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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 februarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
înregistrate sub nr. 250/10.01.2023 și 335/18.01.2023, cu privire la edițiile din  3 și 4 
octombrie 2022 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 303.4/17.01.2013 eliberată la 
13.12.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrările 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. 

    (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 data de 3.10.2022, în 
direct în intervalul orar 18.00 - 19.50,  emisiunea de dezbateri Culisele Statului Paralel, 
moderată de Anca Alexandrescu. Invitați: Dorin Iacob, invitat permanent, Radu Enache, 
profesor, Liviu Mihaiu, jurnalist. Potrivit raportului de monitorizare, în emisiune au fost 
abordate teme referitoare la situația din învățământ, noua numire a unui ministru al 
Educației, Transporturi, numiri în funcții publice, licitații organizate pentru Poliție, 
amendamente introduse în Parlament la legi ale Justiției.  
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Redăm, spre exemplificare din raportul de monitorizare,  unele titluri afișate pe ecran ( în 

regim de Breaking News): LIGIA DECA, ȘEFA LA MINISTRUL EDUCAȚIEI ÎN LOCUL LUI 
CÂMPEANU, LIGIA DECA PREIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, NOUL MINISTRU DEPUNE 
JURĂMÂNTUL, OFICIAL: LIGIA DECA, NOUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI, (….) CINE ESTE 
VINOVAT DE TRAGEDIA DIN DEFILEUL JIULUI, CINE VREA SĂ-I IA LOCUL LUI 
GRINDEANU, NUME-BOMBĂ PE LISTĂ,  ȘOCANT, ȘOFER STRIVIT DE UN BOLOVAN 
DESPRINS DE PE VERSANT, CE I SE PREGĂTEȘTE LUI GRINDEANU, CULISELE 
EXECUȚIEI, NUMIRE CONTROVERSATĂ LA COMPANIA DE DRUMURI, CINE ESTE NOUL 
DIRECTOR ADJUNCT LA CNAIR , DE CE A FOST ANULATĂ LICITAȚIA PENTRU MAȘINILE 
AGENȚILOR ÎN 2009, CERINȚE TEHNICE INCREDIBILE, CE SE ASCUNDE ÎN SPATELE 
LICITAȚIEI, DECIZII CRUCIALE PENTRU ROMÂNI, CE ANUNȚĂ KLAUS IOHANNIS, 
LICITAȚIE CU CÂNTEC: UNIFORME DE PESTE 600 DE EURO BUCATA, ATELIER LA GARA 
DE NORD ÎMBRACĂ POLIȚIȘTII, „AFACEREA UNIFORMELOR”, CINE A PUS MONOPOL PE 
LICITAȚII, CONTRACT DE 13O DE MILIOANE DE LEI, MOTIVUL E HALUCINANT, CUM S-A 
FOLOSIT PUTEREA DE ALEȘII MINORITĂȚILOR, TEXTE DE LEGE SCANDALOASE, 
INTRODUSE DE GRUPUL MINORITĂȚILOR ș.a.m.d. 

  Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare întocmit în baza sesizării cu 
privire la ediția din 3 octombrie 2022, fragmente privind conținutul și modul de prezentare al 
acestei ediții:  

”(…) 
S1 Rep. 06.50-15.30, sel. 3-19 
Anca Alexandrescu: Vreau să mergem mai departe pentru că știți…iar am obsesia mea cu 

podul de la Brăila dar ce să vezi că am avut dreptate, că domnul Grindeanu se duse domnule la 
podul de la Brăila, i-a trimis pe rând întâi domnul Pistol de la CNAIR, apoi domnul secretar de 
stat care s-a dus pe furiș acolo să vadă domnule cum e și acum s-a dus domnul Grindeanu, și-
a pus casca în cap, iată îl vedem acum de acolo ( o filmare în care ministrul Sorin Grindeanu 
este în fața unui panou împreună cu altă persoană), le explică constructorul italian așa, 
domnule degeaba îi explică, degeaba s-a dus că stadiul realizării este tot 70%, nu va fi gata 
până în decembrie 2022, drumurile nu sunt făcute și sunt probleme în continuare. Adică domnul 
Grindeanu crede că ne prostește pe noi. Și ne distrage atenția de la alte lucruri pentru că ce să 
vedeți, la începutul lunii octombrie la CNAIR, știți, CNAIR-ul, unde este domnul Pistol, despre 
care am vorbit de o mie de ori aici, care este omul domnului... 

Liviu Mihaiu: Inima mafiei Transporturilor este CNAIR-ul, da.   
Anca Alexandrescu: Care este omul domnului Hubert Thuma de la PNL Ilfov, ce să vedeți, 

acolo a fost pus, adjunct la CNAIR, nu mai departe începutul lunii, acum la 1 octombrie, un 
domn a fost director adjunct, vă spun imediat, domnul Mihai Felician Cerneștean, care a fost 
condamnat la un moment dat în dosarul 6050/2001 de către Judecătoria Baia Mare la un an și 
8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de monede sau alte valori 
prevăzite în art 228, alin. 1 din Codul Penal și la doi ani de închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune, prevăzute de articolul 215 2 și 3 din Codul Penal, instanța a contopit 
pedepsele aplicând-o pe cea de doi ani cu suspendare a executării pe un termen de încercare 
de patru ani, sentința a rămas definitivă prin neapelare. Condamnat penal pentru falsificarea de 
monede pus director la CNAIR, ce ziceți domnul Iacob?  

Dorin Iacob: Acum, monedă acum, după 90? 
Anca Alexandrescu: Da, domnule, e din 2001 dosarul. 
Dorin Iacob: Ce să zic… 
Anca Alexandrescu: Păi cum adică, spuneți. Mihai Felician Cerneștean a fost numit 

începând cu data de 1 octombrie 2022 director adjunct al Companiei Naționale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere din România. 

Liviu Mihaiu: Dosarul e o metodă de control al celui care e pus să execute niște 
ordine. 

Dorin Iacob: Păi nu, e o chestiune de imagine.  
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Radu Enache: Pe de altă parte înțeleg că domnul în cauză nu se pricepea la falsificat 
monede, poate se pricepe la transporturi.  

Anca Alexandrescu. Dar poate se pricepe la șpăgi, ce să zic, na. Că e cu monede, le 
verifică, știe exact…Acum, domnul Mîndrescu, mai țineți minte? Că am vorbit de domnul 
Mîndrescu aici de mai multe ori. 

Dorin Iacob: Șeful de la…Transporturi. 
Anca Alexandrescu: Șeful domnului Grindeanu, șeful domnului Grindeanu care este 

secretar de stat și care și-a mai securizat poziția și la Registrul Auto Român și la 
Autoritatea Aeronautică Civilă, la Registrul Auto Român patru ani de acum înainte, în 
total ia vreo 4000 de euro pe lună…. 

Dorin Iacob: Țara are nevoie de el. 
Anca Alexandrescu: Dar aflăm… stați un pic că aflăm totuși de la colegii din presă că 

domnul Mîndrescu, ce credeți, zice prin oraș că dacă domnul Grindeanu pleacă de la 
conducerea ministerului Transporturilor, înainte de rotativă, adică speră să îi ia gâtul ca 
să zic așa domnia sa va fi ministru la Transporturi și dacă nu va pleca decât după 
rotativă, când îl vede premier pe domnul Grindeanu, atenție, știți că noi ne-am vorbit aici 
în platou despre asta, tot domnia sa va fi ministru al Transportului, indiferent de partid, 
dacă e PNL sau PSD, adică domnul Dumitrescu e atât de șmecher și atât de tare, încât în 
orice formulă, domnia sa este singura opțiune pe care o au cele două partide de la 
guvernare, de ministru al Transporturilor. Este cel mai bun, pentru că uite, înțeleg că l-a 
convins pe domnul Grindeanu să-l pună și într-un comitet de finanțare de la ministerul 
Transporturilor, de unde mai ia încă 7000 de euro pe lună.  

Dorin Iacob: Are doctorat domnul Mîndrescu, că asta mi-a scăpat. 
Liviu Mihaiu: E foarte interesant de aflat dacă are sau nu doctorat… 
Dorin Iacob: Sau dacă nu, are timp să și-l facă.  
Anca Alexandrescu: Eu cred că nu a avut timp, că la câtă treabă are iată cu atâtea sinecuri 

primite. 
Dorin Iacob: Țară mică, oameni puțini, noroc cu domnul Mîndrescu.  
Anca Alexandrescu: Domnul Mîndrescu e singurul care… 
Liviu Mihaiu: Domnul Mîndrescu face parte din acea categorie de mandarini care sunt 

indispensabili instituțiilor statului  
Dorin Iacob: Adică până iasă România Educată bine că îl avem pe unul și-l punem peste 

tot adică… 
Liviu Mihaiu: De fapt ei conduc ministerul, miniștrii sunt puși așa din șase în șase luni să se 

mândrească, e adevărat ce zice omul, în principiu el dă de fapt aprobarea, el îi spune nu sau 
da 

Dorin Iacob: Lumea din minister, exact asta percepe.  
Liviu Mihaiu: Erau ministere atât de grele, cum era denumit Acvariul ministerul Economiei, 

ministerul Transporturilor, care ar trebui desființate azi și reînființate mâine ca să poți să dai 
toată mafia la o parte.  

Dorin Iacob: Așa ar trebui, într-un week-end desființat tot și de luni vedem… 
Liviu Mihaiu: Așa au făcut grecii cu televiziunea națională.  
Dorin Iacob: Scoși în curte din clădire. 
Anca Alexandrescu: Exact, să o închidă o zi și să o redeschidă. 
Liviu Mihaiu: Ca să poți să-i desenezi altă organigramă. Simplu, adică… 
Anca Alexandrescu: Păi stai un pic aud acum că asta face domnul Cristian Pistol 

împreună cu domnul Grindeanu la CNAIR, ca să poată să scape de niște oameni și să-și 
securizeze oamenii lor i-a trimis domnului Grindeanu o nouă organigramă ca să poată 
să-și facă definitiv numirile și jocurile acolo la CNAIR cei doi domni. 

Liviu Mihaiu: Da, ți-am zis, sunt domnii ăia care sunt…n-au față de fapt. Și pe care îi 
identifică presa din când în când, sunt domnii cu valizele ca să zic așa, care se duc și 
dau oriunde, o dată la partid, sunt mai multe entități cu care ei își asigură stabilitatea 
tipic fanariotă într-un post de o asemenea importanță financiară. Pentru ei sunt doar 
posturi de importanță financiară și nimic altceva, deci oricum noi la autostrăzi suntem 
corijenți, mișcarea domnului Mandache este foarte potrivită îl felicit pentru ce a făcut cu 
revolta Moldovei pentru lipsa de autostrăzi și îl sfătuiesc să își facă un partid regional în 
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Moldova cu care va câștiga alegerile locale și nu numai locale. Moda există în toate 
țările europene. Descentralizare înseamnă și partide regionale. 

Anca Alexandrescu: Băieții ăștia se laudă cu tot felul de proiecte, se duc se împăunează și 
acum noi constatăm – că podul e gata 70% deși au zis că îl dau în folosință la sfârșitul lunii 
decembrie anul acesta și ăștia spun că mai au nevoie de vreo trei ani ca să-l termine, spun 
chiar constructorii, nimeni altcineva. Că ultima bucată din drum expres Craiova Pitești deși și 
acela trebuia terminat acum e gata în proporție de 50%, aceiași constructori, ce să vezi, că sunt 
aceleași personaje. Deci cum se face  

Liviu Mihaiu: Statul este atât de nefuncțional încât chiar dacă vin japonezii și fac podul 
acela de la Brăila –Galați, statul uită să facă colateralele, centurile și atunci… 

Anca Alexandrescu: Dar banii se plătesc, Liviu 
Liviu Mihaiu: Și atunci el e de fapt funcțional peste trei ani.  
Anca Alexandrescu: Dar banii se duc către aceste firme, Liviu. Domnule Iacob.  
Dorin Iacob: Mă gândeam la… cu partidul legionar, doamne iartă-mă, regional… 
Anca Alexandrescu: La ce vă umblă gândul domnule Iacob? 
Dorin Iacob: La de toate. Tu gândește-te că în Transilvania autostrăzile sunt făcute, dacă 

îți faci acolo un partid câștigă alegerile, dar nu mai știi ce mai vrea după aceea.  
Liviu Mihaiu: Bine, acolo a mai băgat și Ungaria vreo 500 de milioane de euro în 

Transilvania, pe când în Moldova nu a băgat nimeni nici un ban, nici statul român, nici statul 
basarabean nici… 

Dorin Iacob: Așa este. Asta arată tot o slăbiciune a statului român pentru că trebuia să 
alergi prin arcul carpatic să faci autostrăzi.   

Se trece la alt subiect, o licitație pentru mașinile de poliție.  
Rep.21.04, sel. 3-19 – transmisie în direct, declarații ale președintelui Klaus Iohannis la 

Ziua Unității Germane.  Este discutat subiectul cu invitații din studio. Dorin Iacob afirmă că era 
de dorit ca președintele Klaus Iohannis să vorbească în limba română.  

S2 Rep. 22.50-31.26, sel. 3-19 
Anca Alexandrescu: Ați auzit de croitorul din Gara de Nord care îmbracă Poliția Română 

cu 36 de milioane de euro? 
Liviu Mihaiu: Nu e Hugo Boss? Că acela a îmbrăcat armata germană  
Anca Alexandrescu: Nu e. 
Liviu Mihaiu: Nu e, nu e, am înțeles. 
Anca Alexandrescu: Colegii de la Europa Liberă au un material excepțional, o să vedeți 

imediat și înregistrarea audio cu domnul care a câștigat licitația despre acest croitor din Gara 
de Nord, haideți să arătăm vă rog frumos poza. Putem să arătăm poza cu croitoria, vă rog 
frumos, croitoria care va face…Putem să arătăm? (…). 

(…)” 

Unele din aspectele prezentate în ediția din 3 octombrie 2022 a emisiunii Culisele statului 
paralel au fost reluate și în cea difuzată în data de 04.11.2022, așa cum rezultă din raportul de 
monitorizare, din care cităm spre exemplificare:  

”(…) 
          
Titluri aferente subiectului reclamat: DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DESPRE ACCIDENTUL DIN 

DEFILEUL JIULUI/ AVEM DOVADA: SESIZĂRILE FĂCUTE, IGNORATE DE AUTORITĂȚI/ 
AUTORITĂȚI INDIFERENTE, ROMÂNII MOR PE DRUMURILE PATRIEI/  ÎNCRENGĂTURILE 
DIN TRANSPORTURI, DEZVĂLUITE LA REALITATEA PLUS/ E JALE ÎN TRANSPORTURI 
DUPĂ ACCIDENTUL DIN DEFILEUL JIULUI/ CINE ARE MÂINILE PĂTATE DE SÂNGE. DE 
CE NU S-AU LUAT MĂSURI/ CINE ESTE VINOVAT DE MOARTEA UNUI OM ÎN DEFILEUL 
JIULUI/ ANCHETĂ PENALĂ DUPĂ CE UN OM A FOST STRIVIT DE PIATRE PE ȘOSEA/ 
ȘEFUL CNAIR: SITUAȚIA A FOST TOTAL IMPREDICTIBILĂ/ DECLARAȚIILE ȘOCANTE ALE 
AUTORITĂȚILOR DUPĂ ACCIDENT  

 
Unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii s-a referit la un grav accident, în Defileul 

Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a căzut peste un autoturism și a trecut prin 
parbriz, omorând pe cel care conducea autoturismul.  



 5 

(…) 
S1 (rep.01.57.48-sel. 4-16.asf) Anca  Alexandrescu: Sorin Grindeanu, demisia! Dacă până 

la sfârșitul acestei emisiuni nu ieși public și nu spui adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu 
accidentul din Defileul Jiului, voi cere autorităților să vină peste tine. Să vină peste cei de la 
CNAIR, să vină peste cei de la DRDP Craiova, și să vă ia pe toți pentru că un om a murit din 
cauza neglijenței voastre. Ai pe biroul de ministru cel puțin trei adrese de la conducerea 
Direcției de Drumuri în care se spune clar încă din 2021, și avem datele exacte, că este un 
pericol uriaș, pe Defileul Jiului și s-au cerut bani de la DRDP Craiova  să se intervină, pentru că 
au mai fost și alte accidente acolo. Pentru că acolo era clar că se va întâmpla ceva rău. Din nou 
încerci să mușamalizezi, așa cum ați mușamalizat și cu podul de la Brăila. Te-ai dus ieri acolo 
ca să încerci să-i salvezi  pe cei de la ASTALDI. Tot ce am spus aici a fost adevărat, și despre 
podul de la Brăila, și despre Aeroportul Otopeni. Astăzi o mașină de pompieri s-a răsturnat pe 
pista aeroportului. Putea să fie o tragedie. N-a fost, dar mâine poate va fi. De ce? Pentru că 
deși ai promis că ai să profesionalizezi toate consiliile de administrație și toate conducerile 
instituțiilor din Transporturi, ți-ai pus numai din jurul tău de la Timișoara, oameni de partid atât 
de la PSD cât și de la PNL, oameni care câștigă mii de euro dar care n-au nici o legătură cu 
domeniile în fruntea cărora i-ați numit. (...) 

 
(…) 
S2 (13.29-sel.4-18.asf) Anca Alexandrescu: Dar mizeriile continuă, practicile continuă, 

aceiași oameni pe linie de partid, aceleași personaje care sunt în apropierea atât a PSD-ului cât 
și a PNL-ului, sunt numite în funcții care n-au nici o legătură cu pregătirea lor, au 
responsabilitate milioane de vieți. Și în aeroport, și pe drumurile naționale circulăm toți. Acești 
oameni ne omoară cu zile.  

  
S3 (16.30-sel.4018.asf) Cătălin Antohe: E o tragedie înfiorătoare, da?  Și astfel de lucruri 

se pot întâmpla dacă nu punem odată la punct un sistem clar de răspundere în funcții. Dar cu 
asemenea sinecuri, da, și cu asemenea oameni nepregătiți aduși la conducerea a tot felul de 
instituții, nu cred că vom rezolva problema în felul ăsta, în alt fel, decât printr-o anchetă penală 
extrem de dură.  

 
S4 (21.15-sel.4-18.asf) Ada Meseșan: Da, Ancuța. Pentru că dacă în peste 20 de ani de 

zile, 25 de ani de zile, 30 de ani de zile, trăim în inerția instituțiilor statului. O inerție datorată  
siguranței că ei sunt acolo, bula de care vorbeam... 

Anca Alexandrescu: Că sunt pe viață. 
Ada Meseșan: Nu pe viață, că înțeleg, atâta lucru înțeleg, că sunt pe mandate… 
Anca Alexandrescu:  Păi unii așa gândesc. Ada, dar tu nu înțelegi că nu se mișcă nimic 

acolo, Ți-am spus despre acest Bogdan Mîndrescu, nu se atinge nimeni de el. Nimeni! De 
ce oare? Adică a plecat un director de la Compania de Aeroporturi, a plecat și directorul 
economic, de domnul Mîndrescu nu se atinge nimeni.  

Dragoș Frumosu: Și s-au schimbat guverne de culoare diferită… 
Anca Alexandrescu: Știți că domnul respectiv mai și spune prin oraș că el va fi 

următorul ministru al Transporturilor.  
Dragoș Frumosu: E de bine. (…)” 

     

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că respectivul conținut audiovizual a fost 
unul prezentat cu încălcarea dispozițiilor legale ce reglementează obligația 
radiodifuzorului de asigurare a respectării  dreptului la imagine al persoanei.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul edițiilor analizate, prin titulurile 
afișate pe ecran ( ex: CINE ARE MÂINILE PĂTATE DE SÂNGE. DE CE NU S-AU 
LUAT MĂSURI/ CINE ESTE VINOVAT DE MOARTEA UNUI OM ÎN DEFILEUL JIULUI) 
și prin unele afirmații ale invitaților și moderatoarei emisiunii,  la adresa unor persoane 
(ex: Inima mafiei Transporturilor este CNAIR-ul; … a fost pus, adjunct la CNAIR… 
Condamnat penal… Dosarul e o metodă de control al celui care e pus să execute niște 
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ordine…. poate se pricepe la șpăgi…. să poată să scape de niște oameni și să-și 
securizeze oamenii lor i-a trimis domnului Grindeanu o nouă organigramă ca să poată 
să-și facă definitiv numirile și jocurile acolo la CNAIR cei doi domni…… sunt domnii cu 
valizele ca să zic așa, care se duc și dau oriunde, o dată la partid, sunt mai multe 
entități cu care ei își asigură stabilitatea tipic fanariotă într-un post de o asemenea 
importanță financiară. Pentru ei sunt doar posturi de importanță financiară și nimic 
altceva…) au fost formulate, direct ori indirect, acuzații privind fapte ilegale sau imorale.  

Consiliul a constatat că față de comentariile și afirmațiile factuale de natură 
acuzatoare, suscepțibile a fi demonstrate, privind acțiuni și înțelegeri de tip mafiot, de 
vânzare/cumpărare a unor funcții, care induc publicului ideea unei vinovății evidente a 
persoanelor menționate în emisiune pentru moartea unui om în Defileul Jiului, nu au 
fost prezentate nici un fel de dovezi ori argumente logice, ci doar supoziții ale invitaților 
și ale moderatoarei  emisiunii ori concluzii personale ale acestora.    

De asemenea, din conținutul și modul de prezentare al celor două ediții nu rezultă 
că vreuna dintre persoanele la adresa cărora erau imputate fapte și comportamente 
ilegale, menționate în emisiuni în cadrul discuțiilor  ca responsabile pentru moartea unei 
persoane în urma accidentului din Defileul Jiului, a fost contactată și invitată să-și 
expună vreun punct de vedere referitor la acuzațiile formulate.    

Or, potrivit dispozițiilor art. 40 (1) din Codul audiovizualului, a căror nerespectare a 
fost constatată de Consiliu, 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. 

De asemenea, conform alineatului (2) al aceluiași articol, 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 dispozițiilor legale 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 303.4/17.01.2013 eliberată la 13.12.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-
1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022 pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS, 
se sancţionează cu amendă de 5.000 de lei pentru încălcarea prevederilor 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).                                             
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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 de lei postul 

de televiziune REALITATEA PLUS, întrucât, edițiile din 3 și 4 octombrie 2022 ale 
emisiunii ”Culisele statului paralel” au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 40 din 
Codul audiovizualului privind respectarea dreptului la imagine al persoanei.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care 
în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

De asemenea, în cazul în care acuzaţiile privind fapte sau comportamente ilegale 
ori imorale sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să 
respecte principiul audiatur et altera pars, adică trebuie să contacteze persoana și să 
îi ofere  condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în 
cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile.” 

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

 

 VICEPREȘEDINTE,  

                          VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 

 

 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 


