
 1 

 
Decizia nr. 365 din 04.08.2022 

privind sancţionarea cu amendă de 10.000 lei a 
S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. 

București, 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. Frumoasa nr. 20, sector 1 
 

 

Întrunit în şedinţa publică din 04 august 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului                
a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor                                          
nr. S1176/2022-02-06; S1201/07.02.2022; S1175/2022-02-06; S1184/2022-02-07 și 
S1225/2022-02-07 cu privire la emisiunea Culisele Statului Paralel, ediţia din 06 februarie 
2022, difuzată de postul REALITATEA PLUS.  

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. GEOPOL 
INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.3/17.01.2013 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.2/31.05.2022). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, potrivit cărora toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor 
şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Redăm fragmente din Sinteza constatărilor cuprinse în raportul de monitorizare: 
 

“Emisiunea Culisele Statului Paralel din data de 06.02.2022, interval orar 21.00-23.00, 
moderator- Anca Alexandrescu 

Invitați: Călin Georgescu-Președinte Asociația Pământ Strămoșesc, Dorin Iacob-invitat 
permanent, Andrei Bădin-jurnalist, Marius Ghilezan-jurnalist.  Prin Skype:  

Titluri: OMUL CARE A PROVOCAT CONTROVERSE URIAȘE SPUNE TOT. 
DEGRINGOLADĂ ÎN AUR, DUPĂ APARIȚIA LUI GEORGESCU. SCANDAL LA VÂRFUL 
AUR DIN CAUZA LUI GEORGESCU. GEORGESCU, MĂRUL DISCORDIEI ÎNTRE SIMION 
ȘI TÂRZIU. GEORGESCU, PUS DE SIMION PE LISTA PENTRU COTROCENI. CINE NU-
L VREA PE GEORGESCU ÎN FRUNTEA AUR. CINE E ÎN SPATELE LUI GEORGESCU, 
CINE ÎL FINANȚEAZĂ. CINE ÎL VREA PE SIMION AFARĂ DIN AUR, CARE E PLANUL. 
GEORGESCU DEZVĂLUIE PLANUL RESETĂRII ROMÂNIEI. GEORGESCU: ROMÂNIA 
ACCEPTĂ SUPUSĂ ORICE DIN PARTEA NATO. GEORGESCU: SCUTUL DEVESELU E 
O RUȘINE DIPLOMATICĂ.  GEORGESCU: PANDEMIA S-A DECIS LA DAVOS. 
GEORGESCU: PANDEMIA, TEHNICĂ DE MANIPULARE. OMUL CARE A PROVOCAT 
CONTROVERSE URIAȘE SPUNE TOT. E CĂLIN GEORGESCU OMUL RUȘILOR? AL 
MASONILOR? GEORGESCU: ESTE UN SCLAVAGISM DE ÎNALTĂ CLASĂ ÎN LUME.  

(S1-rep.58.51,sel.6-20- 01.44,sel. 6-21) Intro-ul moderatoarei: (…) O emisiune 
care suscită un interes extrem de mare! Invitatul nostru din această seară, a mai fost la 
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„Culisele Statului Paralel”. Am avut onoarea să vină în emisiunea noastră, când oamenii 
nu erau chiar atât de interesați de declarațiile domniei sale, deși nu numai cei de la AUR 
l-au anunțat ca un posibil premier, dar și PSD-ul îl vehiculase și PDL-ul la un moment dat. 
Brusc și dintr-o dată, a devenit un personaj extrem de important pe scena politică! Evident 
că mi-am pus și eu întrebarea, ca și dvs., de ce dintr-o dată? De ce un filmuleț pe care l-
a postat în urmă cu un an a fost descoperit acum și de ce acum, alte televiziuni sunt 
interesate să facă interviu cu domnul Georgescu și înainte n-au fost?! (…) 

Afirmații și comentarii care au suscitat interesul/indignarea petenților, legate de: 
1. Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Mișcarea Legionară 
(S2-rep.08.10-11.35, sel. 6-21) Anca Alexandrescu: Vreau să începem direct în 

această seară domnule Georgescu, cu cel mai fierbinte subiect. Ați spus despre Corneliu 
Zelea Codreanu și Ion Antonescu, într-o înregistrare pe care ați postat-o pe pagina dvs., 
că sunt niște eroi! (...)  

Călin Georgescu: Ceea ce am spus, nu mă dezic. Ce pot să spun, este că niciuna 
din afirmațiile mele nu poate fi interpretată în cheia negaționismului, sau antisemitismului! 
Eu exclud orice formă de interpretare în acest sens! (...) Călin Georgescu: (...) aceste 
etichete atribuite mie în ultima perioadă, nu le primesc, nu le accept și în niciun caz, nu-
mi aparțin! Știu exact cine sunt și nu există nicio formă de compromis în acest sens. Al 
treilea lucru, am văzut și eu discuțiile pe “forumurile istorice”, vreau să precizez de la bun 
început că nimeni nu poate avea discuții științifice, în afara experților în istorie.   

Anca Alexandrescu: Știți că mi-am propus săptămâna viitoare să fac o emisiune la 
care să invit istorici și să lămurim această dispută publică. (...) 

(S3-rep.11.35-14.56, sel. 6-21) (...) Anca Alexandrescu: ... domnul Georgescu a 
nominalizat două personaje, Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. Amândoi sunt 
acuzați de niște fapte foarte clare. Au fost și judecați. Au existat niște crime? Asta nu 
putem nega, nu!? 

Marius Ghilezan: ... Regretabil este Holocaustul. Asta am spus-o de atâtea ori. Dar 
un Mareșal de armată, nu poate fi judecat de noi, care suntem niște civili. Nu suntem nici 
istorici, ca să putem pune în context. Eu cred că Mareșalul este prea puțin cunoscut de 
către poporul român! Perioada de război și ce-am făcut noi și cum 250 de mii de români 
au fost prezenți în Cotul Donului, acum s-au inversat, nimeni nu vorbește despre cei 150 
de mii pe care i-am lăsat acolo! Eroii noștri, ce rol a avut Armata Română, de ce ne-am 
dus cu Germania înainte? Și acuma avem alianțe strategice. Atunci făceam parte dintr-o 
alianță militară. (...)  

(S4-rep.15.14-18.46, sel. 6-21) Este difuzat materialul înregistrat, datat  iunie 2020, 
în care C. Georgescu vorbește despre Mișcarea Legionară.  

Călin Georgescu: Vârfurile Mișcării Legionare au fost vârfurile intelectualității 
românești la acea vreme, începând cu Nae Ionescu, dar mulți alții, c-a fost Mircea 
Vulcănescu, c-a fost Ghe. Manu, c-a fost Petre Țuțea și mulți alții. Păi aicea s-a adunat 
toată forța intelectuală a României. Oare de ce s-a adunat? Oare de ce au fost înlăturați? 
E ce am spus mai devreme, pentru că se dorea îndobitocirea acestei populații. Ei înșiși 
au spus în pușcăriile comuniste, îndobitocirea este mai grea și mai dură, decât moartea 
însăși! Și eu vă spun că s-a reușit. (...)    

(S5-rep.20.46-24.50, sel. 6-21) (...) Dorin Iacob: Domnu’ Ghilezan așa este, 
nedrept ca un copil să sufere din cauza părintelui și vă spun ceva. Eu am văzut dosare 
de oameni urmăriți pentru că au fost legionari, de care râdea și un șef de post comunist, 
de faptul că era dosarul ăla și vă explic de ce, pentru că în satul lui se știa că toți tinerii 
din liceu au fost înscriși în niște tabele și niște chestii că sunt legionari și după aceea au 
venit comuniștii și Securitatea și i-au luat în evidență ca atare. Statul știa că n-a făcut 
omul nimic, față de crimele pe care le-au făcut într-adevăr, alții!  

Marius Ghilezan: Crime făcute de Garda de Fier, nu de Frățiile de cruce sau de 
Sumanele negre sau ...  
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Dorin Iacob: Sunt lucruri diferite și este extrem de delicat și de periculos să punem 
toate lucrurile în aceeași oală și să punem o etichetă de bine sau de rău, asupra tuturor!  

Anca Alexandrescu: Marius, tocmai de aceea am spus că trebuie făcută o 
dezbatere, pentru că sunt foarte puțini cei care au citit în amănunt ce a însemnat Mișcarea 
Legionară în timpul lui Corneliu Zelea Codreanu, post Zelea Codreanu, cum s-a împărțit 
ea, cine a preluat, cine ce parte, cum spuneai tu, Garda de Fier... Adică, sunt niște nuanțe, 
care pot schimba complet percepția publică care este în acest moment. (...) 

(S6-rep.46.19-49.53, sel. 6-21) Andrei Bădin: (...) Ne amintește momentul ăsta 
cu domnul Călin Georgescu, despre un alt eveniment, cu un interviu al 
președintelui de la acea vreme, Traian Băsescu, când a ieșit la televizor și a spus 
că Regele Mihai este sluga rușilor și Antonescu, mare erou național! Iată că nu 
domnul Georgescu a fost primul care a spus că Ion Antonescu ar fi un erou, a spus-
o președintele în funcție la acea vreme, în 2011, Traian Băsescu! (...) Istoria este 
foarte complicată și n-o să aflăm probabil niciodată foarte clar adevărul! (...) 

2. Despre Ucraina, scutul de la Deveselu, Rusia, NATO și UE 
(S7-rep.58.45, sel. 6-21-02.48, sel.6-22) Călin Georgescu: (…)Scutul Deveselu 

este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare, din contra, ne-a atras 
într-un conflict de care nu aveam nevoie! Scutul ca atare, este o parte a politicii de 
confruntare. Scutul nu este “o chestiune de pace” așa cum a fost prezentată de cei care 
au pupat ghiulul la diverse porți. Armata Română astăzi ca apărare, nu există. Noi am 
externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. 
(...)Vreau să precizez un lucru, ca să fie clar pentru toată lumea. Nicio țară, nicio țară din 
Blocul NATO care în eventualitatea că ar fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu-i va 
lua apărarea! (…)  

Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu e foarte grav ce afirmați și mai mult decât 
atât, dă apă la moară celor care spun că sunteți apropiat de Rusia și că sunteți chiar 
finanțat de ruși!  

Călin Georgescu: Explicația a fost dată în ceea ce ați arătat mai devreme. À propos 
de scut, aș adăuga un singur lucru. Acum două săptămâni dacă spun bine, cam așa, 
președintele american Joe Biden a convocat, cum este și firesc de altfel, liderii țărilor 
membre NATO din Europa, pentru a discuta subiectul Ucraina. A fost într-o luni, acum 
două săptămâni. Au participat evident toți, mai puțin o singură persoană, România! Ori, 
asta spune foarte multe din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere al relațiilor 
pe care noi le avem potențial cu un partener strategic și cel mai important lucru este cât 
de serios ești luat în seamă, pentru acest lucru. Atâta timp cât noi nu am existat la această 
discuție, mai ales că aveam ce să spunem, fiind poate țara cea mai implicată pe această 
zonă… (…) 

(S8-rep.02.48-04.46, sel.6-22) Marius Ghilezan: Aveți probe în acest sens, că la 
Deveselu este un scut agresor, nu defensiv?   

Călin Georgescu: (…) În câteva întâlniri, 7-8 întâlniri pe care le-am avut în diverse 
situații speciale la ONU, am văzut mereu pacea, stând foarte solitară într-un colț, lăsată 
așa, de izbeliște și așteptând cu deosebită grație, să-i vină și ei rândul. Nu prea i-a venit 
în general rândul în lume, pentru că interesele sunt, cum declanșezi un război!?(…) 

(S9-rep.04.46-08.48, sel.6-22) Andrei Bădin: Sau, ca să vă întreb eu mult mai 
direct, Marie Le Pen a spus asta, când va ajunge președintele Franței, va scoate Franța 
din NATO. Dvs. dacă veți ajunge...  

Anca Alexandrescu: Asta vroiam să întreb și eu, că asta este...  
Călin Georgescu: Nu se pune problema așa. Problema se pune, cum știi să 

negociezi interesul țării tale, în orice club te-ai afla?! Asta este pentru mine problema 
arzătoare.  

Andrei Bădin: Adică ce vreți să negociați dvs.? (…)  
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Călin Georgescu: (…) Ori eu văd că, nici în UE, nici în NATO, până acuma nu 
s-a negociat nimic din partea României. Am acceptat supuși, orice! (…) 

(S10-rep.14.38-17.44, sel.6-22) Andrei Bădin: À propos de asta, când ați vorbit de 
Deveselu, o întrebare foarte clară. Dacă veți ajunge președintele României, veți 
renegocia statutul scutului de la Deveselu? Adică veți spune, dom’le, avem niște condiții, 
respectați-le, sau dacă nu, plecați cu ele de aici!?  

Călin Georgescu: Pe mine mă interesează și mă va interesa întotdeauna, pacea! 
Prin ea construiești. În momentul în care începi să intri pe aceste meleaguri foarte 
instabile, din punct de vedere al incitării, în special al vecinilor, indiferent care ar fi ei, nu 
este bine! (…)    

(S11-rep.35.34-37.54, sel.6-22) Marius Ghilezan: Puteți să-i faceți lui Putin un 
portret?  

Călin Georgescu: Este un om, am declarat asta, deci nu fac decât să revin, este un 
om care-și iubește țara! Anca Alexandrescu: Aveți legături directe, primiți ajutor din 
Rusia?  

Călin Georgescu: Nu cred că se poate pune problema sub această formă. Este o 
persoană care, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, cunoaște foarte bine 
unghiurile diplomatice, le stăpânește foarte bine și în mod special, țin să subliniez acest 
lucru, este înconjurat de foarte buni profesioniști.  

Anca Alexandrescu: Vă întreb a treia oară. Aveți legături directe cu Rusia?  
Călin Georgescu: Nu, am spus nu. Anca Alexandrescu: Ați primit finanțări din 

Rusia vreodată?  
Călin Georgescu: Nu, nu. (…) 
Pe parcursul emisiunii (ex.S2, S5), Anca Alexandrescu precizează că și-a 

propus o emisiune în viitorul apropiat, în care să invite specialiști/experți în istorie, 
pentru o dezbatere corectă și cu argumente științifice, legată de disputa privind 
Mișcarea Legionară.“ 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea emisiunii 
Culisele statului paralel difuzată în 06 februarie 2022, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului potrivit cărora 
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera 
formare a opiniilor. 

Astfel, făcând aplicarea dispozițiilor legale invocate, prin raportare la conținutul 
emisiunii analizate, membrii Consiliului au considerat că, în contextul dezbaterii unor 
teme referitoare la mișcarea legionară din România ori mareșalul Ion Antonescu, precum 
și subiecte cu privire la  scutul de la Deveselu ori războiul din Ucraina, radiodifuzorul nu 
a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și 
evenimentelor pentru a favoriza libera formare a opiniilor.  

Membrii Consiliului au constatat că, sub pretextul punerii în discuție a unor teme 
istorice controversate, precum Mișcarea Legionară, în emisiune nu au fost respectate 
exigențele de informare corectă și obiectivă a publicului, în conformitate cu prevederile 
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului Sub acest aspect, moderatoarea însăși a afirmat 
că este un subiect asupra căruia este corect să se pronunțe, cu argumente științifice, 
specialiști/experți în istorie, dar care, în realitate, nu au fost invitați să participe la 
dezbateri pentru ca emisiunea să transmită publicului telespectator informații pe baza 
cărora să își poată forma în mod liber o opinie pe această temă. 

De asemenea, în același context, membrii Consiliului au constatat că nici temele 
referitoare la războiul din Ucraina, apartenența României la UE ori cele vizând scutul de 
la Deveselu nu au fost difuzare de radiodifuzor cu respectarea prevederilor legale 
invocate, pentru ca informațiile prezentate să fie corecte și imparțiale și a permite 
publicului să-și formeze propria convingere în legătură cu aceste probleme. 



 5 

Consiliul consideră că abordarea unei astfel de teme în contextul izbucnirii războiului 
în Ucraina trebuia făcută cu responsabilitate, în mod corect și obiectiv prin prezentarea 
unei pluralități de opinii, care să nu afecteze libera formare a opiniilor publicului.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de 
a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest 
lucru trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă.  

În contextul analizării emisiunii, a reieșt că și unele dintre titlurile afișate pe ecran pe 
parcursul acesteia (titluri precum: GEORGESCU DEZVĂLUIE PLANUL RESETĂRII 
ROMÂNIEI. GEORGESCU: ROMÂNIA ACCEPTĂ SUPUSĂ ORICE DIN PARTEA NATO. 
GEORGESCU: SCUTUL DEVESELU E O RUȘINE DIPLOMATICĂ.), au fost de natură să 
prejudicieze posibilitatea publicului de a-și forma în mod liber opinia. 

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor 
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare 
comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, 
restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o 
societate democratică pentru a garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

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

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

Având în vedere aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu amendă minimă de 10.000 lei.  

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) 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 303.3/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.2/31.05.2022, 
pentru postul REALITATEA PLUS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de 
lei pentru încălcarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 504/2002 cu modificările și 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. 
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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 10.000 lei postul 

REALITATEA PLUS, deoarece prin titlurile afișate pe ecran și conținutul dezbaterilor din 
cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, ediția din 06 februarie 2022, nu a fost asigurată 
informarea corectă și imparțială a publicului în legătură cu teme precum Mișcarea 
Legionară, războiul din Ucraina ori scutul de la Deveselu, fapt ce contravine prevederilor 
art. 3 din Legea audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii  au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor..” 

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

 

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


