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Decizia nr. 651 din 17.11.2020 
privind sancţionarea cu somaţie publică 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      Tel: 0744384384 

 
- 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 17 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării  
nr. 10029/13.10.2020 cu privire la ediția emisiunii „Legile Puterii”, difuzată de postul 
REALITATEA PLUS în ziua de 13.10.2020. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. 
GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 
eliberată la 31.10.2019 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 
31.10.2019). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii Legile puterii, ediţia din 13 
octombrie 2020, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL 
INTERNAŢIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) 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 acuzații unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susținute cu dovezi, iar 
persoanele acuzate trebuie contactate și invitate să intervină pentru a-și exprima 
punctul de vedere. În situația în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest 
fapt. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Realitatea Plus a 
difuzat în data de 13.10.2020, în intervalul orar 20:59 - 22:52, în direct, cu 
mențiunea EXCLUSIV, emisiunea Legile puterii moderată de Alexandra Păcuraru.  

Invitați: Anca Alexandrescu (realizator Realitatea Plus, în studio), Alina Gorghiu 
(vicepreședinte Senat, PNL, în studio), Claudia Țapardel (membru PSD, în intervalul 
orar 21:00 – 22:00, în studio), Laurențiu Ciocăzanu (jurnalist, prin skype), Cristian 
Rizea (fost deputat PSD, prin skype), Dorin Iacob (prin telefon), Cătălin Ivan (fost 
europarlamentar, Alternativa pentru Demnitate Națională; de la ora 22:00, în studio) 
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Titluri afișate pe ecran: EXCLUSIV: RIZEA DEZVĂLUIUE ACOPERIȚII DIN 
PRESĂ; EXCLUSIV: CINE E EMINENȚA CENUȘIE A STATULUI PARALEL; 
EXCLUSIV: DEZVĂLUIRI DESPRE STATUL OCULT; RIZEA: CRISTOIU A ZIARIST 
ACOPERIT AL SISTEMULUI; RIZEA: CAPII SISTEMULUI – MAIOR, COLDEA 
DÎNCU; RIZEA: VASILE DÎNCU ESTE EMINENȚA CENUȘIE A SISTEMULUI; 
RIZEA: CRISTOIU, !CUREAUA DE TRANSMISIE” A LUI GHIȚĂ; RIZEA: EU AM 
DAT POZELE CU ELENA ISTODE; RIZEA: COLDEA MERGEA LA LANSĂRILELUI 
CRISTOIU; EXPLOZIV! CUM ACȚIONAU ”ACOPERIȚII” STATULUI OCULT; CINE 
A CONDUS OPERAȚIUNILE ”ACOPERIȚILOR” ÎN PRESĂ; DÎNCU, EMINENȚĂ ÎN 
SERVICII, SFORAR ÎN PARTID; DEZVĂLUIRI INCENDIARE: CINE SUNT 
ACOPERIȚII DIN PRESĂ; DEZVĂLUIRI DESPRE TRANZACȚIILE STATULUI 
PARALEL; RIZEA: CRISTOIU A VRUT SĂ FACĂ CU MINE CA ȘI CU GHIȚĂ; 
CRISTOIU NEAGĂ ACUZAȚIILE DE SPIONAJ ADUSE DE RIZEA; LA VREMURI 
NOI, STATUL PARALEL VREA SĂ REZISTE; DRAGNEA: DÎNMCU MI-A 
EXPLICAT CE E STATUL PARALEL 

Teme: dezvăluiri despre”statul paralel” și  acoperiții din presă 
Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
Alexandra Păcuraru, la începutul emisiunii: Bună seara, dragi români de 

pretutindeni! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în număr atât de mare, seară de 
seară. Eforturile noastre de a reclădi România par să ne unească mai rapid și mai solid 
ca niciodată. În timpuri atât de instabile din punct de vedere sanitar, economic, dar și 
politic, este important să învățăm să ascultăm și să culegem adevărul. Radiografia 
societății de astăzi ne arată că statul paralel încă reușește să otrăvească statul de drept 
prin influența pe care încă o mai are. Cum a funcționat acest stat subteran și cum de 
încă mai are putere și astăzi, în detrimentul statului de drept, vor răspunde chiar 
anchetatorii. Cert este că dezvăluirile ne aduc informații prețioase care pun lumina pe 
adevăr. Care este caracterul unui om de stat? Câți jucători politici sunt demni și pot 
spune adevărul, clar și răspicat, în fața dumneavoastră? Și câți sunt vulnerabili, 
șantajabili și buni executanți în a apăra interesele grupărilor subterane? Timpul le va 
(neinteligibil) pe toate. Presa românească luptă cu corupția. La prima vedere, cel puțin. 
Dar, în profunzime, multe trusturi de presă sunt scut de protecție a infractorilor și 
dezinformează voit pentru a manipula opinia publică. Jurnaliști corupți, acoperiți, plătiți 
cu bani mulți... unii facturați, alții doar încasați... sunt inițiatorii asaltului mediatic de 
intimidare. Așa funcționează sistemul. O mașinărie se pune în mișcare... cu toate forțele 
atacă sau proteajează. În această mașinărie, vă spuneam că sunt și jurnaliști acoperiți 
și veți afla imediat ce spune un politician care a fost parte a acestei puteri. Despre 
jurnaliștii care încă răspund la mai multe comenzi, cine sunt acoperiții, care este rolul lui 
Ion Cristoiu, fostul pesedist vorbește și despre capii statului paralel... Maior, Coldea, 
Dîncu... mai mult, despre Vasile Dîncu spune că era eminența cenușie și, ca să fie mai 
clar, aici noi nu stabilim ținte... avem o singură țintă: să vă dezvăluim adevărul gol – 
goluț... cu toată forța noastră, exact așa cum unii încearcă să ascundă adevărul cu 
toată forța lor. Vorbim și despre amenințări în această seară pentru că rezistența 
sistemului corupt este incredibilă. Înainte de toate, însă, haideți să vedem ce dezvăluiri-
bombă a făcut Cristian Rizea în fața jurnaliștilor Anca Alexandrescu și Bogdan Muzgoci. 
Sunt Alexandra Păcuraru. Bun găsit la ”Legile puterii”! 

Cristian Rizea: (...) trebuie să spunem românilor care ne privesc... această 
complicitate, dacă vrei, cu sistemul și aceste compromisuri care le-am făcut au început 
încă din anul 2008, în mod real, cu primul lider de partid... nu mai spun dinainte... Am 
prezentat în multe episoade care le veți vedea din acest serial... ”Spovedania lui 
Rizea”... atuncea când i-am dat primii bani lui Mircea Geoană ca să fiu pe lista de 
Parlament... pentru că au fost multe întâmplări până atunci, în cariera mea în 
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administrația centrală, din anii 2000 încoace. Dar... ca să exemplific... pentru că vorbim 
de Parlament... da!, în 2008... știi bine, erai și tu în Parlament... ne-am cunoscut 
atunci... da!, primii bani i-am dat lui Mircea Geoană... și n-o spun eu... o spune 
DNA-ul. Toți românii care vor să vadă adevărul, să se uite pe pagina mea de site 
www.spovedanialuirizea.com ... să vadă documentele de la DNA... atenție!... 
semnate de procurorul de secție... șef... în care DNA-ul confirmă că i-am dat lui 
Mircea Geoană 100.000 în 2008 și 200.000 de euro în 2009, înainte de alegerile 
prezidențiale, turul II... câteva zile... 4 zile... deci DNA-ul spune... Totodată, DNA-ul 
spune că Mircea Geoană se face vinovat de patru fapte de corupție... dar, ce să 
vezi?... doar pentru el și numai pentru el s-au prescris faptele. 

Anca Alexandrescu: Cristian Rizea, lasă-mă să intervin să spun că în episoadele 
următoare veți auzi aceste povești cu lux de amănunte...  

Alexandra Păcuraru: Te rog, Anca! Avem și câteva poze pe care (neinteligibil)  
Anca Alexandrescu: Este o poveste incredibilă... o să vedeți... este ceva de 

nedescris... adică nu vă puteți imagina... eu care am lucrat în această zonă politică, nu 
mi-am imaginat că lucrurile au putut merge atât de departe și are probe Cristian Rizea, 
adică nu vorbește fără probe. 

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrare, membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii „Legile puterii”, 
ediția din 13 octombrie 2020, s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1) 
din Codul audiovizualului, în condițiile în care, prin titlurile afișate pe ecran precum și 
în  cadrul discuțiilor dintre moderator și invitatul acestuia, la adresa unor persoane 
au fost aduse acuzații privind fapte și comportamente ilegale, acuzații de natură să 
prejudicieze dreptul la imagine și demnitate al persoanei.  

Așa cum rezultă din modul de desfășurare a emisiunii, în contextul unor 
dezvăluiri ale domnului Cristian Rizea, fost parlamentar, actualmente persoană 
urmărită internațional în baza unui mandatat de executare a pedepsei închisorii, a 
afirmat că i-ar fi dat personal bani domnului Mircea Geoană pentru a fi pus pe lista 
candidaților la Camera Deputaților, de asemenea, acesta afirmând că dl. Geoană 
este vinovat de fapte de corupție, fără a aduce dovezi în sprijinul acestor afirmații și 
fără ca radiodifuzorul să prezinte un punct de vedere al persoanei la adresa căreia 
erau formulate efectiv acuzațiile privind faptele ilegale sau imorale și nici nu a făcut 
precizarea că, deși contactată, aceste persoană refuză să prezinte punctul de 
vedere referitor la faptele imputate.  

Conform dispozițiilor legale, art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în 
virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se 
aduc acuzații unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, 
acestea trebuie susținute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate și 
invitate să intervină pentru a-și exprima punctul de vedere. În situația în care 
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată 
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Or, față de acuzațiile prezentate în emisiune la adresa persoanelor fizice 
identificate și nominalizate, de natură să prejudicieze onoarea și reputația acestora, 
imaginea publică de care se bucură în societate, în condițiile în care respectivele 
fapte nu sunt dovedite și asupra cărora instanțele de judecată nu s-au pronunțat, 
lipsa unui punct de vedere referitor la cele imputate a fost de natură să contravină 
dispozițiilor care protejează imaginea și reputația persoanei în cadrul programelor 
audiovizuale.  
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 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, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (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 303.1/17.01.2013 eliberată la 31.10.2019 şi decizia de autorizare 
nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019, pentru postul REALITATEA PLUS se 
sancţionează cu somație publică pentru încălcarea art. 40 alin. (1) 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 postul REALITATEA 

PLUS, deoarece, în emisiunea „Legile puterii” din 13 octombrie 2020, la adresa unei 
persoane au fost aduse acuzații privind fapte și comportamente ilegale sau imorale, fără 
ca radiodifuzorul să solicite și să prezinte și punctul de vedere al acesteia cu privire la 
faptele imputate, așa cum obligă dispozițiile art. 40 din Codul audiovizualului.” 

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

 

PREȘEDINTE 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 


