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Decizia nr. 178 din 21.02.2023 

privind sancţionarea cu somație a S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. 
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, Str. Frumoasă, nr. 20, sect. 1 

 
 
Întrunit în şedinţa publică din 21 februarie 2023, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

reanalizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor                        nr. 
S12672/2022-12-28, S12673/2022-12-28, S12674/2022-12-28, S7/2023-01-02 cu privire la 
ediția emisiunilor „Culisele statului parale” difuzată în ziua de 28.12.2022 de postul 
REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului  
S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 şi 
decizia de autorizare nr. 1927.2-1/13.12.2022). 

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. 40 alin. (1) și (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Conform prevederilor 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. 

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi 
să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, a fost difuzată emisiunea “Culisele Statului 
Paralel”, ediția din data de 28.12.2022, interval orar 20.48-23.53, moderator- Anca 
Alexandrescu. 

Titluri: GUVERNUL ROMÂNIEI PREGĂTEȘTE SUPRATAXAREA OMV PETROM. 
CAMPANIA REALITATEA DĂ ROADE, TAXĂ NOUĂ PENTRU AUSTRIECI. ROMÂNIA, VÂNDUTĂ 
BUCATĂ CU BUCATĂ. CU CE AM RĂMAS. ROMÂNII NU MAI VOR SĂ AUDĂ DE VACCIN, 
STATUL CUMPĂRĂM ÎN PROSTIE. FURNIZORII CUMPĂRĂ MAI IEFTIN, DAR FACTURILE 
NOASTRE EXPLODEAZĂ. AVEM O ȚARĂ DE RECUPERAT, UNDE-S MULȚI, PUTEREA 
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CREȘTE! ÎNGENUNCHEREA ROMÂNILOR ÎN FAȚA MARILOR PUTERI. UNDE AJUNG BANII PE 
CARE ÎI DAU ROMÂNII STATULUI, ANCHETĂ EXPLOZIVĂ. MAREA  RENAȘTERE A ROMÂNIEI, 
PLANUL PENTRU FIECARE DINTRE NOI. CARPAȚII ROMÂNIEI, PESTE 7350 DE KILOMETRI 
DEFRIȘAȚI ILEGAL. MAFIA AUSTRIACĂ, LOVITURĂ FATALĂ PENTRU INDUSTRIA MOBILEI. 
PARLAMENTARII AUSTRIECI, BATJOCURĂ DUPĂ JAFUL DIN PĂDURI. POLITICIAN 
AUSTRIAC: AVEȚI PĂDURI IEFTINE ȘI GUVERN IEFTIN. VALABILITATEA CERTIFICATELOR 
COVID, PRELUNGITĂ DUPĂ 31 DECEMBRIE. SAGA VACCINURILOR CONTINUĂ, CÂȚI BANI 
DĂ STATUL PE NIMIC. MODIFICAREA CODULUI PENAL, PE FURIȘ. INTERESELE ASCUNSE. 
CUM ÎȘI BAGĂ STATUL PARALEL COADA ÎN JUSTIȚIE, CINE PREIA CONTROLUL. JOCURI DE 
PUTERE ÎN SISTEM, CINE A FĂCUT HAOSUL DIN JUSTIȚIE. NĂSTASE PROFEȚEȘTE 
DEZASTRE PE LINIE PENTRU 2023: SĂRĂCIE ȘI CRIZE. NĂSTASE: OCULTA MONDIALĂ 
PREGĂTEȘTE UN NOU VIRUS LETAL.    

Invitați: Florin Zamfirescu-actor, Silvia Uscov-avocat, Eugen Teodorovici-fost ministru de 
Finanțe, Anca Nicolescu-doctor, Iosefina Pascal-jurnalist de investigații, Dorin Iacob-invitat 
semi(permanent).     

Teme: Clasa politică din România; Desecretizarea dosarelor de privatizare; Schengen; Justiție, 
Certificatele ORNISS pentru avocați; etc.  

Intro-ul moderatoarei: (…) Încerc să-mi găsesc cuvintele, să nu fiu din prima frază cu jigniri la 
adresa lor, că tocmai ce ați văzut amenda de 40.000. Știu că o să-mi iau amenzi pentru emisiunile 
de săptămâna asta, pentru că îndrăznim să vorbim. Dar ce-au făcut astăzi, depășeșete orice limită. 
Măi, nesimțiților! Măi, jigodiilor! Măi, trădătorilor! Măi, securiștilor! Măi, impostorilor! Nu vă e 
mă, rușine? Pe 28 decembrie faceți ședință de Guvern, vă umflați în pene că o să suprataxați 
companiile din energie și pe sub masă, vă băgați un Proiect de lege prin care vă băgați din nou 
Serviciile Secrete în Justiție și prin care toți avocații din penal, care au de a face cu documente 
clasificate din dosar, trebuie să aibe Certificat ORNISS, adică să fie verificat de servicii, și o să explic 
în seara asta ce înseamnă?! Dacă nu, clientul va primi un avocat din oficiu. Măi, domnule Predoiu! 
Dom’le, nu ți-e rușine? În mandatele tale, am vorbit cu mulți avocați. Ți-ai bătut joc de profesia 
de avocat, cum niciun ministru al Justiției nu și-a bătut joc! Măi domnule Predoiu, dar 
dumneata, ca ministru, de ce n-ai domnule nevoie de ORNISS? Pentru că voi, miniștrii, mulți, 
mulți dintre cei care ați fost în perioada asta de 33 de ani, care au avut în spate grupuri de 
interese, chiar interlopi, poate și Servicii Secrete străine, n-ați avut nevoie de ORNISS, nu!? 
Vreți acuma să aibe ORNISS avocații? De ce, mă? Ca să controlați tot ce se mișcă în țara 
asta? Cine ți-a dat tie, domnule Predoiu, permisiune, voie, cu cine ai discutat tu, să pui așa 
ceva într-un proiect de lege? Ce înseamnă asta mă? Ca hoții? Pe 28 decembrie, să puneți 
asemenea prevederi, într-un Proiect de lege?! Cred că vă dați seama că e doar o formalitate trecerea 
prin Parlament, pentru că au majoritate, ne-au demonstrat-o cu Legile Justiției și o să vă arăt în 
această seară, că poate ați uitat tot ce s-a întâmplat în Justiție în acest an!. Nu mă, nu e meritul 
vostru, nesimțiților! Voi trebuia să aplicați asta încă din luna octombrie, când s-a decis la 
Bruxelles. Întrebarea este și ar trebui să vă ia românii cu furcile, mă, de ce n-ați aplicat asta 
până acum? Pe cine ați favorizat? Pentru că în mod clar, ați defavorizat poporul român! Mă, 
furia românilor e mare și vine după voi, credeți-mă! Vă suflă în ceafă! Știți cum e gestul vostru 
de astăzi? Exact ca cel al lui Ceaușescu, din decembrie ’89, când a zis: “Vă mai dau 100 de lei”. Nu 
mă, nu ne dați nimic, e al nostru totul! Avem de luat înapoi țara asta români și o s-o luăm, fie că vreți 
sau nu vreți! Nu vreți să vă iubiți țara, nu vreți să vă iubiți poporul, plecați acasă, mă! Forța voastră, 
a oamenilor, care seară de seară sunteți aici, alături de noi, a celor care au avut curajul să semneze 
Petiția cu Petrom-ul care-l vrem înapoi. Da mă, îl vrem înapoi! Forța voastră este nemăsurată, 
credeți-mă! Tremură de frică! Nu trebuie să ne oprim! Trebuie să mergem și mai departe. Băi, 
nemernicilor! Știți ce vă pregătesc din ianuarie? O să lipsesc câteva zile, dar mă întorc! O să 
vin peste voi, ăsta este pasul următor. Încep să vă fac solicitări, pentru că nu mă voi lăsa 
până când nu veți desecretiza toate contractele de privatizare, începând cu Petrom, BCR, 
toate, fără excepție. Nu mi le dați, nu le faceți publice, vin peste voi și o să adun din ce în ce 
mai mulți oameni! Să vină dom’le Poliția, să mă amendați, arestați-mă, faceți ce vreți voi, dar 
nu mă opriți, înțelegeți, până când nu vom afla adevărul?! Foarte bine, suprataxații, pentru că 
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așa a spus Bruxelles-ul, nu pentru că voi ați decis lucrul ăsta. Nu vă mai lăudați, că nu aveți nici 
curaj, nu e nici meritul vostru, nu! E meritul românilor, pentru că au pus presiune pe voi și nu ne vom 
opri! Credeți-mă, este doar începutul! Nu știți ce vă așteaptă. Vine anul preelectoral. Vai de voi! Vai 
de voi, ascultați-mă ce vă spun! (...)Ați ieșit astăzi să vă lăudați? Oameni buni, români, mai aveți o 
victorie, căci după toată tevatura care s-a făcut, în sfârșit, se gândesc să amâne închiderea 
termocentralelor, pentru un an! Nu mă pentru un an, pentru cât e nevoie! Nu veți face lucrurile 
astea, venim peste voi! Trec la nivelul următor. Ce o să-mi faceți? Câte amenzi o să-mi dați? 
Câte plângeri penale o să-mi faceți? Sunt pregătită pentru orice, pentru orice, credeți-mă și 
vă promit că dacă nu ne răspundeți la solicitări, vin peste voi. Vreau să vă spun un lucru. Am 
văzut astăzi, că din nou unii au fost împărțiți de o parte și de alta a unui subiect. E un lucru mărunt, 
dar o să am aceeași poziție pe care am avut-o și în februarie și în martie și în aprilie, vis-à-vis de 
cultura rusă. Mă bucur foarte tare că Televiziunea Română transmite Concertul de la Viena. N-are 
nicio legătură nici cu Schengen-ul, nici cu boicotul! Acolo cântă și români, români care și-au 
manifestat nemulțumirea împotriva tratamentului pe care ni l-a aplicat Austria. Nu mai duceți lucrurile 
la extrem, nu mai încercați să manipulați mințile oamenilor! Veți cădea în propria capcană, vă 
avertizez de pe acum! Această manipulare, această încercare de a-i ține pe oameni tot timpul ocupați 
cu alte subiecte și de a-i pune cap în cap ca să nu se unească, nu o să vă reușească, pentru că 
românii, în număr tot mai mare, încep să înțeleagă. Vreau să vă arăt în această seară și ce ne 
pregătesc șmecherii ăștia de la Davos! Auzi, peste puțin timp se vor întâlni din nou. Cică să nu mai 
avem nimic, nimic, nicio proprietate, nici haine să nu mai avem! Cică doar așa vom fi fericiți! Nu 
mașini, nu case, nu haine, nimic, înțelegeți!? Asta ne pregătesc, iar ăștia care sunt aici la noi, se vor 
alinia în genunchi. Nu vă supuneți voinței poporului, veți pleca acasă! Urât! ..În această seară în 
platou alături de mine, să discutăm despre toate aceste lucruri și multe altele, pentru că am foarte 
multe lucruri pe care vreau să le discutăm astăzi, am niște invitați de excepție. Am reușit să aduc în 
această seară în fața dvs., oameni care nu au îngenuncheat în acești 3 ani de zile nici în fața ocultei, 
nici în fața sistemului opresiv de la București din timpul pandemiei, nici în fața celor care au încercat 
să ne bage pumnul în gură, care încalcă Constituția și care au cedat suveranitatea României! 
Nesimțiților! Marș, mă! Nu vă mai merge anul următor, pentru că avem mulți români care au 
un cuvânt de spus și care se vor alătura acestei forțe! Forța poporului! (...)     

Anca Alexandrescu: Ar fi trebuit astăzi să spun, doamna Gorghiu să se ducă la dezbaterea 
aceea de la Sectorul 2... 

Dorin Iacob: … Nu știu cine e doamna asta, dar să nu mai aud de ea, ever!  
Anca Alexandrescu: Stați un pic! Domnii de la PNL, colegii doamnei Gorghiu, au spus să se 

dărâme bustul lui Mircea Vulcănescu. A fost un scandal uriaș pe tema asta.  
Dorin Iacob: À propos de ce ai spus tu și închei tura asta de masă, ai pus o grămadă de 

epitete domnilor care au elaborat acele proiecte de legi (…) Dom’le, dacă faceți așa ceva, nu 
sunteți nu știu cum le-ai spus tu, să nu repetăm că are CNA-ul pe bandă. Sunteți prostalăi! 
Prostalăi rău! 

Anca Alexandrescu: Nu, sunt retardați! Sunt retardați, domnule Iacob, pentru că mă 
revoltă acest domn Predoiu  

Dorin Iacob: Asta se va întoarce împotriva multora dintre ei! O asemenea gogomănie, ca 
avocații să aibe certificat ORNISS! Păi inculpatul, trebuie să aibe și el certificat ORNISS, când are 
un dosar, să se uite în dosarul lui?   

Anca Alexandrescu: … Acest domn Predoiu,    
Eugen Teodorovici: Este transpunerea “biletului roz” în practică! 
Anca Alexandrescu: ... Domnu Predoiu, sunteți pe fază? Reclamați-mă la CNA, că m-am 

obișnuit cu toți ăștia din Guvernul Ciucă care mă reclamă la CNA și CNA-ul îmi dă amenzi pe 
bandă, ca să dea bine la cei care i-au pus acolo! Domnu Predoiu, dvs. ați lucrat la o firmă. Se 
numește „Zamfirescu Racoți Predoiu”. Știți cine este această firmă de avocați? Este firma care a 
reprezentat OMV-ul, împotriva statului român, la Curtea de Arbitraj de la Paris, pentru acele sume 
uriașe pe care România ar trebui să le plătească pentru mediu! (…) Domnul Predoiu a fost consacrat 
de această firmă și atenție, chiar dacă a ieșit, da a ieșit, dar e socrul lui acolo, ca să ne înțelegem! 
Împotriva statului român! Acest domn este ministrul Justiției și vine astăzi și ne spune că avocații 
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trebuie să aibe certificat ORNISS. Păi știți ce înseamnă certificat ORNISS? Stați să vă explic eu, că 
am avut! Domnu Teodorovici n-a avut, că a fost ministru!   

 

Analizând conţinutul redat anterior şi vizionând fragmente din înregistrarea emisiunii 
“Culisele statului paralel“ din 28.12.2022, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor dreptului la imagine și demnitate a persoanei prevăzute 
de Codul audiovizualului. 

De asemenea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu i-a solicitat d-lui Cătălin Predoiu 
un punct de vedere cu privire la afirmațiile acuzatoare ce i-au fost aduse și nu l-a contactat 
și invitat să intervină pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la aceste acuzații, iar 
în cazul în care acesta refuza să-și prezinte opinia sau nu a putut să fie contactat prin 
încercări repetate, radiodifuzorul avea obligația să precizeze acest fapt pe post, astfel cum 
prevăd dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.  

Membrii Consiliului consideră că astfel de afirmații acuzatoare, precum „Măi, domnule 
Predoiu! Dom’le, nu ți-e rușine? În mandatele tale, am vorbit cu mulți avocați. Ți-ai bătut joc 
de profesia de avocat, cum niciun ministru al Justiției nu și-a bătut joc! „Vreți acuma să aibe 
ORNISS avocații? De ce, mă? Ca să controlați tot ce se mișcă în țara asta?, nu au constituit 
simple opinii critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci au avut un conținut acuzator, iar în 
susținerea lor nu au fost prezentate probe, care ar fi permis publicului să aprecieze cât de 
justificate sunt acuzațiile.  

În analizarea emisiunii, Consiliul a avut în vedere și faptul că, libertatea de exprimare 
are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin expunerea 
propriilor idei şi convingeri, iar, în condiţiile în care moderatorul este cel care fixează limitele 
discuțiilor în abordarea subiectelor emisiunii, şi constituie un reper, un lider de opinie, acesta 
este obligat să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru ca 
publicul să-și poată forma opinia în cunoștință de cauză, astfel cum dispun prevederile 
invocate.  

Sub un alt aspect, Consiliul a constatat că, în timpul emisiunii, moderatorul a folosit un 
limbaj injurios la adresa d-lui Cătălin Predoiu, pe care l-a catalogat, împreună cu ceilalți 
inițiatori ai proiectului de lege, cu apelativele, M„ăi, nesimțiților! Măi, jigodiilor! Măi, 
trădătorilor! Măi, securiștilor! Măi, impostorilor! Nu vă e mă, rușine?” fapt interzis de norma 
prevăzută la art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. 

Față de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii 
ce a constituit obiectul raportului de monitorizare s-a făcut cu încălcarea dreptului la imagine 
și demnitate a persoanei, precum și dreptul publicului la o informare corectă și obiectivă, 
care să-i ofere posibilitatea de a-și forma în mod liber o opinie, drepturi protejate de 
dispozițiile legale invocate din domeniul audiovizualului.  

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie 
să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut.  

Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de 
drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi 
internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit 
propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai 
societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din 
Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi  modul în care acestea 
sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, 
exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor 
aparţinând altor subiecte de drept. 
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Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. 
(4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului 
cu somație publică de intrare în legalitate. 

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) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-1/13.12.2022, 
pentru postul REALITATEA PLUS se sancţionează cu somație publică 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 S.C. GEOPOL 
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 somație publică postul 

REALITATEA PLUS, deoarece, în ediția emisiunii „Culisele statului paralel” difuzată în 
ziua de 28 decembrie 2022, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa unei persoane 
care nu a fost contactată și invitată pentru a-și exprima punctul de vedere, iar 
moderatorul emisiunii a folosit un limbaj injurios, fapte ce contravin prevederilor art. 40 
din Codul audiovizualului.” 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


