Decizia nr. 309 din 30.09.2021
privind sancţionarea cu amendă de 5.000 lei 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, Calea Floreasca nr. 111-113 sector 1
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1

Întrunit în şedinţa publică din 30 septembrie 2021, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a reanalizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr.
R6921/01.08.2021, cu privire la emisiunea Culisele statului paralel difuzată în data de 1
august 2021 de postul REALITATEA PLUS.
Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. GEOPOL
INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 şi decizia de
autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după reanalizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii în ședința din 28 septembrie 2021,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL
S.R.L. a încălcat prevederile art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).
Potrivit dispozițiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică.
În fapt, în data de 1 august 2021, postul de televiziune REALITATEA PLUS a difuzat,
între orele 20.59-23.58, o ediție a emisiunii Culisele statului paralel, moderată de Anca
Alexandrescu.
Invitați în platou: Dorin Iacob-invitat permanent; Cristian Terheș-europarlamentar PNȚCD; Andrei
Bădin-Jurnalist; Dan Ionescu-jurnalist.
Titluri: NOUA ORDINE MONDIALĂ. CINE O DICTEAZĂ. NEO-MARXISMUL SCADE VÂRSTA
CONSIMȚĂMÂNTULUI. EDUCAȚIA SEXUALĂ, PARAVAN PENTRU ORORI? PLANUL
NEO-MARXIST PENTRU POPULAȚIA LUMII. EUROPARLAMENTAR: SE VREA LEGALIZAREA
PEDOFILIEI. MARXISMUL ÎNDOCTRINEAZĂ COPIII ÎNCĂ DIN ȘCOLI. USR LUPTĂ PENTRU ORA
LGBT ÎN ȘCOLI. COPIII DEVIN AI STATULUI, DACĂ PĂRINȚII SPUN „NU”.
Despre subiectul reclamat s-a vorbit în ultima parte a emisiunii, când invitații și moderatoarea au
făcut afirmații și comentarii acuzatoare la adresa USR-PLUS și a comunității LGBTQ.
Potrivit raportului de monitorizare, a fost difuzat un material înregistrat despre punerea în practică
a ideologiei neomarxiste, cu prezentarea opiniilor unor persoane publice, Traian Băsescu, Horia
Roman Patapievici, Cristian Terheș, Iulian Bulai, Dan Andronic, despre neomarxism, Noua Ordine
Mondială, activitatea Parlamentului European, inițiative legislative ale USR-PLUS în Parlamentul
României, etc.
Europarlamentarul Cristian Terheș a vorbit despre activitatea Parlamentului European, a
Raportului Matic și a altor legi și rezoluții ale PE, iar invitații Andrei Bădin și Cristian Terheș au făcut
comentarii pe tema ”ideologiei de gen”.
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Redăm din raportul de monitorizare, comentariile invitaților cu privire la materialul înregistrat
difuzat:
(S3-rep.17.26-25.03, sel.1-23) Anca Alexandrescu: Domnule Terheș, vă spun sincer că și
acum, revăzând în material ceea ce ați scris dvs., îmi crează fiori! Sunt mamă, mă îngrozesc!
Dvs. ați trăit experiența și în America și acuma sunteți la Bruxelles. Nu vă poate bănui nimeni
că aveți alte interese, având această experiență și acest background. E real, se întâmplă
aceste lucruri, sau e doar o fumigenă?
Cristian Terheș: ... Întâmplarea face că, în SUA fiind 17 ani în California, ... Am văzut
deteriorarea educației din California, am văzut ce se întâmplă cu băieți care se pretind fete de
la o oră la alta și intră în vestiarul fetelor, am văzut scandaluri între părinți. Vă dați seama că,
dacă ai o fetiță la școală, tu-ți trimiți copilul dimineața și nu știi dacă vine un fătălău din ăsta la
amiază și spune că e fată și conform acestor noi noțiuni de redefinire a ceea ce înseamnă
bărbat și femeie, respectivul, respectiva, poate intra în toaleta fetelor sau în vestiarul lor. (...)
Cristian Terheș: Acesta este și motivul pentru care, din SUA am susținut Referendumul pentru
Familie din 2018. ... După ce am fost ales în Parlamentul European, eu am fost șocat de faptul
că lună de lună, când aveam Plenară (...) nu era lună să nu ni se aducă să votăm pe o
chestiune din aceasta! Schimbările nu se fac radical, că dacă s-ar face schimbările radical,
dintr-odată, lumea ar ieși în stradă! Se face...
Anca Alexandrescu: Picătură cu picătură!
Cristian Terheș: Exact! ... Și vine o rezoluție despre efectele Pandemiei și începe. „Foarte
mulți oameni au fost afectați de această Pandemie, inclusiv comunitatea LGBT!” (...) Și eu am
spus, dom'le, hai să adăugăm și șchiopi și surzi și orbi și cutare! Adică, de ce? Cine introduce
chestiunile astea, le face un rău acestor oameni! Pentru că deja te simți, în majoritate fiind, tu
discriminat! Adică pandemia aceasta i-a lovit pe unii mai mult decât pe alții? I-a lovit pe toți!
Care e sensul, care e motivul pentru care introduci o astfel de prevedere, pentru că ajunge
lumea să citească lucrurile acestea în rezoluții și nu se mai regăsesc în tot ceea ce se
votează în parlamentul European, dovadă fiind și scăderea încrederii în tot ce înseamnă UE și
instituțiile europene?! Merg mai departe. Vine acest Raport Matic, votat în PE în urmă cu vreo
două luni de zile, care printre altele, vine și spune în felul următor. Bărbații pot să nască.
Anca Alexandrescu: Așa este, ați și intervenit la noi în emisiune atunci, pe acest subiect!
Cristian Terheș: (...) În momentul de față se redefinește însăși ideea și noțiunea și raportul
dintre oameni, că nu mai avem bărbați și femei! Avem bărbați care-s bărbați, dar avem și
bărbați care pot fi femei, dar care pot să spună că sunt și animale și genul acesta îți schimbă
întreaga relație interpersonală, la nivel de societate.(...) Nici nu mai este chestiune de LGBT.
S-a trecut de chestiunea asta. În fond și la urma urmei, opțiunile sexuale ale oricui sunt
private, să și le practice acasă! În momentul când o astfel de practică sexuală, care o fi ea, o
aduci public și ceri și oamenilor s-o voteze, e normal ca oamenii să aibă o opinie, pro sau
contra. În cazul de față însă, discutăm despre îndoctrinarea copiilor de la 0 la 4 ani, de la 4 la 6
ani, de la 6 la 10 ani, cu așa numita „ideologie de gen”! Ce înseamnă „ideologia de gen”? În
momentul de față s-a reschimbat noțiunea despre bărbat și femeie. Bărbatul și femeia nu se
mai raportează la organele sexuale din momentul nașterii, ci de percepția pe care persoana o
are despre sine. (...) Un băiat, o persoană, născut cu organe sexuale bărbătești, la vârsta de 4
ani, în urma acestei
îndoctrinări la grădiniță de exemplu, vine acasă și spune: „Mami, eu cred că-s fată!” Tu,
conform acestui Raport Matic și altor reglementări care vor veni, că vor veni, tu ca părinte nu
mai ai obligația să spui că tu ceea ce spui, că ai fi fată, ar fi incorect și eventual să mergi să te
tratezi la un psiholog sau să vorbească cineva cu tine! Nu! ...
(S5-rep.33.50-37.52, sel.1-23) (...)
Andrei Bădin: ... Îndoctrinarea de mic, mândru că-s șoimul patriei, mândru că-s pionier (...)
Copilul e mult mai ușor de manipulat de către cine, de către un alt copil?!Unul dintre ei are problema
cu pricina. Păi vă spun eu că o să aibe toată clasa! Vrei să fii în trend! (...)
(S6-rep.37.52-41.52, sel.1-23) Anca Alexandrescu: Părerea mea este că de fapt, discuția
nu este despre LGBT!
Cristian Terheș: Vreau să fac o clarificare. Eu m-am dus la Bruxelles când s-a votat și pe
Raportul Matic și am vorbit cu persoanele care sunt din comunitatea asta, LGBT.
Anca Alexandrescu: Și eu am prieteni, cunosc foarte multă lume...
Cristian Terheș: ... Bă, voi ce părere aveți voi despre Raportul Matic? (...) Nu mai au legătură
cu LGBT! Adică, dacă cineva vrea să aibă legătură cu o persoană de același sex, sau de
același gen, sau... Chestiunea este cu această îndoctrinare în școală! Cu ideologia de gen,
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unde tu îl faci pe un copil minor să fie confuz cu privire la propria sa personalitate! Aici e
problema! (...)
Cristian Terheș: Cum am putea noi ca societate, accepta așa ceva? (...)
Dorin Iacob: Oameni buni, de ce e neomarxism? Pentru că îi face de acum, îi ia, îi îndoctrinează
de acum pentru ei, pentru puterea lor. Îi face șoimii patriei...
Anca Alexandrescu: Cine domnule Iacob, că asta-i întrebarea?!? Cine este în spatele
acestei manipulări și care este scopul? Ce-și doresc să obțină?
Dorin Iacob: „Renew Europe” și acești progresiști, care-și pregătesc un partid din ăsta,
care să aibe 70-80% prin toate țările, manipulând generațiile care n-au drept de vot! (...)
Manipularea celor tineri, manipularea celor mici. Acuma le dai libertate ...
Anca Alexandrescu: Nu, nu, le creezi impresia că le dai libertate. Îmi pare rău, nu le dai
liberate! Doar creezi impresia!
Dorin Iacob: De fapt își pregătesc puterea absolută, prin manipularea copiilor!
(S7-rep.41.52-43.52, sel.1-23) Cristian Terheș: Prima persoană din America, care a reușit să
se declare persoană non-binară, adică nu e nici bărbat, nici femeie și care a reușit să-și schimbe
buletinul, ID-ul din America, și să pună în loc de M sau F, să aibă un X pe buletin, a ieșit anul trecut
public și a spus că de un an de zile a reușit, după ce și-a dat seama că de fapt a fost o greșeală și trăia
o perioadă de confuzie în viața sa, omul era adult, și-a dat seama după ani de zile că era pe o cale
greșită. S-a întors, a mers în instanță să i se recunoască din nou faptul că era bărbat. (...) Întrebarea
este, ce te faci cu copiii, care ajung la 5, 6, 10 ani, pe lângă faptul că intră pe aceste tratamente
hormonale cu testosteron sau cu ce intră, dar își fac operație?! Deci își taie efectiv organele sexuale
masculine ca să fie femei, sau invers. Ăia-s terminați pe viață! ...
Dan Ionescu: Dar îi lăsăm la 4 ani să decidă dacă sunt băiat sau fată!
Anca Alexandrescu: Sau, consimțământul pentru actul sexual, se dorește reducerea
vârstei...
(S8-rep.50.42-54.08, sel.1-23) ... Cristian Terheș: Asistăm la această continuare a
propovăduirii curentului marxist, manifestată în societate prin comunism. ...am văzut ororile pe care
le-a creat și vedem în cazul de față promovarea acestui curent neomarxist, care se manifestă prin
legile pe care sunt propuse la vot, prin diverse opțiuni și înlocuiri ale drepturilor fundamentale cu
pseudodrepturi, iar finalitatea acestui proces este de fapt dezumanizarea omului, distrugerea relațiilor
naturale și sănătoase între cetățeni,...
Anca Alexandrescu: Ați reușit să identificați, la Bruxelles sau în SUA unde ați trăit, cine ar fi în
spatele acestor mișcări?
Cristian Terheș: În primul rând e un curent filosofic. ... Marxismul pornește, pe lângă alte
lucruri, de la ideea de victimă. Ei, ca să poată câștiga capital politic,
Anca Alexandrescu: Trebuie să creeze niște victime!
Cristian Terheș: niște victime! Și pornesc de la această idee de clash, de conflict între
clase! (...) Dacă nu sunt victime, crează victime, (...)
Cristian Terheș: Vulnerabilă! Țin minte, am avut un raport în PE exact pe drepturile copiilor
și am propus un amendament, care suna de genul următor: Suntem extrem de preocupați de
această promovare a scăderii vârstei de consimțământ pentru actele sexuale, la nivel
european, ceea ce înseamnă în fapt, legalizarea pedofiliei. Solicităm statelor UE să nu dea
curs unei astfel de solicitări. A picat la vot! Deci aceasta e direcția!
Anca Alexandrescu: Explicați-mi! ... care a fost explicația celor care solicită așa ceva?
Care-i rațiunea pentru care se cere așa ceva? Știți de ce vă întreb? Pentru că, de la Bruxelles,
noi am avut nenumărate cazuri, în comunitatea noastră de rromi, de căsătorii înainte de 18
ani. Au fost nenumărate intervenții de la Bruxelles, în sensul acesta, de a face ceva. Românii
să facă ceva, să nu se mai întâmple și acum veniți și-mi spuneți dvs. că la Bruxelles se
votează să se întâmple exact așa! (...)

În urma reanalizării raportului de monitorizare și a vizionării, în ședința anterioară, a
unor selecții din înregistrarea emisiunii Culisele statului paralel din 1 august 2021,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit dispozițiile privind
asigurarea unei informări corecte prevăzute la art. 66 din Codul audiovizualului, potrivit
cărora în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de
natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor
puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere
publică.
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Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei emisiuni, nu a fost asigurată
imparțialitatea și echilibrul discuțiilor prin prezentarea punctelor de vedere opuse pentru
ca publicul să-și formeze propria opinie cu privire la justețea afirmațiilor și comentariilor
ce au avut loc după difuzarea materialului audiovizual înregistrat, material ce a vizat
punerea în practică a ideologiei neomarxiste, a prezentării opiniilor unor persoane publice
referitor la această ideologie, despre neomarxism, Noua Ordine Mondială, activitatea
Parlamentului European, inițiative ale USR-PLUS în Parlamentul României, etc. în
legătură cu tema ”ideologiei de gen”, neocomunism și neomarxism.
Astfel, Consiliul consideră că, radiodifuzorul avea obligația să prezinte punctul de
vedere al reprezentanților USR-PLUS, având în vedere că, prin comentariile lor, invitații
au făcut afirmații acuzatoare la adresa acestora în sensul că neomarxiștii, pe care i-a
asociat acestui partid: ”... doresc să-i îndoctrineze pe copii la școală cu ideologia de gen,
făcându-i confuzi și/sau nesiguri dacă sunt băieți sau fete, pentru ca aceștia să nu mai
aibă energie pentru căutarea și aprofundarea cunoașterii. Tot la școală, copiii vor învăța
poziții pentru acte sexuale...”, „legalizarea drogurilor... dorită de USR PLUS și de unii din
PNL, droguri care au ca efect distrugerea sinapselor neuronale și distorsionarea modului
de a gândi și a se comporta a unei persoane...”,”... în cazul de față însă, discutăm
despre îndoctrinarea copiilor de la 0 la 4 ani, de la 4 la 6 ani, de la 6 la 10 ani, cu așa
numita „ideologie de gen!”, ”Un băiat, o persoană, născut cu organe sexuale
bărbătești, la vârsta de 4 ani, în urma acestei îndoctrinări la grădiniță de exemplu,
vine acasă și spune: „Mami, eu cred că-s fată!”, ”... În momentul de față s-a
reschimbat noțiunea despre bărbat și femeie. Bărbatul și femeia nu se mai
raportează la organele sexuale din momentul nașterii, ci de percepția pe care
persoana o are despre sine.”, „...această îndoctrinare în școală!”, ”Chestiunea
este cu această îndoctrinare în școală! Cu ideologia de gen, unde tu îl faci pe un
copil minor să fie confuz cu privire la propria sa personalitate!”, ”USR LUPTĂ
PENTRU ORA LGBT ÎN ȘCOLI”, conform titlului afișat pe ecran, context în care publicul a
fost afectat de o informare obiectivă și echilibrată, neputându-și forma liber opinia cu
privire la subiectul prezentat.
De asemenea, potrivit raportului de monitorizare, în contextul discutării temei
ideologiei de gen, au fost făcute afirmații tendențioase cu trimitere evidentă la adresa
comunității LGBT, fără ca radiodifuzorul să prezinte punctul de vedere al reprezentanților
acestei comunități pentru ca publicul să-și formeze liber opinia în legătură cu subiectul în
discuție: ”... povestea „Albă ca zăpada” este rasistă, susține noul curent, iar vârsta
copiilor pentru a-și da consimțământul în privința relațiilor sexuale, sau de a se declara ca
fiind parte din categoriile LGBTQ, scade.”, ”...am văzut ce se întâmplă cu băieți care se
pretind fete de la o oră la alta și intră în vestiarul fetelor, ... tu-ți trimiți copilul
dimineața și nu știi dacă vine un fătălău din ăsta la amiază și spune că e fată ...”,
”...Foarte mulți oameni au fost afectați de această Pandemie, inclusiv comunitatea
LGBT!”, ”În momentul de față se redefinește însăși ideea și noțiunea și raportul
dintre oameni, că nu mai avem bărbați și femei! Avem bărbați care-s bărbați, dar
avem și bărbați care pot fi femei, dar care pot să spună că sunt și animale și genul
acesta îți schimbă întreaga relație interpersonală, la nivel de societate.”, ”Nici nu
mai este chestiune de LGBT.”, ”Cu ideologia de gen, unde tu îl faci pe un copil
minor să fie confuz cu privire la propria sa personalitate!”, ”... Cum am putea noi
ca societate, accepta așa ceva?”
Deși moderatoarea a afirmat, la un moment dat, că discuția nu este despre LGBT,
membrii Consiliului au constatat că, în timpul acestei părți din emisiune, s-au făcut
comentarii și afirmații acuzatoare despre orientarea sexuală și identitatea de gen, context
în care radiodifuzorul avea obligația să prezinte și punctul acestora de vedere, pentru ca
publicul să-și formeze liber opinia, astfel cum impune norma invocată.
În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a
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informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru
trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă a publicului
telespectator.
În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr.
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună
unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate pe
adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate
în prezentare, descriere şi narare.
Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum și de faptul că
radiodifuzorul a mai fost sancționat pentru încălcarea acelorași prevederi privind
asigurarea informării corecte, membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului
cu amendă în cuantum de 5.000 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) și alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. având licenţa
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015,
pentru postul REALITATEA PLUS se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000
lei pentru încălcarea prevederilor art. 66 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 amendă de 5.000 lei postul
REALITATEA PLUS, deoarece, în contextul discutării unui subiect cu privire la ideologia
de gen în timpul emisiunii Culisele statului paralel din 1 august 2021, nu a fost asigurată
imparțialitatea și echilibrul informațiilor, prin prezentarea punctelor de vedere opuse,
pentru ca publicul să-și formeze liber opinia cu privire la subiectul dezbătut, fapt ce
contravine prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului.”
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
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