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Decizia nr. 701 din 17.12.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. 
cu sediul în BUCUREȘTI, str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, 

et. 1, cam. 10, sector 1 
CUI 29580380     Tel.: 0744384384 

 
- pentru postul REALITATEA PLUS 

Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1; 
Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sector 1 

 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamației nr. 
11604/27.11.2020 cu privire la emisiunea “Legile puterii”, ediția din 27 noiembrie 2020, 
difuzată de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL 
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 analizarea raportului de monitorizare şi a 
vizionării unor secvențe din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 67 din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Potrivit dispozițiilor invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau 
puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii 
trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor 
constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a 
imparţialităţii. 

În fapt, în data de 27 noiembrie 2020, în intervalul orar 20.56-22.51, postul de 
televiziune REALITATEA PLUS a difuzat, în direct, emisiunea Legile puterii, marcată ca 
fiind ”emisiune electorală”, moderată de Alexandra Păcuraru. 

Invitați: în prima parte a emisiunii, prin Skype, Traian Băsescu - europarlamentar 
PMP, fost președinte al României, iar în partea a doua, Ciprian Ciucu (primar sector 6, 
PNL) și prin Skype, Nicușor Halici (deputat, candidat PSD la Camera Deputaților, jud. 
Vrancea) și Dorin Iacob, invitat permanent. 

Potrivit raportului de monitorizare: 
• Legile puterii, partea II, interval orar 21:59 – 22:51 (...) 
Teme: confirmarea președintelui Traian Băsescu asupra întâlnirilor de la sediul K2 unde participa și 

Vasile Dîncu, reformarea PSD, Klaus Iohannis – agent electoral, coaliții formate după alegeri, suspendarea 
președintelui Klaus Iohannis, dosarul EADS, reformarea statului 

 (...) 
 

Redăm mai jos fragmentele din emisiune care fac obiectul sesizării:  
Sel 1 (rep 14.42 – 26.29 sel 27-22) În discuția despre suspendarea președintelui Iohannis, Alexandra 

Păcuraru a dat cuvântul invitatului Ciprian Ciucu care a spus: Nu mai trebuie să ne pese de PSD. În primul 
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rând, Călin Popescu Tăriceanu se comportă ca un măscărici care a rămas în anul 2014... el a mai trăit o 
dată filmul acesta... a mai încercat o suspendare, a mai adus o dată instabilitate în viața politică cu costuri 
destul de mari pentru guvernare și pentru actul guvernării, în sine. Deci ce visează domnul Popescu 
Tăriceanu sunt cai verzi pe pereți pentru că nu are niciun fel de fundament și el ar trebui ca să știe cel mai 
bine pentru că a provocat și a trăit acele momente în 2014 la suspendarea președintelui Băsescu, da?... și a 
pierdut... De fiecare dată când a încercat acest lucru a pierdut. Românii l-au sancționat la vot. Să vină cu 
aceeași marotă mi se pare... 

Alexandra Păcuraru: În 2012 a fost suspendarea... 
Ciprian Ciucu: A fost și în 2014, a fost și în 2012... 
Dorin Iacob: O încercare în 2014... 
Ciprian Ciucu: Deci să vină cu aceeași ciorbă veche, stricată, reîncălzită... mi se pare de noaptea 

minții. (...)(rep 02.18 sel 1) Ciprian Ciucu: Domne, eu am ajuns la gradul maxim de împrumut la mine, la 
sector și s-au împrumutat de către PSD bani pe a îngriji... nu a îngriji... pentru a pune gazon verde, da? Și 
pentru a întreține spațiul verde... pe 12 ani pentru gazon și pentru iarbă. În loc să se împrumute pentru ceva 
care să dureze, să conteze... pentru o școală, pentru o stradă, pentru un pod, pentru ceva... Cine-mi ție mie 
lecții... cine ne ține nouă lecții acuma despre responsabilitate? Păi putem să comparăm pe Viorica Dăncilă 
cu Ludovic Orban? 

Alexandra Păcuraru: Nu, exclus! Cred că asta-i țara plină de analfabeți... în funcții cheie numai 
analfabeți funcționali. 

Ciprian Ciucu: Vorbim la microfon, da? Nu se poate! Haideți să fim puțin serioși! Da? După ce și-au 
bătut joc de București, toți primarii care au pierdut și au fost sancționați în PSD de la București, sunt acuma 
pe liste. Domne, și-au bătut joc de orașul acesta! Nimeni nu poate să spună un singur proiect! Îl întreb pe 
domnul... 

Alexandra Păcuraru: Halici... 
(rep 04.38 sel 1) Alexandra Păcuraru: V-a întrebat de un proiect, domnule Halici, că vreau să mergem și 

la domnul Dorin Iacob... 
Alexandra Păcuraru: Domnule Halici, un proiect! (...) 
Ciprian Ciucu: Domnule Halici, un proiect început de cei 7 primari pesediști din București... 
Nicușor Halici: (neinteligibil) pentru 20 de ani... Eu nu v-am întrerupt pe niciunul dintre 

dumneavoastră, inclusiv pe dumneavoastră, doamna moderator, când îl susțineți pe domnul primar, fără 
argumente. Dumneavoastră spuneți mie că alții erau analfabeți, da minștrii lor? Doamna producător, nu 
sunt miniștrii...   

(rep 05.18 sel 1) Alexandra Păcuraru: Păi vă întreabă de un proiect... Știți ce nu îmi place mie la acești 
pesediști? Că de fiecare dată când nu știu să vorbească și nu au ce să răspundă se inflamează și bat 
câmpii. De-asta nu mai am timp. 

Nicușor Halici: Nu, nu batem câmpii deloc, doamnă... 
Alexandra Păcuraru: Păi, cum? V-a întrebat de un proiect, da?, de-asta v-am dat dreptul la replică. 
Nicușor Halici: Ia uitați-vă la analfabeții (neinteligibil) analfabeți funcțional și analfabeți din punct 

de vedere al cunoștințelor prim-ministrului Orban...  
Alexandra Păcuraru: Un proiect! Păi cu doamna Dăncilă? Să ne ferească Dumneazeu de așa ceva! 
Nicușor Halici: Doamnă, eu înțeleg că ei vă plătesc bani grei ca să le puneți clipurile de prezentare pe 

COVID, dar nici chiar așa să nu ne mai dați voie nici nouă să vorbim! Știu că nu vă mai interesează 
românii și se vede cu ochiul liber. Nu mai sunteți atât de partizană cu domnul! Dar nici chiar în halul 
acesta!  

Alexandra Păcuraru: Domnule Halici, vorbiți și răspundeți la ce vă întreb. Da, nu sunteți 
dumneavoastră moderator! Eu sunt aici! Dacă las toți invitații să bată câmpii... când vi s-a întrebat un 
proiect... 

Nicușor Halici: Păi dacă sunteți moderator, permiteți-mi să vorbesc, la fel cum le permiteți celorlalți 
invitați și nu mă mai întrerupeți, da?  

Ciprian Ciucu: Păi răspundeți... un proiect! (...) 
Ciprian Ciucu: Nu, unul singur care să fi făcut diferența... unul singur... început și finalizat timp de 4 ani 

și 3 luni... că atâta a durat acest mandat... al primarilor și nu doar al doamnei Firea... al oricărui primar... 
unul singur dacă cineva poate să-mi spună... da?...(...) 

(rep 08.59 sel 1) Alexandra Păcuraru: Domnule Dorin Iacob, de fiecare dată când pesediștii se simt 
inflamați, spun că sunt plătită. Dar diferența este că eu vin aici, seară de seară, plec de lângă familia mea, 
că îmi doresc să construiesc și să aduc pace în această țară și să-i invit la dialog. ... 

Dorin Iacob: Da... în primul rând, Alexandra, nu fi supărată... politicienii în campanie... ei sunt mai... 
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Alexandra Păcuraru: Nu, de multe ori m-am întrebat care este rolul meu aici într-o lume atât de 

superficială, cu așa de puțini politicieni demni pentru că demnitate e un cuvânt mare. 
Nicușor Halici: Haideți, știți ceva... vă rog să nu mă mai jigniți încă o dată... în momentul în care mă 

invitați, cel puțin aveți decența să nu mă jigniți, da? 
Alexandra Păcuraru: Păi, domnule, v-am văzut când ați zis că sunt plătită. 
Nicușor Halici: În primul rând că eu am demnitate și nu-i permit nimănui să atenteze să spună... 
Alexandra Păcuraru: Dacă aveați demnitate, răspundeați punctual la ceea ce ați fost întrebat. Le-ați fi 

arătat telespectatorilor care ne privesc altceva decât (neinteligibil) 
Nicușor Halici: Nu mă cunoașteți. În ceea ce privește faptul că trebuie să fiți departe de familie în 

fiecare seară și eu mă despart zilnic de familie pentru că cred în ceva. Dar știți ceva? Dumneavoastră 
pentru că nu mai credeți în români și nu-i mai apărați pe români de aceea noi o să vă sacționăm și noi, 
politicienii, ați înțeles? Foarte bine! 

Alexandra Păcuraru: Ba noi îi apărăm... domnule, vorbiți de sub umbrela lui Vasile Dîncu care a 
nenorocit această țară.  

Nicușor Halici: Atunci lăsați-mă... fiecare să-și plătească (neinteligiibl)  
Alexandra Păcuraru: Faceți o reformă cu un om care făcea la K2 numai interesul grupulețelor care vă 

plătesc pe dumneavoastră. Dacă empatizați cu românii de rând, nu mai furați din bani publici! 
Nicușor Halici: Nu mă plătește niciun grup pe mine, ați înțeles? Și vă rog frumos să vă retractați 

acuzațiile. Nu mă plătește niciun grup pe mine. 
Alexandra Păcuraru: Vreți să vă zic și eu ca Alina Gorghiu... luați pastila și cămașa? Da... vă rog, 

opriți-l pe domnul Halici... să-l ascultăm pe domnul Dorin... Iacob... 
Nicușor Halici: Să vă fie rușine de acuzațiile pe care le faceți! Ați înțeles? 
Alexandra Păcuraru: Domnule Dorin Iacob... 
Nicușor Halici: Eu nu sunt în grupurile în care sunteți dumneavoastră... nu sunt în niciun grup, să 

știți! 
Alexandra Păcuraru: Eu nu sunt nici la K2, nici lângă Dîncu, nici în statul paralel și nu am luat 

niciodată bani publici ca să-mi bat joc de acești români pentru că i-ați sărăcit. 
Nicușor Halici: Nu... da 350 de milioane de euro nu sunt bani publici care (neinteligibil) 
Alexandra Păcuraru: Deci, domnule, eu lucrez într-un mediu privat. 
Nicușor Halici: Stimată doamnă moderator, de ce nu spuneți românilor cât încasați din banii publici 

pe publicitatea plătită de Orban. Ca să nu spuneți nimic... eee, haideți, despre ce vorbim? 
Alexandra Păcuraru: Păi suntem un SRL... Heeei!... Știți ce înseamnă SRL? Societate cu răspundere 

limitată... nu suntem televiziunea de stat... 
Nicușor Halici: Da... și care încasați bani publici... 
Alexandra Păcuraru: Domnule Halici, spuneți-le românilor câți bani ați furat din bani publici atunci! 
Nicușor Halici: Spuneți românilor câte contracte aveți din bani publici cu guvernul României, da? 
Alexandra Păcuraru: Închideți-l că mă inflamează! Domnule Dorin Iacob... spuneați să nu mă 

enervez? Da, ăăă... ia-uite!... din bani publici... ia-uite! 
 

Sel 2 (rep 29.17 – 30.30 sel 27-22) Dorin Iacob: (...) vorbeați mai înainte de demnitari și demnitate... 
păi asta ne trebuie în România... Demnitatea acelora care conduc România la un moment dat... din 
Parlament, din guvern, de unde-or fi... de la orice partid... 

Alexandra Păcuraru: Păi și o vom avea, domnule Dorin Iacob? 
Nicușor Halici: O veți avea când veți plăti 127 milioane de roni care sunt ai românilor și nu-i plătiți de 

la Realitatea... atunci o veți avea... (neinteligibil) 
Alexandra Păcuraru: Domnule... statul paralel... vă zice ceva Vasile Dîncu? Ponta?  
Nicușor Halici: După aceea puteți vorbi de demnitate, doamna prezentator. 
Alexandra Păcuraru: RTV care funcționează cu echipamentele de la Realitatea? Ce treabă are 

Realitatea Plus cu frauda pe care a făcut-o statul paralel? De ce nu spuneți telespectatorilor că ați vrut să 
închideți Realitatea și de-aia ați înfundat-o? 

Nicușor Halici: Nu, nu... vorbim de demnitate și dumneavoastră nu puteți vorbi de demnitate când 
aveți 127 de milioane de lei datorie la români.    

Alexandra Păcuraru: Haideți, domnule... Ponta s-a jurat în toate părțile că va închide Realitatea TV. 
Noi, Realitatea Plus, suntem singura televiziune de știri pe plus, domnule... așa că verificați un pic și ce vă 
scrie statul paralel folosiți-le la WC-ul ăla din fundul curții de la școlile alea neutilate.  

Nicușor Halici: Să vă fie rușine! Vedeți că eu sunt unul care a (neinteligibil) după statul paralel 
(neinteligibil) 
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În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 

a nesocotit prevederile art. 67 din Codul audiovizualului potrivit cărora în exercitarea 
dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes 
public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi 
nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină 
exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

Astfel, membrii Consiliului consideră că afirmațiile moderatoarei, precum: ”Știți ce nu 
îmi place mie la acești pesediști? Că de fiecare dată când nu știu să vorbească și nu 
au ce să răspundă se inflamează și bat câmpii. De-asta nu mai am timp.”... ”Domnule 
Halici, vorbiți și răspundeți la ce vă întreb. Da, nu sunteți dumneavoastră moderator! 
Eu sunt aici! Dacă las toți invitații să bată câmpii... când vi s-a întrebat un proiect...”, 
”Nu, de multe ori m-am întrebat care este rolul meu aici într-o lume atât de 
superficială, cu așa de puțini politicieni demni pentru că demnitate e un cuvânt 
mare.”, ”Dacă aveați demnitate, răspundeați punctual la ceea ce ați fost întrebat.”, ”... 
domnule, vorbiți de sub umbrela lui Vasile Dîncu care a nenorocit această țară.”, 
”Faceți o reformă cu un om care făcea la K2 numai interesul grupulețelor care vă 
plătesc pe dumneavoastră. Dacă empatizați cu românii de rând, nu mai furați din bani 
publici!”Vreți să vă zic și eu ca Alina Gorghiu... luați pastila și cămașa?”, ” Da... vă 
rog, opriți-l pe domnul Halici... să-l ascultăm pe domnul Dorin... Iacob...”, ”Eu nu sunt 
nici la K2, nici lângă Dîncu, nici în statul paralel și nu am luat niciodată bani publici ca 
să-mi bat joc de acești români pentru că i-ați sărăcit.”, ”Domnule Halici, spuneți-le 
românilor câți bani ați furat din bani publici atunci!”, ”Închideți-l că mă inflamează!” ... 
”Domnule... statul paralel... vă zice ceva Vasile Dîncu? Ponta?”, ”Haideți, domnule... 
Ponta s-a jurat în toate părțile că va închide Realitatea TV. Noi, Realitatea Plus, suntem 
singura televiziune de știri pe plus, domnule... așa că verificați un pic și ce vă scrie 
statul paralel folosiți-le la WC-ul ăla din fundul curții de la școlile alea neutilate.” nu au 
fost de natură să asigure o separare clară a opiniilor de fapte, aceasta dovedind clar o 
atitudine părtinitoare, jignitoare și nedemnă de un moderator al unei emisiuni, față de invitatul 
Nicușor Halici, în comparație cu celălalt invitat, Ciprian Ciucu, cu care s-a coalizat în ce 
privește exprimarea opiniei privind nominalizarea unui singur proiect ”al persoanei din 
Capitala României care deschide lista PSD pentru Parlament, care a fost primar general, pe 
care să-l fi început și să-l fi terminat?”. 

La 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 conduce cu 
imparțialitate o dezbatere publică, fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor 
emisiunii, şi constituie un reper, un lider de opinie, care trebuie să asigure o separare clară a 
opiniilor de fapte şi să nu profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să 
contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

Consiliul consideră că, dat fiind domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, un 
prezentator/realizator/moderator de emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o conduită 
de respectare a dispoziţiilor legale ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi 
exercite dreptul la liberă exprimare în mod imparțial și cu respectarea drepturilor celorlalţi.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului 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. 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 1003/1993 



 

5 

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

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) 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. având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015, 
pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS se sancţionează cu somație de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 67 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 postul de televiziune 

REALITATEA PLUS, deoarece, în cadrul emisiunii Legile puterii din 27 noiembrie 2020, 
moderatoarea nu a asigurat o separare clară a opiniilor de fapte, beneficiind de poziția sa  
într-un mod care a contravenit exigențelor de asigurare a imparțialității, încălcându-se astfel 
prevederile art. 67 din Codul audiovizualului.” 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 


