
 

 

Decizia nr. 511 din 15.09.2022 
privind somarea S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. 

București, Str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1 
CUI 29580380 

 
- pentru postul REALITATEA PLUS 

București, Str. Frumoasă nr. 20, sector 1 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului cu somație publică, după ce în 
ședința anterioară din 13.09.2022 a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, 
în baza sesizării nr. 9087/22.08.2022, cu privire la emisiunea „Culisele statului paralel” 
difuzată în 21.07.2022, de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.3/17.01.2013 eliberată la 
21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.2022). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare 
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în 
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Cu privire la conținutul ediției analizate a emisiunii „Culisele statului paralel” din 
21.07.2022, redăm din raportul de monitorizare: 

Sinteza constatării 

Ca urmare a sesizării nr. 9087/22.08.2022, s-a monitorizat emisiunea de dezbatere ”Culisele 
Statului Paralel”, difuzată de postul de televiziune REALITATEA PLUS, în data de 21.07.2022, în 
intervalul orar 18:00-20:00, moderată de Anca Alexandrescu (titrare pe ecran: „direct”). 

Invitați în platoul emisiunii: Dorin Iacob (invitat permanent), Mihai Belu (jurnalist de 
investigații), Roland Cătălin Preda (jurnalist).  

Printre subiectele discutate în emisiune a fost și CV-ul domnului Hubert Thuma (președintele 
Consiliului Județean Ilfov), respectiv diplomele care atestă studiile declarate de acesta.  
          Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate de petent: IMEDIAT: SECRETELE 
DIN DOCUMENTELE BARONULUI, DETALII ȘOCANTE DIN CV-UL POLITICIANULUI; DOVADA 
STUDIILOR DIN CV-UL POLITICIANULUI. ANCHETĂ EXPLOZIVĂ; SECRETELE DIN 
DOCUMENTELE BARONULUI DE ILFOV; IES LA IVEALĂ NOI DATE DIN CV-UL LUI HUBERT 
THUMA.  

Pe parcursul discuției acestui subiect, moderatoarea a prezentat următoarele: 
- punctul de vedere al persoanei lezate, emis în cadrul comunicatului trimis de Consiliul 
Județean Ilfov, ”Drept la replică” către postul de televiziune Realitatea Plus, ca urmare a 
informațiilor prezentate în emisiunile anterioare (S2-rep. 05.04, sel. 21-19). Înaintea citirii, 
moderatoarea a afirmat: ”Atenție, deci ăsta este trimis în 14 iulie 2022, la o lună după ce noi am 
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discutat și am pus întrebările înainte de fiecare emisiune, conform legii ne-am făcut datoria, am 
întrebat și nu am primit niciun răspuns.”   
- răspunsul Camerei Deputaților, din cadrul Biroului pentru informare publică și relația cu 
societatea civilă, ca urmare a solicitării făcute vis-a-vis de studiile lui Hubert Thuma și de la 
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. În acest timp, pe ecran este afișat 
conținutul acestor comunicate în format electronic, titrare ”EXCLUSIV”. De asemenea, pe ecran 
au mai fost afișate date din CV-ul domnului Hubert Thuma, după cum se afirmă în emisiune.  
Redăm câteva comentarii făcute în cadrul emisiunii: 
 Anca Alexandrescu (moderator): (…) O să vă arăt astăzi, un alt exemplu de impostură la 
nivelul conducerii Statului român. Un vicepreședinte PNL, un președinte de Consiliu Județean, 
un personaj despre care v-am spus aici că se laudă alături de Cristian Buşoi că este protejat de 
șeful SRI. (…) Președintele Consiliului Județean Ilfov, domnul Hubert Thuma, nu poate face 
dovada studiilor pe care le-a declarat în CV. Am documente oficiale de la instituțiile unde ar 
fi trebuit să se regăsească diplomele sale, care ne arată clar că a mințit! Se ascunde în 
spatele votului dumneavoastră! N-a mai plecat în Statele Unite domnul Thuma, pentru că am 
devoalat noi aici că urmează să plece într-o vacanță, cu ghilimelele de rigoare, pe banii 
dumneavoastră; (…) După răspunsurile pe care le-am primit, oficiale (…) Răspunsurile de la 
Viena, de la Universitatea pe care și-a pus-o în CV că a urmat-o, că nu există nicăieri vreo 
lucrare a domniei sale de absolvire (…) Știți câte emisiuni am făcut. Am făcut vreo 4-5, deci 
dar doar aia din 30 iunie a spus neadevăr; (…) Vă spun de ce, că n-am răspuns decât la un 
anumit subiect. Restul cu interlopii, cu terenurile, cu toate încrengăturile, nimic. Deci, 
înțeleg că alea au fost adevărate, dacă nu au răspuns; (rep. 02:45 S2) (…) Deci, în răspunsul 
de la Consiliul Județean ni se spune că n-are nevoie de studii superioare, că e ales; (…) 
Dom’le, bun, nu a avut obligația să le depună, nici la Camera Deputaților, nici la Consiliul 
Județean, că așa spune Legea. Uite CV-ul, arată foarte clar acolo (…) Deci, în CV-ul de pe 
Camera Deputaților, apar diplomele. Dar dumneavoastră, nu vi se pare totuși o chestie 
imorală! (…)  
Roland Cătălin Pena (jurnalist): (…) El a mințit alegătorii. Thuma a mințit alegătorii!  

 

În urma vizionării de înregistrări şi analizării raportului de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că emisiunea „Culisele statului paralel” din 21.07.20022 a fost 
difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) in Codul audiovizualului, potrivit 
cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte principiul în sensul căruia informarea cu privire 
la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial 
şi cu bună-credinţă. 

În concret, în cadrul acestei ediții, s-a susținut că președintele Consiliului Județean 
Ilfov nu ar fi absolvit, în realitate, studii la Universitatea din Austria, prezentatoarea 
invocând un răspuns primit de la această universitate în urma unei solicitări formulate 
de radiodifuzor. 

În ședința din 13.09.2022, atunci când Consiliul a analizat raportul de monitorizare 
și a vizionat înregistrări din conținutul acestei emisiuni,  reprezentantul radiodifuzorului, 
prezent în ședință, a susținut că deține documente în susținerea afirmațiilor făcute cu 
privire la studiile lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, urmând să le 
pună la dispoziția Consiliului. Prin urmare, luând act de acest fapt, Consiliul a amânat 
luarea unei decizii până la prezentarea documentelor la care s-a referit reprezentantul 
radiodifuzorului. 

Ulterior, în ședința din 15.09.2022, reluând analizarea acestei emisiuni, Consiliul a 
constatat că documentele prezentate de radiodifuzor provin de la biblioteca  Universității 
din Austria, nu de la universitatea în sine și, prin urmare, nu pot susține afirmațiile 
făcute despre respectivele studii. 

În consecință, Consiliul a constatat că modul în care a fost abordat acest subiect nu 
a fost unul impartial, echilibrat și cu bună-credință, fiind afectat astfel dreptul publicului 
la informare corectă, care să-i fi permis să-și contureze propria opinie, nu pe cea indusă 
în mod vehement de radiodifuzor. De aceea, în temeiul legii, Consiliul consideră că 
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informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul 
său de a informa publicul. 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.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) 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 INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr. S-TV 303.3/17.01.2013 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 
1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.2022 pentru postul REALITATEA PLUS) se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 somație publică postul  
REALITATEA PLUS, deoarece, în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, din 21 iulie 
2022, modul în care a fost abordat subiectul cu privire la studiile unui președinte de 
Consiliu Județean, nu a fost unul impartial, echilibrat și cu bună-credință, fiind încălcate 
astfel prevederile art. 64 din Codul audiovizualului. ’’ 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


