (jurnalist) 
Prin Skype: Daniel Florea (fost ofițer SRI), Sorin Roșca Stănescu (jurnalist) 
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate: PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA 

LUI SORIN OANCEA; CE DOCUMENTE ASCUNDE ACȚIONARUL MINORITAR B1 TV; 
ROMPREST: SORIN OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPI 

 
Redăm mai jos fragmente din emisiune cu privire la aspectele semnalate: 
S13-rep. 58.24, sel. 4-20 – rep. 00.23, sel. 4-21 
S14-rep. 00.54 – 05.49, sel. 4-21 (...) 
 (rep. 00.44 S14) Anca Alexandrescu: Domnul Oancea văd că și-a făcut o obișnuință din a 

ataca anumite personaje, pe bază de contracte... contracte de publicitate... și spun asta în 
cunoștință de cauză pentru că unul din cele mai mari contracte... de-a lungul timpului... a fost 
cu Victor Ponta. Îl deranja foarte tare pe Victor Ponta politica celor de la B1 TV. (...) 

(rep. 01.43 S14) Anca Alexandrescu: Ca să rezolve problema domnul Ponta cu domnul 
Oancea, a trimis un emisar domnul Ponta. Evident, suma a fost cu multe zerouri. Și s-a 
rezolvat. Și au plecat pe rând acolo... și domnul Cristoiu a intrat în conflict... a plecat și 
domnul Orcan... a plecat și doamna Pora... mulți... foarte mulți... Au existat mărturii atât ale 
Sorinei Matei, cât și a lui Robert Turcescu... că se primeau mesaje să nu se mai spună nimic 
despre Ponta... să nu se mai facă... (...) 

(rep. 02.51 S14) Dorin Iacob: Ai amintit de bani veniți de la Guvern pentru că presupun că 
erau bani publici... 

Anca Alexandrescu: Nu erau de la Guvern... tocmai asta-i problema... 
Dorin Iacob: Aaa, nu erau de la Guvern... (...) 
Anca Alexandrescu: ... l-am găsit și în niște rapoarte de la ANAF, niște bani care au venit 

de la niște firme... (...) 
(rep. 04.04 S14) Dorin Iacob: Acuma, un alt lucru delicat pe care-l știu de-a lungul timpului 

că atuncea când statul paralel, de fapt... fie el și cu ajutorul unor oameni din servicii vrea să-
și regleze niște lucruri, să dea mesaje... găsea o ușă deschisă la B1 TV. 

Anca Alexandrescu: Aoleu! Să nu spuneți că avea legătură cu statul paralel...  
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Dorin Iacob: Asta este ce știu eu, așa, că acolo exista o ușă deschisă și era chiar la 
patron. Acuma, știți cum este... în momentul când... la patron, adică la domnul Oancea... (...) 

S15-rep. 05.49 – 11.25, sel. 4-21 
(...) 
Anca Alexandrescu: Nu, domnul Urdăreanu spunea că i s-au cerut bani de la niște trusturi 

de presă și unul dintre ele era B1 TV.  
(...) 
Anca Alexandrescu: Și, mă rog, în schimbul de replici cu domnul Tolontan, a spus că... de 

fapt... era o discuție de pe vremea când amândoi lucrau la trustul domnului Voiculescu și era 
vorba de niște contracte semnate de niște... contracte luate de la bănci, de niște 
împrumuturi, de... în fine... Și în acel schimb de replici, domnul Oancea a spus că investițiile 
de la B1 TV nu le-a făcut cu banii de la Voiculescu, că nu sunt banii acționarilor. Și atuncea 
întrebarea s-a pus... la momentul respectiv și am citit în presă... sunt articole în presă... 
Totuși, cu ce bani a făcut investiția domnul Oancea? Și atuncea au apărut tot felul de 
informații că ar fi fost în spate domnul Elan Schwartzenberg, că ar fi fost în spate domnul 
Buzăianu... băieții deștepți din energie... 

Dorin Iacob: Aaa, da... există... 
Anca Alexandrescu: Că a fost în spate doamna Udrea... adică, se pare că domnul Oancea 

a fost cu toată lumea și, la momentul oportun, a întors armele tot pe bază de contract de 
publicitate. 

Dorin Iacob: Întotdeauna B1 TV și domnul Oancea îl regăseam în orice fel de aranjamente 
sau orice fel de puternici ai momentului care ar avea interese în mediul economic sau mediul 
de business. Probabil și acuma e plătit de cineva, de undeva, și... 

Anca Alexandrescu: E plătit de fosta conducere de la Romprest, este evident...  
(...) 
(rep. 03.12 S15) Anca Alexandrescu: Haideți să vă mai povestesc un moment, apropo de 

faptul că ... mă rog, domnul Ponta și-a cumpărat liniștea la B1 TV, așa cum v-am spus, printr-
un emisar... s-a făcut un contract... o parte dintre sume apar și în raportul pe care noi îl avem 
de la ANAF și l-am prezentat... cu subiect și predicat... Înțeleg că domnul Oancea spune că e 
perfect legal. Da, perfect legal este să faci contract cu partidul respectiv, nu prin niște firme 
care spală banii. Da asta o să discute colegii mei în altă emisiune. (...) 

 (rep 05.04 S15) Dan Ionescu: Ți-am spus, părerea mea este că Oancea este un… se vrea 
a fi un mogul de presă, dar nu reușește să fie și atunci își folosește puterea din postul în care 
e acționar să facă și el un ban la buzunar. Să facă un ban, să-i fie bine… cam asta-i părerea… 
Da, asta-i concluzia mea, am spus-o de data trecută… nu… e păcat că se reflectă asupra 
unor oameni de-acolo din post care sunt niște jurnaliști extraordinar de buni, cum ai spus și 
tu... pe câțiva dintre ei (neinteligibil)... 

 
05.04.2021 – Plus matinal, ora 07:00 
S16-rep. 05.59 – 10.24, sel. 5-7 
(ora 07:06) Titlurile știrii: PATRONUL B1 TV, PLĂTITI DE OAMENII LUI PONTA; SORIN 

OANCEA ȘI JOCURILE STATULUI PARALEL; LEGĂTURA DINTRE PATRONUL B1 ȘI VICTOR 
PONTA; OANCEA NU POATE DOVEDI PRESTAREA DE SERVICII; ANCHETĂ ANAF: CUM AU 
AJUNS LA OANCEA BANII LUI PONTA 

Marius Ioniță: Ies la iveală noi amănunte despre legăturile lui Sorin Oancea, acționarul 
minoritar al postului de televiziune B1 TV și statul paralel. Realitatea Plus a intrat în posesia 
unor documente ANAF care arată cum Oancea făcea jocurile subterane ale politicii la 
indicațiile lui Victor Ponta, chiar în timpul campaniei prezidențiale a acestuia. Contactat de 
Realitatea Plus, Oancea a declarat că este o regulă ca fiecare candidat prezidențial să 
negocieze condițiile de apariție la televiziune. 

Voce din off: Acționarul minoritar al B1 TV, Sorin Oancea, și-a exercitat puterea media, 
contra cost, și în campania electorală din 2014, în favoarea candidatului la președinția 
României, Victor Ponta. (...) 

Titrat pe ecran: SORIN OANCEA, FĂRĂ ACOPERIRE 
Text afișat pe ecran și citit cu voce din off: „Societatea nu a prezentat alte documente/materiale 

justificative cu privire la serviciile prestate în baza contractului. De asemenea, cu privire la existența 
acestora, administratorul societății B1 TV CHANNEL SRL, Oancea Sorin, a prezentat un punct de 
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vedere conform căruia, societatea B1 TV CHANNEL SRL nemaiavând obligația legală a păstrării 
acestora .” (Sursa: ANAF) 

Voce din off: ... susțin cei de la ANAF. În acest context, inspectorii au ridicat problema dacă, 
într-adevăr, banii încasați de B1 TV au fost pentru prestări servicii de către semnatarul actului, Sorin 
Oancea. 

Titrat pe ecran: ANAF: NU E CLAR SCOPUL SERVICIILOR 
Text afișat pe ecran și citit cu voce din off: „Contractul încheiat între cele două societăți nu 

prezintă elemente suficiente și concludente cu privire la scopul pentru care s-au efectuat serviciile, 
evenimentele care au avut loc, eventualii beneficiari reali ai acestora. Nu au fost identificate facturi 
de vânzare emise de Beneficiar și nici nu s-a putut determina modul în care aceste cheltuieli au 
contribuit la obținerea de venituri impozabile.” (Sursa: Raport ANAF). 

Voce din off: ... se arată în raportul ANAF. Potrivit Autorității Electorale, candidatul PSD, Victor 
Ponta, a cheltuit cea mai mare sumă de bani în campania prezidențială din 2014, aproape 14 
milioane de lei.  

(rep. 02.17 S16) Voce din off: Despre relațiile asociatului de la B1 TV cu Ponta, au făcut 
dezvăluiri și jurnaliștii Robert Turcescu și Sabin Orcan. 

Titrat pe ecran: TURCESCU: LA PLAGIAT SE ÎNROȘEA TELEFONUL 
Text afișat pe ecran și citit cu voce din off: „Era așa: se poate discuta despre orice, despre 

guvernare, dar nu cumva să vorbească vreunul despre plagiat sau despre familia extinsă, eventual 
despre afaceri ale familiei Ponta, ale lui tata socru’, Ilie Sârbu, și așa mai departe… Domne, dar 
când ziceam vreo chestie despre plagiatul lui Ponta se-nroșea telefonul. Se înroșea telefonul!” 
(Sursa: interviu Robert Turcescu pentru Reporter Virtual) 

Voce din off: ... a declarat Turcescu pentru Reporter Virtual.ro. Dezvăluirile inspectorilor 
antifraudă și ale lui Robert Turcescu sunt completate de derapajul lui Sorin Oancea vizavi de fostul 
lui angajat, Sabin Orcan. În octombrie 2015, când Victor Ponta a fost invitat în emisiunea „Ultimul 
cuvânt”, moderată de Cătălin Striblea şi Sabin Orcan, la cererea expresă a premierului, 
componenţa echipei de moderare s-a schimbat. În locul lui Orcan a intrat Ion Cristoiu. Inclusiv Victor 
Ponta a recunoscut public că a solicitat direcțiunii acest lucru. Pe marginea acestui subiect s-a 
pronunțat și Narcisa Iorga, fost membru CNA. Aceasta susține că „problema nu este că Ponta vrea 
să scoată un jurnalist de pe post, ci că patronatul postului execută ordinul lui Ponta”. 

(rep. 03.25 S16) Voce din off: Contactat de Realitatea PLUS, acționarul minoritar B1 TV a 
declarat că orice contract este "legea părților" semnatare și atât timp cât nu încalcă 
prevederile legale în vigoare nu poate face obiectul interesului public. Cu toate acestea, în 
campania electorală regula este ca mass-media să încheie contracte cu partidele candidate, nu cu 
firme intermediare, cum a fost cazul dintre acționarul minoritar B1 și Victor Ponta.  

(rep. 03.48 S16) Voce din off: Oancea a avut replică și la acuzațiile jurnalistului Robert 
Turcescu.  

,,Nu cunosc la ce anume făcea referință domnul Turcescu în declarația pe care i-o 
atribuiți. Îmi amintesc însă că despărțirea dlui Turcescu de B1 TV nu a fost una amiabilă...", a 
declarat Oancea pentru Realitatea PLUS. (...) 

Știri cu același conținut și aceeași formă sau formă diferită au fost difuzate în edițiile informative 
din data de 05.04.2021: 

- Plus matinal, ora 08:00 (ora 08:16, rep. 15.32 – 19.58, sel. 5-8); Titlurile știrii: PATRONUL 
B1 TV, PLĂTIT DE OAMENII LUI PONTA; SORIN OANCEA ȘI JOCURILE STATULUI PARALEL; 
LEGĂTURA DINTRE PATRONUL TV ȘI VICTOR PONTA; OANCEA NU POATE DOVEDI 
PRESATAREA DE SERVICII; TURCESCU: PLAGIATUL LUI PONTA, INTERZIS LA B1 TV;  

- Plus matinal, ora 09:00 (ora 09:20, rep. 19.49 – 24.14, sel. 5-9); Titlurile știrii: PATRONUL B1 
TV, PLĂTIT DE OAMENII LUI PONTA; SORIN OANCEA ȘI JOCURILE STATULUI PARALEL; 
LEGĂTURA DINTRE PATRONUL TV ȘI VICTOR PONTA; OANCEA NU POATE DOVEDI 
PRESATAREA DE SERVICII; ANCHETĂ ANAF: CUM AU AJUNS LA OANCEA BANII LUI 
PONTA; PLAGIATUL LUI PONTA, INTERZIS LA B1 TV; 

- Realitatea zilei, ora 11:00 (ora 11:31, rep. 30.23 – 34.54, sel. 5-11); Titlurile știrii: Aceleași 
ca la ora 09:20. 

- News Room, ora 12:00 (ora 12:26, rep. 26.08 – 29.52, sel. 5-12); Titlurile știrii: Aceleași ca 
la ora 09:20. 

- Day Time News, ora 17:00 (ora 17:25, rep. 25.10 – 28.56, sel. 5-17); Titlurile știrii: Aceleași 
ca la ora 09:20. 
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Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din emisiunile de ştiri şi 
dezbateri, difuzate în perioada 31 martie – 5 aprilie 2021, membrii Consiliului au constatat 
că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor privind asigurarea unei informări 
corecte a publicului prevăzute la articolele 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi 64 alin. (1) 
lit. a) şi b) din Codul audiovizualului, precum şi a celor privind dreptul la demnitate şi 
imagine a persoanei stabilite la art. 40 alin. (1) şi (2) din aceeaşi normă. 

Astfel, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri, “Culisele statului paralel”, difuzate în 
perioada menţionată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul, prin prezentatorii 
ştirilor, moderatorii şi invitaţii emisiunilor de dezbateri, cât şi prin titlurile afişate pe eran, a 
făcut afirmaţii acuzatoare grave la adresa d-lui Sorin Oancea, de delapidare, şantaj, 
favorizarea interlopilor, că “...ar fi fost agent SRI în cabinetul fostului director adjunct al 
Serviciului Român de Informații, controversatul Florian Coldea”, “...ar fi apărut și pe 
statul de plată al SRI, spun surse realitatea.net.”, că cerea anchete jurnalistice la 
comandă (titlul ştirii din 02.04.2021 – News Room, ora 13:00), că “PATRONUL B1 TV, 
PLĂTIT DE OAMENII LUI PONTA - titlul ştirii din 05.04.2021 – Plus matinal, ora 07:00, 
fără ca aceste acuzaţii să fie susţinute cu dovezi şi fără a-i solicita acestuia un punct de 
vedere cu privire la acuzaţiile aduse, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul 
audiovizualului. Faptul că acuzaţiile au fost aduse chiar de radiodifuzor, Consiliul consideră 
că acesta trebuia să respecte principiul audiatur et altera pars prevăzut la alin. (2) al art. 40 
din norma invocată. 

De asemenea, deşi, potrivit informaţiilor prezentate de radiodifuzor conform cărora 
firma Romprest ar fi lansat acuzaţiile la adresa d-lui Sorin Oancea (01.04.2021 – Realitatea 
zilei, ora 11:00): „... afaceristul îi favorizează pe interlopii care pretind că sunt în 
continuare reprezentanți ai companiei. Amenințarea și șantajul sunt doar câteva 
dintre acuzațiile pe care le lansează Romprest la adresa lui Oancea printr-o informare 
de presă”, “Potrivit firmei, șpăgile pentru denigrarea conducerii de drept ar fi fost 
acoperite prin contracte cu Romprest încheiate de persoane fără nicio calitate, adică 
fosta conducere, cu reprezentanții postului de televiziune.”, membrii Consiliului 
consideră că radiodifuzorul nu s-a conformat normei prevăzute la art. 40 alin. (1) din Codul 
audiovizualului, întrucât, acesta avea obligaţia să solicite şi să prezinte punctul de vedere al 
persoanei acuzate, pentru ca publicul să-şi formeze liber opinia, în condiţiile în care unele 
acuzaţii au fost aduse chiar de radiodifuzor, atât prin titlurile afişate pe ecran în ediţiile 
informative şi de dezbateri: “...SORIN OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPI”,  de 
exemplu, ediţiile de ştiri din 31.03.2021 – Prime Time News, ora 20:00; 01.04.2021 – Plus 
matinal, ora 9:00; Realitatea zilei, ora 13:00 şi al emisiunii de dezbatere, ediţiile din 
01.04.2021 – Culisele statului paralel, interval orar 17:59 – 19:47 – EXCLUSIV şi 
04.04.2021 – Culisele statului paralel, interval orar 20:59 – 23:52 – EXCLUSIV, cât şi 
prin comentariile moderatoarei. 

Cu toate că, în cadrul ediţiei informative din 01.04.2021 – News Room, ora 12:00, s-a 
afirmat că “... Sorin Oancea a spus că nu dorește să comenteze acuzațiile”, membrii 
Consiliului apreciază că radiodifuzorul nu a respectat norma cu privire la respectarea 
demnităţii şi imaginii d-lui Sorin Oancea, întrucât, 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. Or, radiodifuzorul nu a precizat pe post că persoana acuzată nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, astfel cum impune norma la art. 40 alin. (1) şi (2), 
ultima teză, din Codul audiovizualului. 

Per ansamblu, Consiliul a constatat că, acelaşi gen de acuzaţii au fost făcute la adresa 
d-lui Sorin Oancea pe parcursul ediţiilor informative difuzate în perioada 1-5 aprilie 2021, 
cât şi în timpul emisiunii „Culisele statului paralel” din 1 şi 4 aprilie 2021, fără ca 
radiodifuzorul să respecte principiul audiatur et altera pars şi să-i prezinte punctul de 
vedere cu privire la acuzaţiile aduse şi să precizeze dacă dl. Sorin Oancea a refuzat să-şi 
prezinte punctul de vedere sau că nu a putut fi contactat prin încercări repetate, după cum 
urmează: 
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Voce din off: ...  ”În zilele următoare, cel mai probabil, vom afla care a fost prețul 
lui Sorin Oancea, dar și cum se regizau șatajele de presă la micul post TV, totul cu 
complicitatea lumii interlope.” (Ediţia de ştiri din 01.04.2021 – Plus matinal, ora 9:00) 

Saviana Rusu: Noi acuzații grave la adresa lui Sorin Oancea, unul dintre acționarii 
postului de televiziune B1 TV. Romprest susține că afaceristul îi favorizează pe 
interlopii care ar pretinde că sunt în continuare reprezentanți ai companiei și solicită 
documente de la televiziunea condusă de Oancea pentru un audit intern, documente 
care nu au ajuns încă în posesia actualei conduceri, potrivit realitatea.net. 

(rep. 01.01 S3) Voce din off: Noua conducere a companiei susține că cei care 
pretind că sunt resprezentanți ai Romprest sunt ajutați de către acționarul B1 TV, 
potrivit realitatea.net. 

”Se acționează prin aceleași metode de amenințare, intimidare, înșelătorie și 
șantaj, prin prezentarea denaturată a situației de fapt și aducerea în spațiul public a 
unor acuzații extrem de grave la adresa acționarilor și reprezentanților legali ai 
companiei noastre.”, a transmis Romprest. (Ediţia de ştiri din 01.04.2021 – Realitatea 
zilei, ora 11:00)  

Nicoleta Cone: ... Lui Sorin Oancea, precum și altor două persoane din fosta 
conducere a companiei Romprest li se aduc acuzații grave precum delapidare și 
șantaj. 

(rep. 00.32 S4) Voce din off: În plângerea penală formulată de către Beniamin 
Cioantă Păcuraru se arată că Sorin Oancea ar fi primit inclusiv, personal, sume 
importante de bani de la Adimi Bogdan și Duca Ghenoiu Răzvan care au folosit 
fondurile companiei Romprest pentru ca B1 TV să deruleze o campanie de linșaj 
mediatic împotriva actualei conduceri legitime a Romprest. Atacurile au fost 
îndreptate împortiva președintelui Consiliului de Administrație și Director General al 
companiei Romprest, Beniamin Cioantă Păcuraru, dar și împotriva primarului 
Sectorului 1, Clotilde Armand. Potrivit lui Beniamin Cioantă Păcuraru, pe 28 martie, 
Adimi și Duca Ghenoiu l-au amenințat că, dacă nu se oprește din demersurile sale de 
a intra în atribuțiile funcției de Președinte Director General al companiei Romprest 
Service SA, aceștia vor da în vileag, în presă, pretinse fapte ilegale în legătură cu 
numirea la conducerea companiei. Cei doi foști membri ai companiei Romprest au 
lansat amenințări și la adresa primarului Sectorului 1, susținând că, dacă nu va plăti 
facturile datorate companiei, îi vor distruge imaginea publică prin acțiuni concertate 
în presă, printre care și B1 TV. Deoarece Președintele Consiliului de Administrație 
Romprest nu a cedat amenințărilor, cu ajutorul lui Sorin Oancea a pornit o veritabilă 
campanie de linșaj mediatic folosindu-se în acest scop de banii companiei de 
salubritate cu care a fost plătit postul de televiziune B1 TV și acționarul minoritar 
Oancea, potrivit realitatea.net. 

(rep. 02.23 sel. 4) Voce din off: Și într-un comunicat anterior al firmei Romprest se 
arată că șpăgile pentru denigrarea conducerii de drept ar fi fost acoperite prin 
contracte încheiate de persoane fără nicio calitate, adică fosta conducere, cu 
reprezentanții postului de televiziune B1 TV. Sorin Oancea nu este la primele acuzații 
de acest fel. În trecut, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a declarat în fața 
judecătorilor de la Curtea Supremă că i s-au cerut bani pentru managerii tv, printre 
care și Sorin Oancea. (Ediţia de ştiri din 01.04.2021 – News Room, ora 12:00). 

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ediţiei “Culisele statului paralel” din 1 
aprilie 2021, difuzată în intervalul orar 17:59 – 19:47 – EXCLUSIV, a fost difuzat un material 
înregistrat al cărui conținut a fost redat în sel. 4 și care nu a conținut punctul de vedere al lui 
Sorin Oancea, cum prevede norma invocată, acesta fiind acuzat că “ar fi primit inclusiv, 
personal, sume importante de bani de la Adimi Bogdan și Duca Ghenoiu Răzvan care 
au folosit fondurile companiei Romprest pentru ca B1 TV să deruleze o campanie de 
linșaj mediatic împotriva actualei conduceri legitime a Romprest. (...) potrivit plângerii 
penale formulată de către Beniamin Cioantă Păcuraru. 
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De asemenea, Consiliul a constatat că, pe parcursul aceleiaşi ediţii, atât invitatul Dan 
Ionescu, cât şi radiodifuzorul au făcut afirmaţii acuzatoare la adresa d-lui  Sorin Oancea 
potrivit cărora a cerut “suta de mii de euro la pungă ca să speli sau ca să albești un 
ministru sau un nou politician proaspăt intrat” (rep 03.20 S6),  “... pe timpul lui Ponta 
și a lui Bănicioiu, Oancea încasa foarte mulți bani de la ei pentru a le face 
imaginea.”(rep. 04.24 S6), “... când banii sunt la negru și când banii plătiți de cineva 
nu-i aparțin, adică... cum am înțeles... așa am înțeles și eu din știrea de astăzi de la 
noi, de la Realitatea, că banii ăștia au fost plătiți de cineva fără a avea dreptul să 
plătească banii ăia”, “... există în dreptul sumelor care au fost scoase, scrie... cu 
subiect și predicat... avans Sorin Oancea... avans B1 TV...” (rep. 07.38 S6, fără să-i 
solicite dovezi şi să invite persoana acuzată să-şi exprime punctul de vedere cu privire la 
acuzaţiile aduse şi fără să respecte principiul audiatur et altera pars prevăzut la art. 40 alin. 
(1) şi (2) din Codul audiovizualului. De asemenea, radiodifuzorul nu a precizat pe post că 
persoana vizată a refuzat să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin 
încercări repetate, astfel cum impune norma invocată, ultima teză.  

Membrii Consiliului au reţinut că, şi în ediţia din 4 aprilie 2021, a aceleiaşi emisiuni, au 
fost aduse acuzaţii grave d-lui Sorin Oancea, atât prin titlurile afişate pe ecran “CE 
DOCUMENTE ASCUNDE ACȚIONARUL MINORITAR B1 TV; ROMPREST: SORIN 
OANCEA FAVORIZEAZĂ INTERLOPI”, cât şi prin discuţiile ce au avut loc pe parcursul 
emisiunii care au evidenţiat faptul că dl. Sorin Oancea ar fi încheiat un contract de 
publicitate cu dl. Ponta, a cărui “suma a fost cu multe zerouri”, pentru a-şi “cumpăra 
liniştea la B1 TV”, întrucât îl deranja foarte tare politica celor de la B1 TV şi că, în spatele 
investiţiilor făcute la acest post au stat “Elan Schwartzenberg”, “domnul Buzăianu... 
băieții deștepți din energie...”, că “Au existat mărturii atât ale Sorinei Matei, cât și a lui 
Robert Turcescu... că se primeau mesaje să nu se mai spună nimic despre Ponta...”, 
că dl. Urdăreanu  a afirmat “... că i s-au cerut bani de la niște trusturi de presă și unul 
dintre ele era B1 TV...”, fără ca radiodifuzorul să prezinte punctul de vedere al d-lui Sorin 
Oancea, astfel cum impune norma la art. 40 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului.  

Sancțiunea a fost aplicată și pentru faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile 
privind asigurarea unei informări corecte și obiective prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului și la art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora 
radiodifuzorii au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor și evenimentelor, să asigure o distincție clară între fapte și opinii, iar 
informația să fie corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, informațiile prezentate în emisiunile 
analizate, sub forma unor acuzații la adresa unei persoane nu au fost prezentate în mod 
corect și obiectiv, în sensul că, radiodifuzorul nu a prezentat punctul de vedere al persoanei 
acuzate şi nu a asigurat un echilibru al dezbaterilor pentru ca publicul să-și formeze liber 
opinia cu privire la subiectul abordat, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului.  

Or, modalitatea în care au fost prezentate informaţiile a fost de natură să contravină 
prevederilor invocate, întrucât, publicul nu şi-a putut forma liber opinia cu privire la subiectul 
prezentat în cadrul ştirilor şi discutat în cele două ediţii ale emisiunii „Culisele statului 
paralel”, fiind afectat de lipsa de obiectivitate a informaţiilor difuzate.  

Sub acest aspect, informațiile prezentate sub forma unor acuzații factuale susceptibile 
de demonstrare și probare au fost de natură să favorizeze în mod negativ percepția 
publicului cu privire la comportamentul ilegal sau imoral al d-lui Sorin Oancea, în condițiile 
în care însuşi moderatoarea celor două ediţii ale emisiunii “Culisele statului paralel” a 
achiesat la afirmațiile invitaţilor, inducând ideea că susţinerile acestora sunt veridice și nu 
mai trebuie demonstrate sau probate. 

De exemplu, moderatoarea Anca Alexandrescu a afirmat, la un moment dat, în 
emisiunea “Culisele statului paralel” din 1 aprilie 2021: (rep. 07.38 S6) “Mai mult de-atât... 
mai mult de-atât... există consemnat în acele documente... și am proprietatea afirmațiilor... 
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există în dreptul sumelor care au fost scoase, scrie... cu subiect și predicat... avans Sorin 
Oancea... avans B1 TV... “ sau în ediţia din 4 aprilie 2021: “Domnul Oancea văd că și-a 
făcut o obișnuință din a ataca anumite personaje, pe bază de contracte... contracte de 
publicitate... și spun asta în cunoștință de cauză pentru că unul din cele mai mari 
contracte... de-a lungul timpului... a fost cu Victor Ponta. Îl deranja foarte tare pe Victor 
Ponta politica celor de la B1 TV.”, “Ca să rezolve problema domnul Ponta cu domnul 
Oancea, a trimis un emisar domnul Ponta. Evident, suma a fost cu multe zerouri. Și s-a 
rezolvat. Și au plecat pe rând acolo... și domnul Cristoiu a intrat în conflict... a plecat și 
domnul Orcan... a plecat și doamna Pora... mulți... foarte mulți... Au existat mărturii atât ale 
Sorinei Matei, cât și a lui Robert Turcescu... că se primeau mesaje să nu se mai spună 
nimic despre Ponta... să nu se mai facă...”, “... l-am găsit și în niște rapoarte de la ANAF, 
niște bani care au venit de la niște firme...”, “Nu, domnul Urdăreanu spunea că i s-au cerut 
bani de la niște trusturi de presă și unul dintre ele era B1 TV.”, “...mă rog, în schimbul de 
replici cu domnul Tolontan, a spus că... de fapt... era o discuție de pe vremea când 
amândoi lucrau la trustul domnului Voiculescu și era vorba de niște contracte semnate de 
niște... contracte luate de la bănci, de niște împrumuturi, de... în fine... Și în acel schimb de 
replici, domnul Oancea a spus că investițiile de la B1 TV nu le-a făcut cu banii de la 
Voiculescu, că nu sunt banii acționarilor. Și atuncea întrebarea s-a pus... la momentul 
respectiv și am citit în presă... sunt articole în presă... Totuși, cu ce bani a făcut investiția 
domnul Oancea? Și atuncea au apărut tot felul de informații că ar fi fost în spate domnul 
Elan Schwartzenberg, că ar fi fost în spate domnul Buzăianu... băieții deștepți din 
energie...”. 

Per ansamblu, Consiliul apreciază că, informaţiile prezentate în cadrul ştirilor difuzate 
în perioada 31 martie – 5 aprilie 2021 şi afirmațiile susținute atât de către moderatoare, cât 
şi de către invitați, în ediţiile emisiunii de dezbatere “Culisele statului paralel”, indică faptul 
că acestea depășesc limitele unor simple opinii asupra unui subiect, multe dintre afirmații 
au vizat elemente factuale concrete, care, fie nu au fost demonstrate și probate, fie nu au 
făcut referire la informații preluate din surse oficiale care să ateste veridicitatea acestora. 
De exemplu, titlurile afişate pe ecran în ediţiile de ştiri din 02.04.2021 – News Room, ora 
13:00 -, News Room, ora 14:00-, Day Time News, ora 17:00 -, Prime Time News, ora 20:00 
şi  03.04.2021 - Plus matinal, ora 07:00 sunt ştiri preluate din surse neoficiale (ştiri pe 
surse), fapt ce nu conferă un plus de credibilitate în faţa opiniei publice. 

Din acest punct de vedere, radiodifuzorul nu a asigurat o distincție clară între fapte şi 
opinii, având în vedere că afirmaţiile făcute în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri 
analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau “convingeri”, 
întrucât din conţinutul acestora rezultă indubitabil că au constituit acuzaţii factuale 
susceptibile de a fi demonstrate şi probate. Acest fapt reprezintă o încălcare a prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
asigure o distincție clară între fapte şi opinii. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că informațiile difuzate de radiodifuzor 
sub forma unor acuzații factuale nu au fost imparțiale, în condiţiile în care nu a fost 
prezentat şi punctul de vedere al d-lui Sorin Oancea, fapt ce a indus publicului telespectator 
ideea că acestea sunt certe și veridice, astfel cum au fost difuzate, unele fiind simple 
speculații sau pretinse relatări ale unor fapte cunoscute de terți, fapt ce contravine 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. De exemplu, discuţiile privind 
acuzaţiile făcute la adresa d-lui Sorin Oancea au fost de natură să dezinformeze publicul 
telespectator cu privire la implicarea sa în scandalul în cadrul companiei Romprest, în 
condiţiile în care informarea cu privire la un fapt sau eveniment trebuie să fie corectă şi 
prezentată cu imparţialitate pentru ca publicul să-şi formeze propria opinie cu privire la 
subiectul prezentat. 

Modalitatea în care au fost aduse la cunoştinţa publicului, informaţiile difuzate pe 
parcursul acestor emisiuni de ştiri şi dezbateri, nu a reprezentat o conformare a normei în 
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ceea ce priveşte corectitudinea acestora şi prezentarea lor cu imparţialitate, având în 
vedere că radiodifuzorul avea obligaţia să prezinte şi de punctul de vedere al d-lui Sorin 
Oancea pentru ca publicul să-şi formeze propria opinie cu privire la subiectul discutat. 

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

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

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună 
unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul 
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate pe adevăr, 
asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în 
prezentare, descriere şi narare. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum şi de faptul că radiodifuzorul 
a mai fost sancţionat anterior pe parcursul ultimului an, cu somaţii publice şi amenzi, pentru 
încălcarea aceloraşi prevederi legale, membrii Consiliului au propus sancționarea 
radiodifuzorului cu amendă de 25.000 lei. 

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h şi alin. (2) şi art. 91 alin. (1) și 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 INTERNAŢIONAL 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 REALITATEA PLUS se 
sancţionează cu amendă de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolelor 
40 alin. (1) şi (2) și 64 alin. (1) lit. a) și 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 S.C. GEOPOL 
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INTERNAŢIONAL S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la 
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o 
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 25.000 lei postul 
REALITATEA PLUS, deoarece, în timpul ediţiilor de ştiri difuzate în perioada 31 martie- 5 
aprilie 2021 şi al emisiunii „Culisele statului paralel”, ediţiile din 1 şi 4 aprilie 2021, în 
contextul discutării unui subiect referitor la implicarea unei persoane în scandalul din cadrul 
unei firme de salubritate, au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa acesteia, atât de 
către radiodifuzor, cât şi de către invitaţi, fără ca persoana în cauză să fie contactată şi 
invitată să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere şi fără a respecta principiul 
audiatur et altera pars, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.  

Sancțiunea a fost aplicată și pentru faptul că radiodifuzorul nu a asigurat o informare 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor, nu a asigurat o 
distincție clară între fapte și opinii, iar informațiile difuzate sub forma unor acuzații nu au 
fost corecte și prezentate în mod imparțial, încălcându-se astfel prevederile art. 3 din Legea 
audiovizualului și ale art. 40 şi 64 din Codul audiovizualului.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 

 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 

 

 

 


