
Decizia nr. 137 din 15.06.2021 
privind amendarea cu 5.000 de lei a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 

cu sediul în 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; 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza 
sesizărilor înregistrate sub nr. 1358/05.02.2021 și nr. 1359/05.02.2021 cu privire la ediții 
din 11, 20, 21 și 27.01.2021 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzate de postul 
REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL 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 secvențe din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 
alin. (1) și (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
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.â 

(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. 

În fapt, postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în zilele de 11, 20, 21 și 27 
ianuarie 2021 emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. 

Redăm, spre exemplificare, fragmente din rapoartele de monitorizare privind 
conținutul și modul de desfășurare al emisiunilor ce au făcut obiectul analizei 
Consiliului.  

”(...) 11.01.2021 
(rep.50.26-51.09, sel.11-17) Promo pt.emisiunea  Culisele Statului Paralel 
Anca Alexandrescu: ... Reluăm dezvăluirile la Culisele Statului Paralel și vă promit 

un an 2021 incendiar! În această seară începem în forță cu noi detalii, despre ce i se 
întâmplă lui Cristian Rizea la Chișinău. Avocații săi povestesc în exclusivitate la 
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Realitatea Plus, cum îi sunt încălcate drepturile și ce greutăți întâmpină aceștia în 
Republica Moldova. Cu toate acestea, fostul deputat fugar, continuă să povestească 
despre lumea murdară a aranjamentelor politice. Cum a ajuns Ponta președintele PSD 
în 2010? Ce rol au avut Ghiță și Iacobescu, Maior și generalul Coldea? Stenograme 
incendiare, despre cum s-au falsificat alegerile la Congres! De ce nu-l vroia președinte 
la PSD, Băsescu pe Ponta? Vă aștept de la fix, alături de invitații mei! 

Emisiunea Culisele Statului Paralel-moderator Anca Alexandrescu, interval orar 
17.59-19.50 

Titluri: Rizea, scrisoare deschisă către Maia Sandu. Date noi despre situația lui 
Cristian Rizea. Retragerea cetățeniei lui Rizea, contrstată. Fostul parlamentar se 
consideră victima unui abuz. 

Invitați: Dorin Iacob-invitat permanent; Dan Ionescu-jurnalist independent; prin 
Skype-Laurențiu Ciocăzanu-jurnalist; Corina Stratan-avocatul lui Cristian Rizea; prin 
telefon: Miron Mitrea; Traian Băsescu. 

 
(sel.1, rep.59.30, sel.11-17-00.46, sel.11-18) Intro-ul moderatoarei 
Anca Alexandrescu: Bună seara doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la 

„Culisele Statului Paralel”! Nici nu vă închipuiți cât de dor mi-a fost de dvs. De dvs., de 
telespectatori. Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați dat. În aceste zile 
cât am lipsit, ați fost alături de mine și eu am fost alături de dvs. cu sufletul. Am încercat 
să răspund la cât mai multe mesaje. Nu am reușit chiar la toate, dar pe această cale vă 
mulțumesc tuturor și vă mulțumesc că ne-ați așteptat cu noi dezvăluiri și vă promit că va 
fi un an 2021 incendiar din punct de vedere al dezvăluirilor, aici, la „Culisele Statului 
Paralel”. Nu puteam să încep anul acesta, decât cu o emisiune despre Cristian Rizea și 
cu Cristian Rizea, pentru că dezvăluirile fostului deputat fugar continuă aici la 
Realitatea. Așa cum v-am spus, noi am avut ore întregi de înregistrare și încă mai 
avem. Ați văzut băieții deștepți tremură, încearcă să ne blocheze pe toate canalele. 
Încearcă să obțină în instanță ștergerea materialelor. Ați mai auzit așa ceva?! Doresc 
să-și șteargă toate urmele. Nu le place să se vorbească despre ei. Este doar începutul. 
Vom continua și anul acesta cu multe, foarte, foarte multe dezvăluiri! (...) 

(sel.2, rep.03.50-06.52, sel.11-18) Anca Alexandrescu: Vreau acum să vedem o 
scurtă discuție, foarte puțin vreau să discutăm stimați invitați, colegii mei au dezbătut și 
dvs. domnule Iacob, am văzut că ați fost în emisiune, eu eram plecată. Cu toate 
acestea am intrat pe telefon, despre acel moment cu niște băieți deștepți despre care 
noi am vorbit aici la „Realitatea”, care încearcă să șteargă de pe toate canalele, 
materialele pe care noi le-am difuzat aici la „Realitatea”. Pot să înțeleg că doresc să 
corecteze anumite informații, noi le-am oferit această șansă, nu au dorit s-o facă, ba 
chiar au zis că intră, i-am sunat în direct, n-au vrut să intre, dar vor să șteargă de tot. Ați 
mai auzit despre așa ceva? Ce înseamnă asta? Vor cenzură? 

(...) 
Anca Alexandrescu: Eu vreau să fac din nou precizarea și să întăresc ideea că 

atât eu cât și conducerea postului ne-am asumat acest demers și mergem înainte cu 
tărie și cu demnitate! 

Dorin Iacob: Păi se face presă aici, nu!? 
Anca Alexandrescu: Nu așa cum a făcut domnia sa, domnul Budeanu, despre el 

este vorba. Colegii, vă rog frumos să-l sunați din nou pe domnul Budeanu, poate vrea 
să intre să ne spună, dacă are ceva de spus, cum l-am sunat la fiecare emisiune. Pe 
mine m-a făcut secretară, despre conducerea postului a făcut niște afirmații, deci un 
limbaj, niște aluzii absolut vulgare, dar, dar fac precizarea că prefer să fiu secretară 
decât să car valize cu șpăgi, așa cum chiar domnia sa a recunoscut în declarațiile de la 
DNA, când a turnat-o pe Elena Udrea și probabil că și pe alții cu care a stat la masă! 
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Am spus eu în intervenția de la Laurențiu Botin de săptămâna trecută, că poate mi-aduc 
aminte cum l-a șantajat pe Victor Ponta în campania prezidențială și la cine a fost acasă 
seara, să negocieze să nu mai publice, o mizerie de altfel, despre viața personală a 
familiei Ponta!  

(...) 
În dezbaterea despre situația lui C.Rizea la Chișinău, în studiou se fac și 

următoarele afirmații în legătură cu Victor Ponta. 
(sel.5, rep.41.36-44.09, sel.11-18) Laurențiu Ciocăzanu: ... Acolo avem de a face, 

după părerea mea, cu o acțiune pompieristică, rodul presiunilor venite dinspre 
România, de la tabăra vizată de dezvăluirile lui C.Rizea și pe cine a vizat C.Rizea!? Păi 
a vorbit de grupul de la Monaco, de Sebastian Ghiță, Victor Ponta și toată această 
gașcă. Se pare, având în vedere ce se întâmplă la Chișinău cu situația sa juridică, se 
pare că acest grup, are o influență mai mare decât ne-am fi așteptat. 

Anca Alexandrescu: Să nu uităm Laurențiu Ciocăzanu, că noi aicea la „Culisele 
Statului Paralel”, am vorbit despre legăturile lui Victor Ponta și ale lui Sebastian Ghiță 
cu Dodon chiar, cu partidul lui Dodon și banii pe care i-a trimis Victor Ponta către 
Moldova, pe această direcție. 

Laurențiu Ciocăzanu: Da, exact, aceste legături au fost foarte clar pomenite de 
Cristian Rizea. Pe de altă parte totuși, ce i se întâmplă lui vine cumva pe un teren fertil, 
pentru că autoritățile din România, evident că sunt obligate să-l aducă în țară să-și 
execute pedeapsa și atunci, dacă acest interes legitim al României se suprapune cu 
interesul dușmanilor lui Cristian Rizea, e cu atât mai rău pentru Cristian Rizea. Pe de 
altă parte, el acum practic culege roadele acțiunilor sale. Dacă el ar fi tăcut și n-ar fi 
dezvăluit nimic, n-ar fi zis nimic despre ce s-a întâmplat, sunt convins că acum era bine 
mersi la Chișinău, nu-i retrăgea nimeni cetățenia și își vedea de treabă. Cum însă a 
vorbit și sigur că va trebui să aflăm de ce a dorit el, e foarte bine că a făcut ce a făcut și 
e foarte bine că am aflat! Dacă mulți dintre condamnații din România ar fi făcut ce-a 
făcut Cristian Rizea, ar fi fost mult mai bine pentru România, pentru sănătatea 
democrației, a justiției românești! Din păcate n-au făcut-o! Dar pentru că el a făcut așa 
ceva, iată, nu primește niciun premiu, dimpotrivă, primește o pedeapsă în plus. 

Anca Alexandrescu: Asta eu aș interpreta-o și ca o avertizare față de cei care 
poate ar dori să mai vorbească și sunt puși în gardă. „Dacă cumva vorbiți, iată ce vi se 
va întâmpla!” Să știi că am avut nenumărate persoane care își doresc să vorbească, să 
spună ce li s-a întâmplat, ce-au trăit, dar se tem, pentru că ori nu au ajuns în faza finală 
cu procesul, ori li s-a blocat accesul, ni s-a blocat accesul să mergem să facem interviu 
cu ei. 

(sel.6, rep.50.10-50.30, sel.11-18) Anca Alexandrescu: Noi revenim după pauză cu 
un scurt comentariu al lui Dan Ionescu, care dorește să mai spună ceva despre Cristian 
Rizea, dar și cu dezvăluiri senzaționale din interviul cu Cristian Rizea, care povestește 
cum a ajuns Victor Ponta președinte la PSD! Cum au furat alegerile mai bine spus! 

(sel.7, rep.00.24-08.27, sel.11-19) Anca Alexandrescu: Continuăm emisiunea de 
astăzi cu o nouă parte a interviului lui Cristian Rizea. Vorbește despre cine? N-am uitat! 
Despre Sebastian Ghiță, Victor Ponta, o să vedeți, avem și niște stenograme 
senzaționale pe care le-am găsit, legat de acest moment din 2010. O să avem și o 
intervenție telefonică a domnului Miron Mitrea, care a fost atunci prezent la Congres și 
ne va povesti ce s-a întâmplat acolo. Haideți să vedem partea de interviu cu C. Rizea. 
Revenim în platou pentru discuții, după interviu. 

Cristian Rizea: Cristi Diaconescu s-a dus acasă, ne-a spus că nu candidează, dar 
el bineînțeles, își schimbă opiniile așa, știți cum e la el „alba-neagra”, o să vă povestesc 
multe și de el, iar Mircea Geoană era disperat. În momentul ăla am trecut de partea lui 
Victor Ponta, era clar. Și mai e o celebră fotografie, când din Marriott, din Hotelul 
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Marriott, cu o seară înainte de Congres, ieșind pe ușa aceea rotativă de acolo, e o poză 
dată în ziarele vremii. Eu, Bănicioiu, Liviu Dragnea și Cristi Burci, am avut o întâlnire 
pentru a aranja lucrurile și a vorbi cu lumea să voteze cu Geoană, cu Ponta, dar Liviu 
Dragnea, un om politic desăvârșit, cu adevărată șiretenie în politică, n-ai cum să reziști 
dacă nu ești așa cum a fost Liviu Dragnea, cu toate că i s-a întâmplat și lui din păcate, 
ce i s-a întâmplat! El la Congres, a votat cu Geoană, toată lumea știe lucrul ăsta, dar el 
era în ambele părți, în ambele tabere! El fugea de la noi, la întâlnirea cu Geoană și 
invers. Întâlnirea a vut loc la etajul 1, până la ora unu noaptea a durat, la acel restaurant 
unde se pot vedea meciuri, am uitat cum se numește, „Champions” sau o chestie de 
asta, la etajul 1 la Marriott. Există poza în ziar, în care noi ieșim. Liviu Dragnea locuia 
vis-à-vis de Hotel Marriott, într-un apartament, pe 13 Septembrie. Eu l-am condus în 
seara aia, că am mai vorbit. La acel Congres în care Ponta a fost ales președinte, a fost 
acea scenetă cu Vanghelie, cu Pandele. A venit Pandele cu niște ghicitoare, cu..., în 
sfârșit. Vă aduceți aminte, a fost un show, așa. Au fost trei candidaturi: Mircea Geoană, 
Victor Ponta și Cristi Diaconescu în ultimul moment și-a anunțat candidatura. Cu toate 
astea, într-o pauză după luările de cuvânt, înainte să se treacă la vot, Cristi Diaconescu 
a primit mesajul că trebuie să se retragă. George Maior, datorită lui, George Maior a 
scăpat niște poze. Mai mult de atât, Cristi Diaconescu a primit și un mesaj de la cineva, 
nu pe telefon, direct, prin care i s-a spus că dacă nu se retrage, se va dezgropa dosarul 
pe care soția lui îl avea făcut la Parchet, privind mandatul ei de președinte al Exim 
Bank. Ea a fost acuzată, există un dosar care stă la sertar. În cazul în care Cristi 
Diaconescu va deranja vreodată sistemul, acel dosar va ieși, în care Mariana 
Diaconescu, soția domnului Diaconescu, ca președinte al Exim Bank, a deturnat 5 
milioane de euro, prin anumite credite! Există dovezi, există dosar, intrați pe Google...   

Anca Alexandrescu: Toate aceste lucruri despre care ne spui că s-au întâmplat în 
ziua Congresului PSD, pentru ca Victor Ponta să câștige președinția PSD-ului, au fost 
instrumentate de George Maior, care la acea vreme era deja Directorul SRI-ului! 

Cristian Rizea: Bineînțeles și avea o forță foarte mare în 2010. Gândiți-vă, i-au 
asigurat lui Traian Băsescu al doilea mandat de președinte. Tocmai veneau pe cai mari, 
el cu Coldea! Vă dați seama ce echipă făceau, după „sufrageria” lui Oprea!? Ei l-au 
ajutat pe Traian Băsescu să iasă președinte! Atunci a fost momentul în care au început 
abuzurile puternic în România, din partea celor doi. 

Anca Alexandrescu: De ce? Pentru că s-au întărit pe poziții, datorită faptului că i-
au asigurat al doilea mandat lui Traian Băsescu? 

Cristian Rizea: Bineînțeles! Bineînțeles! Gândiți-vă că Traian Băsescu, în 
momentul ăla era dator la ei! 

Anca Alexandrescu: Acela a fost și momentul în care practic Traian Băsescu n-a 
mai putut controla lucrurile? Acești domni au pornit pe cont propriu cumva și au putut să 
facă ce vor în această țară? 

Cristian Rizea: Exact! Exact Anca și doar să închid discuția, la pauza Congresului, 
Cristi Diaconescu a renunțat la candidatură. Dacă ați mai văzut așa ceva! Este 
incredibil! Un om politic care fusese în Guvern, Ministrul Justiției, Ministru de Externe! El 
a anunțat că se retrage. Nici măcar n-a mai spus că dă voturile cuiva. Vă dați seama, a 
plecat cu coada între picioare! N-a mai apucat să candideze. Revenind la ce îți 
spuneam și ce discutam aici, cu Traian Băsescu, al doilea mandat al lui Traian Băsescu, 
din momentul ăla, băieții ăștia doi, George Maior și Florian Coldea, au prins o foarte 
mare putere. Gabi Oprea era și el alături, parte din sistem. Kovesi, nu mai spun, era 
unealta lor, chiar dacă a făcut un intermezzo pe la Parchetul General în acea perioadă 
și cu Ponta. Vreau să vă spun, decizia ca Victor Ponta, că George Maior l-a ajutat. A 
fost cel care s-a dus la Traian Băsescu, să-l roage să accepte ca Victor Ponta să fie 
președintele PSD! Știu, e halucinant ce spun! 
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Anca Alexandrescu: Dar de ce trebuia să-și dea acordul Traian Băsescu, pentru 
cine să fie președinte PSD? Nu înțeleg! 

Cristian Rizea: În volumul II dacă o să-l citiți, o să aflați. Adrian Năstase a vrut să 
candideze atunci, după ce Geoană a pierdut alegerile prezidențiale. La Traian Băsescu 
s-a dus Dorin Cocoș și cu domnul Nicolae Dumitru, să-i spună lui Traian Băsescu să-l 
accepte pe Adrian Năstase, dușmanul lui, să-l lase să candideze. Ca să știți! Traian 
Băsescu a spus NU, sub nicio formă! În acel moment a intrat George Maior care știa 
toată combinația. George Maior l-a susținut pe Ponta. Lui Traian Băsescu i-a convenit 
să aibe un „pisicuț” în curtea PSD, pe care-l putea controla, prin sistem! Așa credea el 
atunci! Așa s-a scris istoria. 

Anca Alexandrescu: De controlat a fost controlat, dar nu de Traian Băsescu, ci de 
sistem! 

Cristian Rizea: Ei, vedeți! Traian Băsescu s-a considerat un tătuc al sistemului. 
Așa a fost, numai că târziu și-a dat seama că sistemul l-a trădat, à propos de pozele de 
la Paris cu Elena Udrea! 

Anca Alexandrescu: Acela a fost momentul în care practic, Traian Băsescu a fost 
neputincios, pentru că din raportul și am informații 100% sigure, raportul pe care Traian 
Băsescu l-a avut pe masă, indica foarte clar că autorul realizării acelor fotografii și a 
publicării lor, era Florian Coldea și n-a avut puterea în acel moment, n-a mai avut 
puterea să-l demită pe Florian Coldea! 

Cristian Rizea: Da, da, așa este! Acele poze au fost făcute de așa-ziși paparazzi, 
chipurile… Can-can, acuma că se numesc de la Gândul. Radu Budeanu e un 
executant. Ca să-si plătească libertatea pentru faptele penale pe care le-a făcut stă în 
genunchi în fața sistemului și face tot ce i se spune. (...) 

(sel.8, rep.08.27-12.27, sel.11-19) Anca Alexandrescu: Am revenit în platou. 
Domnilor, iată cum a ajuns Ponta președinte la PSD! Prima mea întrebare este, ce 
căuta George Maior în toată această poveste, care era Directorul SRI-ului evident, 
domnule Iacob? 

Dorin Iacob: Acuma, George Maior cu siguranță și asta o spun cu siguranță de 
100%, a dorit și a sprijinit, nu într-un mod așa, nu știu, fantasmagoric, cu SRI-ul în 
spate, candidatura domnului Geoană la președinția României. Asta este cert! 

Anca Alexandrescu: A și fost directorul lui de Cabinet! 
Dorin Iacob: Nu, nu, nu. Mă refer, era Șef la SRI (...) o legătură apropiată și a 

gândit că e bine pentru partidul din care provine, ca domnul Geoană să câștige 
președinția României. 

Anca Alexandrescu: Și după aia s-a răzgândit? 
Dorin Iacob: Nu, nu s-a răzgândit! S-a terminat campania, s-a întâmplat ce s-a 

întâmplat, a câștigat domnul Traian Băsescu. Acum vorbim despre alegerea 
președintelui în PSD! La fel, prezența domnului Maior, probabil suficient de discretă, 
sau cu siguranță discretă față de ochiul public atunci în a-și spune sau în a-și susține pe 
un candidat sau pe un alt candidat la vârful PSD-ului, a fost știută de câțiva lideri din 
PSD și probabil urmată, agreată, s-au reașezat apele într-un aumit fel în favoarea uneia 
sau alteia. Ce mi se pare mie un pic anecdotic și dacă vreți special în ce-a spus domnul 
Rizea, este ideea că s-au dus oameni, susținători ai unui partid, la președintele țării din 
acel moment, la domnul Traian Băsescu care era la al doilea mandat, ca la un tătuc, ca 
la un fel de dictator, la care să spună: „Ne lăsați să ne jucăm și noi de-a partidul și de-a 
liderul cutare?” Nu-mi prea vine să cred că au fost lucrurile exact așa și vă spun de ce! 
Într-adevăr, lumea la noi se așează și se uită spre Cotroceni, ca spre un loc de unde se 
face, se desface totul, într-un mod absolut! 

Anca Alexandrescu: Păi și ce, nu-i așa?! 
Dorin Iacob: Păi și nu-i așa! 
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Anca Alexandrescu: Haideți domnu' Iacob, serios! Noi am promis telespectatorilor 
că le spunem adevărul aicea! 

Dorin Iacob: Dacă un partid de talia PSD-ului... 
Anca Alexandrescu: A fost așa cu toți președinții, fără excepție! 
Dorin Iacob: O.K., dacă-i așa, cu toți președinții, fără excepție, de ce Dumnezeu 

nu mai avem și un partid unic? 
Anca Alexandrescu: Nu, la un moment dat au mai pierdut de sub control, pentru 

că au lăsat să se dezvolte sub ei niște găști, care au preluat puterea. 
Dorin Iacob: Ne place nouă ca președintele să fie un tătuc?! Ne place să ne 

ducem la el și să-l tratăm ca pe un tătuc?! El, dacă-l tratezi ca pe un tătuc, probabil 
începe să se și comporte ca un tătuc, cât de cât acolo... 

Anca Alexandrescu: Deci noi suntem de vină! 
Dorin Iacob: Da! Ce căuta un partid ca PSD-ul să se ducă la adversarul politic, să-

i ceară voie? 
Anca Alexandrescu: Ia să vedeți, îl avem la telefon pe domnul Miron Mitrea, care 

atunci a candidat și știe și ce s-a întâmplat. Bună seara domnule Mitrea! Vreau însă, 
înainte să intrăm în discuție cu dvs., să fac precizarea, colegii mei i-au sunat pe Victor 
Ponta, Sebastian Ghiță, Traian Băsescu, Radu Budeanu, George Ivașcu, Ion Bazac, 
Mircea și Mihaela Geoană, Cozmin Gușă, Alexandru Iacobescu, Cristi și Mariana 
Diaconescu, Nicolae Bănicioiu, Gabriel Oprea, Codruța Kovesi, Dorin Cocoș, Adrian 
Năstase. Nu au reușit să ia legătura cu domnul Cristian Burci, cu domnul Ion Costache, 
Lucian Colțea, George Maior, Florian Coldea și atât, dar avem un răspuns de la domnul 
Cristian Diaconescu. Dreptul la replică este așa: „Toate afirmațiile sunt un fals 
grosolan”, spune Cristian Diaconescu! (…) 

(sel.9, rep.12.27-17.38, sel.11-19) Miron Mitrea: Sărut mâna! 
Anca Alexandrescu: Cum a fost domnule Mitrea, la alegerile din februarie 2010 de 

la PSD? 
Miron Mitrea: A mai nimerit-o și Rizea, a mai și dat-o pe alături. Haide să 

comentez în primul rând ce a spus partenerul tău de studiou. Chiar dacă nu vă vine să 
credeți, da, au fost, a fost cel puțin un lider dacă nu doi din liderii PSD care au candidat, 
au fost patru candidaturi, care s-au dus la Traian Băsescu, dar nu s-au dus să-i ceară 
voie. S-au dus să ceară ajutor, pentru că știau că Traian Băsescu îl controlează pe 
George Maior și au fost să ceară ajutor de la Traian Băsescu, adică Traian Băsescu să-l 
convingă pe George Maior, să ...oștile în curtea respectivului lider, încercând astfel să 
ajungă președintele PSD-ului. Cel care a obținut acest... a fost Victor Ponta. Sigur că a 
fost discretă intervenția lui George Maior în favoarea lui Victor Ponta, dar vreau să-mi 
spună oricare dintre ei, că nu am fost eu de față, când George Maior m-a rugat personal 
să-l sprijin pe Ponta și să mă retrag înainte de Congres, lucru pe care nu l-am făcut, m-
am retras în timpul Congresului când am văzut că m-au părăsit două organizații! Cred 
că și Cristian Diaconescu poate să povestească despre discuțiile care le-a avut, dacă 
vrea, cu George Maior, privind conducerea PSD-ului în acel moment! Nu, nu s-a retras 
într-o pauză, Cristian Diaconescu s-a retras în ultimul moment și i-a dat sprijinul lui 
George Maior, lu' Mircea Geoană! S-a retras și l-a susținut pe Mircea Geoană! (nu se 
înțelege!) Un Congres pe care l-a câștigat Victor Ponta, cu sprijinul deosebit de activ al 
domnilor Coldea și al domnului George Maior. Domnul Coldea a lucrat foarte strâns în 
acea perioadă cu Liviu Dragnea și au păcălit doi lideri de partid (...) n-au intrat de bună 
voie în jocul ăsta, ca să aducă pe domnul Ponta președinte la PSD, lucru care l-au și 
făcut! (...) Deci, oricât vrem să spunem, George Maior l-a vândut pe Mircea Geoană, 
imediat ce l-a pus (nu se înțeleg toate cuvintele!) Adrian Năstase nu s-a retras din 
candidatură pentru că l-a amenințat cineva. Nu e adevărat! Adrian Năstase m-a chemat, 
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și-a făcut socoteala, a văzut că e cu voturile la limită (nu se înțeleg toate cuvintele!) Și-a 
făcut socoteala și n-a vrut să riște o pierdere a alegerilor... 

Anca Alexandrescu: Domnule Mitrea, există o informație în spațiul public, cum că 
Sebastian Ghiță s-a dus de mână cu Victor Ponta acasă la Adrian Năstase atuncea, să-l 
roage să îl sprijine pe Victor Ponta. 

Miron Mitrea: E adevărat! De fapt, primul care și-a anunțat candidatura a fost 
Mircea Geoană, după care eu, după care Adrian Năstase și după aceea, Cristian 
Diaconescu. 

Anca Alexandrescu: Și Radu Mazăre, n-a fost și el candidat? 
Miron Mitrea: Nu! Nu. S-au făcut presiuni pe el să candideze, dar nu, ca să se 

retragă în ultimul moment, s-a tot vorbit, dar nu și-a depus candidatura niciodată! A tot 
spus până în ziua Congresului că și-o va depune, dar nu și-a depus-o. Asupra lui s-au 
făcut presiuni. Este unul dintre cei care au greșit atuncea. A crezut că, a căzut într-o 
capcană. (...) 

Anca Alexandrescu: Domnule Mitrea, vreau să vă mai rog ceva. Să mai rămâneți 
5 minute alături de noi și să urmăriți împreună cu noi, ce-a spus Sebastian Ghiță după 
ce a fugit din România! Ia să vedeți, legat de acest moment! 

(sel.10, rep.17.38-19.20, sel.11-19) Material înregistrat cu Sebastian Ghiță, despre 
alegerea lui Victor Ponta, președinte PSD. (sursă: România Tv) 

Sebastian Ghiță: Am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte 
de Congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță, într-o insulă exotică. Am 
stat împreună și se poate verifica ușor, la Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa. 
Dintr-o întâmplare, am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat 10 zile și-
mi aduc aminte că-l rugam să-l ajute pe Victor Ponta, să câștige președinția PSD, iar 
Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar 
numai să nu ajungă Ponta la PSD! Știa președintele Băsescu ce știa! Dan Andronic de 
la „Evenimentul Zilei”, poate să vă confirme că ne-am intersectat la întoarcere, pe 
aeroportul din Istanbul. Atunci a stat de vorbă la îmbarcarea în avion și cu mine și cu 
Florian Coldea. Coldea s-a speriat atunci de Andronic. 

Anca Alexandrescu: Atât ne interesa pe noi din acest moment. Probabil că o să 
discutăm într-o zi și restul declarațiilor domnului Ghiță! 

(sel.11, rep.19.20-22.23, sel.11-19) Anca Alexandrescu: Prima mea întrebare este, 
domnule Iacob, ce treabă avea Florian Coldea cu alegerea președintelui PSD? Adică 
de ce trebuia domnul Ghiță să-l roage pe domnul Coldea în Seychelles în vacanță, să-l 
susțină pe Victor Ponta să ajungă președinte la PSD? 

Dorin Iacob: Păi trebuie înțeles că asta fac politicienii și la nivel de județ și în 
București! 

Anca Alexandrescu: Stați un pic! Florian Coldea era Prim Adjunct la SRI! 
Dorin Iacob: Stați puțin! Stați puțin! Iacă-tă, ce spune domnul Ghiță!? Eu, ca și 

politician și om de afaceri și membru în PSD și activ acolo, vin și te întreb pe tine, 
domnule Prim Adjunct, cum îl sprijinim pe cutare sau cutare, cum vorbim cu 
președintele Băsescu!? Asta fac politicienii. După aceea, ei se plâng de stat paralel și ei 
se plâng de influența Serviciilor în viața publică sau în viața democratică! Cine pe cine 
întreabă, cine cu cine își dă mâna, cine vrea să-și dea mâna cu cine și de ce? Sigur că 
discuția e mai complexă, dar e foarte bun interviul și declarația domniei sale! Așa fac și 
la nivel județean. Se duc să caute ofițeri de SRI sau șefi de la SRI, ca să încerce unul 
vis-à-vis de altul, să obțină ceva mai mult, în așa zisa bătălie democratică dintr-un 
partid. Și dacă se transferă toată această metodă la nivelul deciziei în stat, avem ceea 
ce avem acum. 

Anca Alexandrescu: Au refăcut colegii legătura cu Miron Mitrea. Domnu' Mitrea, 
mă auziți?   
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Dorin Iacob: Dar iacă-tă că spune ceva contradictoriu, legat de preferințele... 
Anca Alexandrescu: Asta vroiam să spun, de asta vroiam să ... Ați auzit ce a spus 

Sebastian Ghiță în această mărturie, spovedanie ca să-i zic așa, după modelul Rizea! 
Că de fapt, Traian Băsescu nu îl dorea pe Victor Ponta, că așa spunea Florian Coldea 
la acel moment! 

Miron Mitrea: Așa este! Abia după întoarcerea din Seychelles și folosind toate 
mijloacele care le-au avut ei, adică și pe Elena Udrea, dar și pe George Maior și pe 
Coldea, l-au convins pe Băsescu să nu mai fie împotrivă! Adică, să-i lase să-și facă 
jocurile! Aici avea dreptate domnul Iacob. Nu sunt de vină cei la care merg toți să se 
roage. Devin unii zei și pentru că toată lumea se închină la ei! Nu cred că Traian 
Băsescu avea el o soluție, să controleze PSD-ul. (...) 

Anca Alexandrescu: Domnule Mitrea, ce căuta Florian Coldea și mă rog, George 
Maior, hai să spunem că era nașul lui Victor Ponta, că fusese șeful de cabinet al lui 
Geoană, fusese în PSD! Dar Florian Coldea, ce treabă avea cu președinția PSD-ului? 

Dorin Iacob: Ce căuta Ghiță la Florian Coldea, să-i ceară lucrul ăsta? 
Miron Mitrea: Anca, încearcă să faci un interviu cu Nicușor Constantinescu! 
Anca Alexandrescu: Am încercat domnule Mitrea, dar nu ne acceptă cei de la 

Cernavodă, de la penitenciar! 
Miron Mitrea: Mai încearcă o dată și întreabă cum au fost discuțiile cu Liviu 

Dragnea și cu cine a mai stat el!?! Pe cine a adus Liviu Dragnea în Teleorman, la 
Alexandria, când au pregătit Congresul? 

(sel.12, rep.22.23-26.55, sel.11-19) Anca Alexandrescu: Președintele Traian 
Băsescu este în legătură directă cu noi! Bună seara, domnule președinte!   

Traian Băsescu: Bună seara, doamnă! 
Anca Alexandrescu: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție! Vă ascultăm! 
Traian Băsescu: N-am de făcut decât un comentariu foarte scurt. Aud cele mai 

mari prostii despre cum l-am pus eu pe Victor Ponta, președinte la PSD. Dacă cineva 
poate să-mi spună un singur om, care în februarie 2010, nu mă ura din PSD, eu îi dau 
un premiu de aur. N-aveam cu cine să vorbesc eu în favoarea unui candidat sau a 
altuia, iar prostiile astea le-am tot auzit pe la tot soiul de mari cunoscători ai politicii, 
cum a venit Cocoș și Niro la mine, sau Maior și Coldea! Niște prostii fără seamăn! 
Gândiți-vă că niciunul din candidații lor și acum îmi aduc aminte că era Diaconescu, 
Geoană, Ponta. Înțeleg de la dvs. că a fost și un al patrulea! 

Anca Alexandrescu: Și domnul Mitrea, care este în legătură directă cu noi și 
domnia sa! 

Traian Băsescu: Și ăsta spune prostii din auzite! A fost el sau a văzut vreun Șef de 
Serviciu, discutând cu mine despre desemnarea lui Ponta? Doamnă, eu nu aveam un 
om în PSD, cu care să pot vorbi! Mă urau toți din tot sufletul lor și cum puteam să 
aranjez ca unul sau altul, să fie președintele PSD-ului?!? E o prostie ceea ce se 
debitează... 

Anca Alexandrescu: Domnule președinte, Elena Udrea a confirmat relația cu 
Sebastian Ghiță și întâlnirile cu Victor Ponta, chiar în biroul lui Victor Ponta, când au 
vorbit despre nominalizarea Laurei Codruța Kovesi!    

Traian Băsescu: Doamnă, aia e altă socoteală, dar nu discutăm despre numirea 
lui Ponta! 

Anca Alexandrescu: À propos de faptul că existau niște legături între oamenii dvs. 
și oamenii de la PSD, asta am vrut să punctez! 

Traian Băsescu: Doamnă, mulți oameni care erau în jurul meu sau în jurul altor 
lideri, își dădeau importanță că au ușile deschise și vin și mă sfătuiesc. Eu am fost greu 
de sfătuit, de asta probabil am și făcut destule greșeli ca președinte, în declarații, în 
acțiuni, dar era greu să vină chiar și doamna Udrea să-mi spună: „hai să faci așa”! (...) 
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Dar să influențez decizia votului în PSD, poate că mi-aș fi dorit (râde!) E o mare 
bazaconie ce se spune! N-aveam nicio legătură cu PSD-ul! Atenție, nici măcar prin 
George Maior nu am avut nicio legătură cu PSD-ul, sau prin Coldea! Nu i-am folosit 
pentru așa ceva și am considerat că nu-i treaba lor să facă astfel de lucruri, dacă le-aș fi 
cerut să influențeze votul într-un Congres de partid. E o nebunie! N-am reușit eu să-l 
influențez în PD! 

Anca Alexandrescu: Dar iată că există mărturii domnule Băsescu, că au făcut 
acest lucru. Domniile lor au făcut acest lucru, chiar dacă n-au vorbit cu dvs.! 

Traian Băsescu: Doamnă, asta-i altă socoteală! E ceea ce v-am spus mai înainte! 
Mulți își dădeau ifose: „Mă duc și vorbesc cu Băsescu. E binecuvântare de la Băsescu!” 
Nu vă mai spun că erau partide la care se făcea cu degetul așa în sus: „E de la ...” 
Adică de la mine! Eu habar n-aveam, ce era de la mine! (...) 

(...) 
21.01.2021 

 
Postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 21.01.2021, în intervalul 

orar 18:00 – 19:50, în direct, emisiunea Culisele statului paralel moderată de Anca 
Alexandrescu, cu mențiunea EXCLUSIV. 

Invitați în platoul emisiunii: Dorin Iacob (invitat permanent), Alexandru Căutiș 
(jurnalist de investigație), Dan Ionescu (jurnalist independent) 

Prin Skype: George Harabagiu (jurnalist de investigație) 
(...) 

Teme: bogații României și vacanțele lor; ANAF și evazioniștii; tergiversarea 
dosarelor; Sebastian G  hiță-vulnerabilitate a statului român; vaccinare anti-COVID 

 
Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
Sel 1 (rep 59.23 sel 21-17 – rep 01.58 sel 21-18) La începutul emisiunii, au fost 

prezentate câteva fotografii din vacanță, postate pe rețelele de socializare de către Ana 
Maria Sasu, Andra Olaru, dar și fotografii apărute în publicația ”Atac” în care apare 
Sebastian Ghiță alături de alte persoane. 

(rep 00.23 sel 1) Apoi, moderatoarea Anca Alexandrescu a spus: Bună seara, 
doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la ”Culisele statului paralel”. Intrasem și eu 
în atmosfera asta de vacanță, da noi nu... nu suntem cu vacanța, suntem cu pandemia. 
Astăzi, tocmai m-am vaccinat, e totul în regulă... Nu vă doare, nu simțiți absolut 
nimica... Sper ca toată lumea să se vaccineze cât mai repede și să reușim să depășim 
acest moment dificil. În această seară, așa cum ați văzut, un subiect... pare de cancan, 
dar nu este... Noi, aici, am mai vorbit la ”Culisele statului paralel” despre bogații 
României și despre vacanțele lor... nu ar fi niciun fel de problemă că își fac vacanțele în 
astfel de destinații exotice... au banii lor câștigați, însă... iată!... domnul Ghiță... din 
contractele cu statul. Noi, aici, la ”Culisele statului paralel” am vorbit despre sutele de 
milioane câștigate de Sebastian Ghiță atât cu ajutorul unor ”băieți deștepți” de la 
Serviciul Român de Informații, cât și cu ajutorul prietenului său, Victor Ponta. Iată, anul 
acesta, domnul Sebastian Ghiță s-a retras în insula Saint Barts... se creează un nou 
grup... grupul din Saint Barts. Se pare că e la modă cu grupurile în ultima perioadă. La 
PNL s-a creat un grup de la Cluj, după modelul grupului de la PSD. Acuma, după 
modelul grupului de la Monaco, se creează grupul din Saint Barts. Noua generație de 
milionari ai României, iată!, își petrec vacanțele și sărbătorile acolo. N-ar fi, repet, niciun 
fel de problemă dacă banii pe care i-au făcut nu ar fi fost din contractele pe bani publici. 
Am să vă prezint invitații mei din această seară cu care vom dezbate pe larg... este un 
subiect picant pentru că, între timp, am aflat că lumea se agită foarte tare... o să vedeți 
de ce... telefoane, notificări... da noi subiectul... mergem cu el mai departe... adunăm 
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dovezi... pe măsură ce le avem, le difuzăm... nu prezentăm nimic fără dovezi... așa că 
stați liniștiți! 

În continuare au fost prezentați invitații emisiunii. 
 
Sel 2 (rep 05.19 – 13.09 sel 21-18) Anca Alexandrescu: Haideți să vedem un 

material pe care l-au realizat colegii mei despre această insulă despre care chiar și 
Cristian Rizea ne-a vorbit în interviul său că se făceau concedii, vacanțe, acolo... 
vechiul grup de la Monaco obișnuia să meargă... iată!, acuma există noua generație de 
băieți șmecheri, cum le spuneți dumneavoastră, care și-au mutat rezidența de iarnă... 

Dorin Iacob: La cald... 
Anca Alexandrescu: ... în Saint Barts, adică nu oriunde. Haideți să vedem 

materialul și revenim în platou pentru discuții. 
(…) 
(rep 02.46 sel 2) Voce din off: În micuța insulă din Caraibe a fost zărit recent și 

deputatul fugar Sebastian Ghiță, împreună cu patronii de la clubul de fițe Nuba – 
Alexandru Nanu, Jean Sasu și Emilian Negulescu sau Alin Niculae, deținătorul 
Downstream și un apropiat al lui Coldea, potrivit unor surse publice. Afaceristul 
Alexandru Ştefan Nanu a fost între 2014-2015 consilier personal al directorului Agenţiei 
Naţionale pentru Turism şi vicepreşedinte TSD Prahova. În 2013, el a fost ales și 
vicepreședinte al filialei de tineret a PSD Prahova. Este fiul primarului din Cornu, judeţul 
Prahova, locul unde foştii premieri Adrian Năstase şi Victor Ponta au case de vacanţă. 
Cornel Nanu este unul dintre cei mai longevivi primari din România. În prezent, 
Alexandru Nanu este un prosper om de afaceri. De-a lungul anilor, la Registrul 
Comerţului a apărut ca având, direct, acţiuni în mai multe societăţi comerciale care 
activează ca agenţii de publicitate sau restaurante. Firmele sunt, la rândul lor, acţionare 
în alte companii. 

(…) 
(rep 06.18 sel 2) Voce din off: Recent, insula de lux Saint Barts a devenit locul 

primei adunări din istorie a unui grup secret format din milionari tineri români, potrivit 
acelorași surse. Lider, nimeni altul decât Sebastian Ghiță, deputatul fugar, care de-a 
lungul anilor a avut sute de contracte cu instituții-cheie ale statului român. Contracte 
care i-au adus și lui milioane de euro, dar și mai multe dosare penale. De anvergură a 
fost și relația de prietenia pe care a avut-o cu fostul premier Victor Ponta. Tot Sebastian 
Ghiță a fost cel care a dus la suspendarea lui Florian Coldea din Serviciul Român de 
Informații. Șapte casete cu dezvăluiri au fost prezentate public de fostul deputat PSD. 
Sebastian Ghiță a fugit în Serbia în 2016 pentru a scăpa de arest, unde a și cerut azil 
politic. Nu vă temeți însă, și acolo are controlul. Granița pe care a trecut-o ilegal ca 
fugar era monitorizată de aparatele video instalate de firma Teamnet, adică firma sa, 
după ce a câștigat licitații și în Serbia. 

(…)  
 
Sel 3 (rep 13.09 – 16.27 sel 21-18) Anca Alexandrescu: Da, am revenit în platou... 

Vreau să vă spun pe scurt povestea... Noi, aicea, în platou, pe 29 decembrie, când 
eram în emisiune, eu am primit niște informații că domnul Sebastian Ghiță împreună cu 
domnul Nanu se află în Caraibe. Am și spus pe post la acel moment. Nu am avut detalii, 
nu am avut dovezi, fotografii... absolut nimic... În urmă cu două zile, pe un site în 
România, a apărut această informație... nu existau fotografii decât din insula Mikonos 
din 2020, dar era confirmată informația că Sebastian Ghiță împreună cu cei care au 
Nuba și celelalte restaurante se află în Saint Barts într-o întâlnire. Și că acolo ar mai fi și 
alte personaje. Nu avem...  iată articolul!... Ce s-a întâmplat? Ieri, agitați de această 
amploare și de faptul că noi am anunțat că vom face acest subiect, au trimis acestui site 
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o notificare... avocații care și către noi trimit... că de asta sunt convinsă că este 
adevărată toată povestea pentru că este același birou de avocatură. Omul care a scris 
articolul... care m-a contactat de mai multă vreme și nu vreau să-i dau numele pentru că 
vreau să-l las să-și facă treaba și nici nu vreau să-i creez probleme... când o să aibe 
alte detalii și alte amănunte, am să-l invit aicea, în platou, să ne spună pentru că a 
lucrat în niște echipe de paparazzi de-a lungul timpului și are niște lucruri de spus. Omul 
a fost nevoit să dea jos articolul, invocând Casa de avocatură că... vezi Doamne!... 
respectivii nu se află în Saint Barts. Nu... Iată aceasta este dovada că articolul a fost 
șters. De ce atâta agitație? Un site care nu este foarte popular... noi avem și filmulețul 
de promovare, avem absolut dovada că el a fost făcut public. Însă... da!... nu mai erau 
în Saint Barts. Au fost și avem și dovada... avem fotografii postate de soțiile domnilor 
despre care am făcut vorbire aici, chiar din Saint Barts. O să le vedeți imediat! Însă, 
colegii mei o să arate.. nu puneți încă fotografiile... vreau să arătați pentru că vreau să 
discutăm înainte de toate (...) 

(rep 02.31 sel 3) Anca Alexandrescu: Ia, haideți să vedem că au pregătit colegii 
mei cât costă să mergi în Saint Barts. Iată! Așa arată... astea sunt câteva locații și 
imediat o să vedeți și prețurile... Deci, domnule Iacob, ați fost în Saint Barts? 

Dorin Iacob: Nu! 
Anca Alexandrescu: De ce? 
Dorin Iacob: Și dacă aș avea banii cu pricina, nu i-aș da. De fapt, nu-i am pentru 

că eu neluând de la stat contracte atribuite direct... 
Anca Alexandrescu: De fapt, despre asta este vorba... 
Dorin Iacob: ... plătind taxe și impozite statului, nu-mi pot permite să fac asta. 

Banii pe care îi am i-am muncit și-i chivernisesc altfel. Dar e simplu... când iei de la stat, 
nici nu dai la stat taxe și impozite, să cheltuiești în felul ăsta. În esență, despre asta-i 
vorba. 

(…) 
Sel 5 (rep 25.07 – 25.54 sel 21-18) Anca Alexandrescu: Vreau să citesc... înainte 

de a le da cuvântul lui George Harabagiu și Dan Ionescu... că i-am contactat... ca de 
obicei... pe Sebastian Ghiță, pe domnul Budeanu, pe domnul Dobrescu... se face 
referire la ei... o să vedeți și mai încolo... am scos din nou o bucată din Cristian Rizea... 
am mai spus, am mai povestit niște momente... o să vedeți... interesante... cu un alt 
grup care-și făcea sărbătorile acolo... Nu i-am putut, însă, contacta pe Cristina 
Săvulescu, Puiu Popoviciu, Alexandru Nanu, Jean Sasu, Emilian Negulescu, Tinu 
Sebeșanu... însă, așa cum am spus de fiecare dată, domniile-lor, dacă doresc să 
intervină, au cale deschisă... pot suna la noi, la Realitatea și, cu mare drag, pot să 
intervină să-și spună punctul de vedere... am să mai spun asta pe parcursul emisiunii. 

 
Sel 6 (rep 27.49 -  29.57 sel 21-18) Dan Ionescu: Dar nu ne miră... deci nu numai 

hoții, cum spunea Alex, își permit, ci și cei care fac banii foarte ușor. Adică, dacă tu 
ajungi la 23 de ani să ai pe mână 145 de miliarde de lei, cum a avut Ghiță, să te duci... 
să fii trimis de ministrul Berceanu la o rafinărie ca să faci... să cumperi datoriile... să faci 
compensare la Petrobrazi... la 23 de ani să te aștepte încolonați directorii și cei care 
aveau de luat bani și tu să vii și să semnezi niște file CEC de 145 miliarde lei... deci 
sunt vreo 40 de milioane de euro la vremea aia... la 23 de ani... da?... și să cumperi 
datoriile unor... lui Sun Oil care lua, dacă știți povestea, Niță lua combustibil și-l vindea 
sub preț ca să fie pe piață... la un moment dat, suveica s-a oprit, a rămas o gaură 
mare... a sunat Berceanu... era ministrul Industriilor, al Economiei... cum se numea 
atunci, în 1998... la Petrobrazi și a zis trebuie să compensăm... a venit Ghiță trimis de... 
atunci se spunea că este trimis de Serviciul Român de Informații, la vremea aia... deci 
discuții din interior... Dar încă sunt în verificări pentru că unul dintre cei de-acolo a murit, 
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dar mai sunt oameni care sunt vechi. Dar asta vreau să spun... când faci 143 de 
miliarde... ai pe mână pe care-i rostogolești... după aia aduci utilaje pentru rafinării... noi 
îl știm pe Ghiță doar din IT, nu-l știm și din zona de petrol... 

Dorin Iacob: Petrol... de fapt, de-acolo a plecat... 
Dan Ionescu: ... și de rafinării și o să aduc eu dovezi despre chestia asta... 
Anca Alexandrescu: Trebuie să luăm pauză de publicitate... 
Dan Ionescu: Gândiți-vă... cum să nu te duci în Saint Barts? 
Anca Alexandrescu: ... dar vreau să vă spun ceva... După pauza de publicitate... 

vă spun de pe-acum să vă gândiți... Problema e clară... ce-a făcut până acum 
Sebastian Ghiță, înainte să fugă din România... noi am arătat aici că au continuat 
contractele... firmele lui și ale apropiaților au continuat să câștige licitații pe bandă... ce 
este important este că, acuma, la întâlnirea din Saint Barts, domnul Ghiță împreună cu 
niște personaje au discutat să participe la o nouă licitație. Tot la SRI. Vă spun imediat, 
după pauza publicitară. 

(…) 
Sel 8 (rep 57.38 sel 21-18 – rep 03.29 sel 21-19) Anca Alexandrescu: (...) haideți 

să vedem... am pregătit o bucată din interviul cu Cristian Rizea pe are noi l-am mai 
difuzat, dar mi s-a părut important, în acest context, să vedeți ce vedete își mai făceau 
petrecerile și revelioanele acolo. E cumva vechea generație de băieți șmecheri... 
cumva, au preluat ștafeta... Haideți să vedem și revenim după aceea! 

(…) 
Sel 9 (rep 03.29 – 05.34 sel 21-19) Anca Alexandrescu: Da, am revenit în platou... 

Eu trebuie să vă spun acuma... vă dați seama... acuma, lăsând gluma la o parte... dacă 
noi, aici, în studio, ne-am pus mâinile în cap când am auzit... eu am rememorat... a mai 
spus o dată Cristian Rizea lucrurile acestea... Vă dați seama despre ce este vorba? 
Vorbim despre cele mai mari vedete ale lumii... Repet, nu era nicio problemă dacă 
acești oameni se duceau pe banii lor câștigați cinstit, din afaceri cinstite... nu din afaceri 
cu statul... despre asta e vorba... 

(…) 
Sel 10 (rep 17.51 – 18.49 sel 21-19) Anca Alexandrescu: (...) a doua informație pe 

care vreu să v-o dau este că... e foarte interesant, iată!, dacă astă-vară domnul Ghiță își 
făcea vacanța în Mikonos și domnul Ponta era, ca de obicei, alături de el... acum, 
nemaifiind nimic domnul Ponta... după cum știți, n-a mai intrat în Parlament și aș zice că 
noi, aicea, la ”Culisele statului paralel” am avut o mică contribuție la această 
chestiune... iată!, domnul Ponta acuma pleacă în Dubai... a plecat ieri în Dubai... pot să 
vă spun cu certitudine că este acolo... 

George Harabagiu: A plecat după domnul Ponta? 
Anca Alexandrescu: Deci nu-și permite domnul Ponta să se ducă în Saint Barts... 

numai la Dubai... Înțeleg că-i o destinație preferată sau... știți că sunt foarte multe... au 
apărut zvonuri... 

Dorin Iacob: Acuma, de pe aeroportul din Dubai poți să ajungi oriunde în lume... 
Anca Alexandrescu: Da, da vreau să vă... nu s-a dus să joace golf acolo... însă 

altceva vroiam să vă spun... că tot se spune în ultima perioadă că foarte mulți care 
așteaptă sentințe în diverse dosare se duc frumos... ușor – ușor... așa, către Dubai... 
Bănuiesc că nu de asta s-a dus, nu? 

(…) 
Emisiunea Culisele Statului Paralel din 27.01.2021, interval orar 17.59-19.50 – 

moderator, Anca Alexandrescu 
 

Titluri: CARACATIȚA BANILOR RULAȚI DE GRUPAREA GHIȚĂ. (…) CORUPȚIA 
LA NIVEL ÎNALT DIN SPATELE LUI PONTA. AMERICANII CARE L-AU SUSȚINUT PE 
VICTOR PONTA. LEGĂTURILE LUI PONTA ȘI GHIȚĂ CU PODESTA GROUP. 
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VICTOR PONTA, SUSȚINUT CU ZECI DE MILIOANE DE LEI. TRICOURI, 
CONSULTANȚĂ, SONDAJE, CUMPĂRATE DE GHIȚĂ. FIRMELE-FANTOMĂ, DE CINE 
S-A FOLOSIT MILIONARUL FUGAR. CINE DIN ANAF JUCA ÎN DEFENSIVA LUI SEBI 
GHIȚĂ. FEDERAL MEDIA, LUATĂ LA PURICAT DE ANAF ABIA DUPĂ 7 ANI. 
FEDERAL MEDIA, FIRMA FANTOMĂ PRIN CARE GHIȚĂ SPONSORIZA PSD. DE CE 
A TERGIVERSAT ANAF ANCHETAREA FIRMEI LUI GHIȚĂ. CINE DIN ANAF JUCA ÎN 
DEFENSIVA LUI SEBI GHIȚĂ. SFORARII DIN ANAF CARE PROTEJAU INTERESELE 
GHIȚĂ-PONTA. 

Invitați: în studiou-Dorin Iacob-invitat permanent; Mircea Negulescu-fost procuror; 
Dan Ionescu-jurnalist; prin Skype-Laurențiu Ciocăzanu-jurnalist; 

(sel.1,rep.58.01,sel.27-17-01.52, sel.27-18)  Intro-ul moderatorului 
Anca Alexandrescu: Bună seara doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la 

Culisele Statului Paralel! De câteva luni de zile noi vorbim aici în platoul acestei 
emisiuni, despre încrengăturile dintre firmele lui Sebastian Ghiță, ba chiar am vorbit și 
despre, cu probe de altfel, despre faptul că Sebastian Ghiță, i-a sponsorizat campania 
electorală lui Victor Ponta și nu numai campania electorală. A făcut nenumărate plăți și 
înainte să devină Prim ministru și după ce-a devenit Prim Ministru și când a candidat la 
alegerile prezidențiale. Primul care a vorbit despre aceste lucruri a fost, fostul procuror 
Mircea Negulescu în interviul acordat colegilor mei. Atunci, oamenii au fost un pic 
suspicioși, dar noi am adus probe în plus. Am demonstrat faptul că a existat acel 
contract cu Podesta Group. Noi am prezentat aicea mail-urile prin care se discuta între 
cei doi despre acest lucru. Acum am făcut un pas înainte. Jurnaliștii „Realitatea”, în 
urma unor investigații, au reușit să intre în posesia unor documente, în urma unor 
cercetări amănunțite a celor de la ANAF când, la sfârșitul anului trecut, asupra unei 
firme pe care Sebastian Ghiță a vrut s-o facă dispărută, a băgat-o în faliment. Aceste 
încrengături au fost și obiectul unui dosar cercetat chiar de fostul procuror Mircea 
Negulescu. S-a așternut praful peste el. A dispărut. N-a mers mai departe. Ne-am 
întrebat de atâtea ori aici în emisiune, de ce? Cine-l protejează pe Sebastian Ghiță și 
evident, implicit pe Victor Ponta, pentru că erau niște indicii foarte clare că niște bani s-
au plimbat între firmele lui Sebastian Ghiță și ele au ajuns atât pentru acțiuni ale lui 
Victor Ponta, cât și ale PSD-ului?! Ce interes avea Sebastian Ghiță să plătească bani, 
în așa fel încât Victor Ponta să ajungă mai întâi premier și după aceea președintele 
României?! De altfel, n-a ajuns. Ați văzut, da!? N-a mai intrat nici în Parlament, tot 
datorită dezvăluirilor pe care noi le-am făcut. Acum însă, procurorii de la DNA, nu mai 
au de ce să nu-i ia la întrebări pe Sebastian Ghiță și pe Victor Ponta, pentru că există 
dovezi! Inspectorii de la ANAF au constatat, pe lângă evaziunea fiscală, faptul că 
milioane de euro au fost plătite din firmele lui Sebastian Ghiță, către cei care au lucrat 
pentru Victor Ponta și nu e vorba despre contractele de presă aicea. E vorba de fly-ere, 
de afișe, de contracte de consultanță, de sondaje de opinie, dar și de acele contracte 
externe despre care noi am vorbit aici și cel cu Tony Blair și cel cu Podesta Group și cu 
consultanți israelieni. Astăzi este doar primul episod, pentru că este un material extrem 
de stufos! Peste 500 de pagini de constatări, cu documente, cu număr de facturi, cu 
contractele, cu ce-au prestat fiecare pentru banii pe care i-au încasat de la Ghiță, pentru 
interesele lui Ponta. O să vedeți în această seară lucrurile foarte clar! O imagine tot mai 
clară a adevărului. Sperăm că în urma acestor dovezi, cei doi vor veni să dea explicații. 
Asta este probabil și explicația pe care Sebastian Ghiță nu vine în România, deși nu 
mai are niciun mandat de arestare și deși nu mai are nicio acuzare în niciun dosar! 
Deocamdată!       

(sel.2,rep.01.59-03.58, sel.27-18) Anca Alexandrescu: Încrengături foarte mari, 
interese uriașe! De ce totuși cei de la ANAF, timp de atâția ani de zile, pentru că Victor 
Ponta a devenit premier în 2012, parte din cheltuieli au fost făcute atunci, a candidat la 
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prezidențiale în 2014, deci erau niște dovezi foarte clare, nimeni nu s-a ocupat de 
aceste firme?! De ce această piedică la ANAF? 

Dorin Iacob: La Realitatea, prin octombrie, noi am dezvăluit o parte a încrengăturii 
firmelor și cum au circulat banii. Traseul banilor, da. Dar e o parte, pentru că astăzi e o 
imagine completă sau presupunem noi, aproape completă. După acel moment, când la 
Realitatea s-a dezvăluit asta, s-au agitat apele în ANAF, respectiv în zona Direcției 
Antifraudă și și la DNA și s-au activat. De ce știm, de unde știm? Și așa s-a ajuns să se 
împingă, să se forțeze, să se scoată un raport final mult mai consistent și mult mai bun, 
la care iacă-tă, tot noi de la Realitatea, am reușit să obținem date foarte importante. 
Lucrurile s-au mișcat abia după ce s-a mișcat presa, dar au fost tergiversate de ani de 
zile, în așa fel încât anumite fapte să ajungă să fie prescrise, sau cel puțin posibilitatea 
de a recupera banii, să fie aproape imposibilă. Eu cred totuși însă că organele abilitate 
ale statului, acum și de acum încolo pot să găsească vinovații, chiar dacă vinovații îi vor 
găsi și în interiorul unor instituții, oameni care au ajutat la aceste tergiversări, la aceste 
amânări. Metodele sunt subtile. O să vorbim despre ele. 

(sel.3,rep.03.58-09.54, sel.27-18) Anca Alexandrescu: Primul care s-a ocupat de 
acest subiect, a fost fostul procuror Mircea Negulescu, care este în această seară 
alături de noi. Bună seara. Mulțumesc că sunteți alături de noi! 

Mircea Negulescu: Sărut mâinile! Și eu vă mulțumesc! 
Anca Alexandrescu: Ați făcut un dosar extrem de mare și v-ați întrebat de fiecare 

dată când ați venit la noi în emisiune, ce se întâmplă cu dosarul? De ce nu se ocupă 
nimeni de el? Înțeleg din ce povesteați dvs., că existau suficiente date acolo, care să 
indice că s-au făcut aceste plăți. Chiar spuneați la un moment dat că Ghiță se teme să 
vină în România, din cauza acestor dovezi și cu toate astea, lucrurile nu s-au mișcat. 
Acuma însă, cu dovezile pe care le avem în plus, pe care le-au obținut inspectorii de la 
ANAF, care au făcut o cercetare profesionistă, vă spun că am consultat materialul 
respectiv, am stat o zi și o noapte, sunt peste 500 de pagini, este super documentat! 
Dacă nici acum nu se întâmplă nimic, cineva trebuie să plătească! 

(...) 
Anca Alexandrescu: Bravo, asta vroiam să spun și eu și chiar domnul Gelu 

Diaconu a semnat acel protocol prin care, peste 80 de oameni au fost transferați și 
întrebarea este absolut corect cum spui tu, de ce, dacă SRI a avut oameni acolo, a 
protejat, deci este parte a ceea ce s-a întâmplat acolo, a protecției lui Sebastian Ghiță și 
a lui Victor Ponta până la urmă! Știu că nu vă place domnule Iacob, dar să-l lăsăm pe 
Laurențiu să-și termine ideea! Te rog Laurențiu! 

(sel.15, rep.31.28-33.40, sel.27-19) Laurențiu Ciocăzanu: Când spun oamenii ăia 
de la SRI, nu înseamnă că sunt vinovați cu ceva, dar ideea lui Victor Ponta, mi se pare 
că atunci s-a înființat dacă nu mă înșel, acest Serviciu Antifraudă, care acuma sigur, 
vedem în această investigație că în sfârșit comite ceva, un raport care slavă domnului, 
poate ajunge în justiție. Are probe clare. Dar serviciul în sine nu știu dacă era nevoie să 
fie înființat. Mașini, angajați de la SRI...După ce că duduie România de „milițienism” să 
spunem și suntem o țară în care cetățeanul simplu, omul de afaceri, omul de rând, nu 
știe pe unde să mai scoată cămașa din cauza atâtor controale! Țineți minte că tot în 
perioada lui Victor Ponta au apărut acele scandaluri cu bătrânele sărace care vindeau și 
ele castraveți și usturoi pe marginea drumului și au fost luate... 

Anca Alexandrescu: Exact. Au rezolvat marea evaziune, luând bătrânii de pe 
stradă, care vindeau... 

Laurențiu Ciocăzanu: Deci acest gen de atitudine, acest tip de a face politică pe 
care Victor Ponta, secondat de Ghiță sau sub comanda lui Ghiță la dus la paroxism, să 
investim, să facem din ANAF, nu știu ce instituție, mai tare ca Securitatea! Asta 
înseamnă să distrugi efectiv țara, economia. (...) Ponta și Ghiță și toată camarila 
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acestor oameni, au distrus și mai mult această țară, care suferă și din acest motiv. 
Bombardarea instituțiilor statului, cu angajați de tipul statul paralel, care ce fac? Se duc 
și pun piciorul pe gât, cizma pe gât omului simplu care se chinuie și el să facă o 
cafenea, un bar, o gogoșerie, ș.a.m.d. 

Anca Alexandrescu: Păi ca să poată să se laude Victor Ponta cu lupta antifraudă 
și anticorupție... (...)” 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din  
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor, membrii Consiliului au 
constatat că, în cadrul edițiilor emisiunii Culisele statului paralel, radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul edițiilor analizate, comentariile 
și discuțiile referitoare la subiectele abordate (în sinteză: dezvăluiri … noi detalii, …. 
despre lumea murdară a aranjamentelor politice; Cum au furat alegerile…; dosare care 
stau la sertar,.. caracatiță; corupție la nivel înalt; influențarea alegerilor..bani câștigați 
ilegal din afaceri cu statul.) au constituit acuzații privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale la adresa unor persoane, fără ca în cadrul acestor emisiuni să fie 
prezentate dovezi efective care să susțină dezvăluirile/afirmațiile incriminatoare, 
concluziile pe care tindeau să le acrediteze, și nici punctele de vedere ale unora dintre 
persoanele nominalizate în emisiune cu privire la faptele sau comportamentele 
imputate, situație de natură să prejudicieze dreptul acestora la propria imagine.   

De asemenea, așa cum rezultă din rapoartele de monitorizare, în cadrul 
comentariilor moderatoarei, ale materialelor înregistrate și prezentărilor cu voce-off, 
dar și prin titlurile afișate pe ecran, la adresa unei persoane au fost aduse acuzații 
privind posibile fapte ilegale sau imorale, însă radiodifuzorul nu a prezentat 
publicului în cadrul respectivelor emisiuni și punctul de vedere al acesteia, deși 
moderatoarea emisiunii își bazează comentariile de natură acuzatoare pe 
respectivele materiale. 

Or, față de modul de desfășurare al edițiilor analizate, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu și-a respectat obligațiile impuse de dispozițiile legale 
anterior citate, respectiv nu respectat principiul audiatur et altera pars, întrucât nu a 
contactat și nu a oferit respectivelor persoane posibilitatea de a-și exprima punctul 
de vedere până la finalul programului în care fuseseră formulate acuzațiile. 

Astfel, spre exemplu, invitațiile formulate de moderatoarea emisiunii, Anca 
Alexandrescu, în emisiunea din 20 ianuarie 2021 – ”(…) domniile-lor, dacă doresc să 
intervină, au cale deschisă... pot suna la noi, la Realitatea și, cu mare drag, pot să 
intervină să-și spună punctul de vedere... am să mai spun asta pe parcursul emisiunii.” ; 
sau în emisiunea din 27 ianuarie 2021, (...) Dacă doresc să intervină să-și spună 
punctul de vedere, îi rog să sune la Realitatea și așa cum am obișnuit telespectatorii 
noștri, oricine dorește să aibe un drept la replică este bine venit în emisiune. Noi trebuie 
să luăm pauză de publicitate acum! – nu au fost de natură să asigure respectarea 
obligațiilor legale ale radiodifuzorului, cel care are responsabilitatea editorială asupra 
conținutului programului difuzat, și a dreptului la imagine al persoanei la adresa căreia 
sunt aduse acuzații,  întrucât nu se prezumă că persoanele respective aveau cunoștință 
de acuzațiile prezentate în cadrul programului, iar radiodifuzorul nu a făcut precizarea 
că acestea, deși contactate, au refuzat să prezinte un punct de vedere. 

Potrivit dispozițiilor 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. 
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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. 

Conform dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, 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. 

Având în vedere încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (2) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, ţinând cont de 
criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, precum și de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior cu 
somații publice, pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

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

În temeiul art. 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 INTERNATIONAL 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 amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) 
și (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art.3 Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului              
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite pe post, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de 
cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de 
ştiri, următorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 5.000 lei postul 

de televiziune REALITATEA PLUS, întrucât, în mai multe ediții ale emisiunii ”Culisele 
statului paralel” din luna ianuarie a anului curent, au fost făcute afirmaţii acuzatoare la 
adresa unei persoane, fără a fi prezenta şi punctul de vedere al acesteia, fiind încălcate 
astfel prevederile art. 40 din Codul audiovizualului care impun respectarea dreptului 
persoanei la propria imagine și a principiului audiatur et altera pars. 

Potrivit dispozițiilor 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. 
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Conform dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, 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.” 

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

 

 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 

Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 


