
Decizia nr. 1083 din 28.11.2019
privind somarea  S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L.

Bucureşti, Str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1
CUI 29580380

- pentru postul REALITATEA PLUS
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1; 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, sector 1
 

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  28  noiembrie 2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare cu privire la respectarea,
în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în 13, 15.11.2019 de postul REALITATEA
PLUS, a  prevederilor Deciziei nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparține radiodifuzorului S.C. GEOPOL
INTERNAŢIONAL  S.R.L. (licenţa  audiovizuală  nr.  S-TV  303/17.01.2013 eliberată  la
31.10.2019 şi decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019).
În  urma  analizării  raportului  de  monitorizare  și  a  vizionării  de  înregistrări,  membrii
Consiliului au constatat  că  radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL  S.R.L. a
încălcat  prevederile  art.  64  alin.  (1)  din Decizia  nr.  220/2011  privind Codul  de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispozițiilor  invocate,  în  virtutea  dreptului  fundamental  al  publicului  la
informare,  furnizorii  de  servicii  media  audiovizuale  trebuie  să  respecte  următoarele
principii:
    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
 În fapt,  postul  REALITATEA PLUS a difuzat  în data de 13.11.2019,  de la ora
17.00, emisiunea  ”Lupta pentru România”, iar în 15.11.2019, emisiunile ”Dimineața de
știri” de la ora 07:00 și ”Realitatea românească” de la ora 21:00. 

Cu privire la conținutul acestor emisiuni, redăm o parte din aspectele reținute în
raportul de monitorizare:

13.11.2019
Lupta pentru România, în direct, interval orar 19:14 – 19:44
Moderator: Nicoleta Cone
Invitat în platoul emisiunii: Mihai Belu (jurnalist)
Prin telefon (interval orar 19:23 – 19:43): Cozmin Gușă (consultant politic)
Sel 1 (rep 26.40 – 31.28, sel 13-19) După ce și-a exprimat câteva opinii cu privire la conferința de presă

susținută de către președinte Klaus Iohannis, candidat la alegerile prezidențiale din partea PNL, Cozmin Gușă a
făcut următoarele comentarii: Alte concluzii ar fi… Dezbaterea electorală a început (neinteligibil). Întrebarea pe



care mi-o tot adresez de azi-dimineață că am simțit niște chestii subterane odată cu chestionarea evenimentelor
(neinteligibil) din  PSD este  cât  de  mare este  atacul  la  Klaus Iohannis,  dacă totuși  s-a desfășurat  această
operațiune de succes până în acest moment și acuma vă vorbesc în calitate de consultant politic, de strateg în
multe campanii, nu doar în România. Pentru că această strategie a fost de succes, dar întrebarea mea este
legată de ceea ce v-am spus mai devreme… cât  de mare și  cine desfășoară acest  atac subteran pentru că,
evident, el se simte la adresa lui Klaus Iohannis. (...) 

Cozmin Gușă:  Aicea a existat un soi de mișcări subterane în ultimele zile care implică rezerviști  din
serviciile secrete și, atenție!, nu mă refer doar la Florian Coldea, mă refer și la alții… foarte corect împotriva lui
Iohannis, nu neapărat susținători ai lui Dăncilă, dar desfășurând fel de fel de activități  (neinteligibil) și pe
internet… filmulețe care implică fel de fel de lucruri nelalocul lor… multe dintre ele false, dar legate bine de
noua structură (neinteligibil) anti-Iohannis… (...) Adică ce vreau să spun… după cât am cercetat astăzi… că
cercetăm și noi...  se pare că au existat zilele trecute o nouă ”sufragerie a lui Oprea”… Eu nu spun că s-a
întâmplat neapărat sufrageria lui Gabriel Oprea, dar o nouă sufragerie cu parte din personajele de-atuncea, se
pare că s-ar fi organizat, iar miza ar fi fost ca anti-Iohannis pentru că acest, să zicem, Florian Coldea, cât și
Laura Codruța Kovesi… ei sunt foarte supărați considerând că (neinteligibil), în pofida faptului că au încălcat
legea amândoi, Iohannis ar fi trebuit să-i susțină langa, așa, fără niciun argument. Ori dacă acest lucru s-a
întâmplat și-o să am confirmarea până mâine, atuncea este clar că îngrijorarea echipei de campanie pentru
genul ăsta de atacuri care pot să vină în următoarea perioadă.

Sel 2 (rep 31.28 – 36.29, sel 13-19) Cozmin Gușă:  Deci dacă ”sufrageria lui Oprea”, episodul 2… Și
aicea… uitați-vă, mă gândesc și la cel care a dezvăluit acest scandal, la Dan Andronic și la colegul lui Mirel
Curea care în această zi au avut o atitudine extrem de contondentă la adresa lui Florian Coldea care le-ar fi
trimis… nu știu dacă mesaje de amenințare, dar oricum mesaje de atenționare în ultimele zile… poate și-n
urma editorialului lui Mihai Curea pe care l-am dat la Realitatea legat de evidența faptului că Florian Coldea
trebuie să fugă să se ascundă pentru că proiectul lui cu USR, alternativă, a picat… deci așteptăm răspunsul
lor… și aicea mă tot învârt pentru că  după cum spuneam, în interviul Evenimentului Zilei pe care l-am acordat
(neinteligibil) și a apărut astăzi, eu am simțit (neinteligibil), influența rezerviștilor de tip Florian Coldea sau
Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct de la SIE, în sediul din Kiseleff, lucruri care au influențat și atitudinea de-
aseară care, sigur, m-a vizat și pe mine… nu m-a atins, merg înainte cu proiectul meu, n-am vreo treabă de
regretabil asta, dar ca să punctez un alt… că suntem la cald acuma… un alt element din discursul lui Klaus
Iohannis… el vorbește atât de dur împotriva PSD-ului… eu cred că greșește din nou… cred c-ar trebui să
vorbească împotriva conducerii actuale a PSD-ului sau împotriva fostelor conduceri, care-l includ și pe Victor
Ponta, într-adevăr, un membru al statului paralel… asta a uitat să ne spună Klaus Iohannis astăzi că, totuși,
Victor Ponta a fost  membru al  statului  paralel,  în timp ce Liviu Dragnea a fost  un emul,  un tip impus și
coordonat de către statul paralel al lui Coldea și Maior… deci împotriva PSD-ului, a unei formațiuni politice
indiferent cum ar fi, că are 10.000 de membri, că are 500.000 cât are PSD-ul… nu poți să vorbești așa… aaa, e
necesară o acțiune,  într-adevăr, cu asta sunt de acord,  dar ne duce cu gândul iar la generalii  rezerviști  ai
vechiului sistem… deperemerizarea PSD-ului…. Pentru că acum PSD-ul, dacă ne uităm la șefa de campanie…

Mihai Belu: Aici vreau și eu să intervin un pic cu nota asta de PRM… E normal să fie o notă de PRM acolo
la PSD că e o peluză întreagă de PRM-iști. Acum, întrebarea mea era… Acești rezerviști… și Coldea și Predoiu și
alți colonei și maiori care s-au îndreptat în zona asta de politică anti-UE, anti-NATO și au tot apărut meteoric
prin spațiul nostru… ei în jurul cui s-au repliat de data asta? S-au dus în jurul lui Ponta să se răzbune pur și
simplu sau s-au repliat în zona asta peremistică a PSD-ului?

Cozmin Gușă:  E foarte greu de răspuns la asta.  Acești  rezerviști  tot  timpul caută câte-o supapă.  Pe
vremuri, supapa lor se numea Corneliu Vadim Tudor, iar în plan regional era și Funar, erau și alții… La un
moment dat, a fost și Dan Diaconescu, săracu… da ăla-i prieten cu noi presa, adică aici a luat  (neinteligibil)
presa, în mod evident…

Mihai Belu: Da supapa Olguța, clar nu e.
Cozmin Gușă: Lia Olguța Vasilescu este fosta șefă a tineretului PRM-ist, a  stat foarte mult timp acolo și, în

mod evident, asta afectează astăzi, iar Codrin Ștefănescu știe de mare notorietate că a făcut parte tot de-acolo…
Deci  dacă  stăm  să  ne  gândim  logic,  putem  să  ajungem  la  concluzia…  cred  că  această  linie  a  obsesiei
rezerviștilor…statul paralel… ei s-au dus să pescuiască în zona Kiseleff, în zona PSD, mai ales că aveau acolo
moștenirea lăsată de legatul lui Liviu Dragnea cu care au fost într-o relație excepțională  (neinteligibil)  Liviu
Dragnea care și-a păcălit colegii de partid și pe alții că va da amnistia și grațierea, dar la influența lui Coldea ca
să-și păstreze manetele asupra politicienilor treaba asta n-a mai dat-o și foarte mulți s-au dus la pușcărie… mă
rog, în final s-a dus și el la pușcărie că dacă tot a fost atât de șmecher, trebuia să plătească cu ceva. 

Sel 3 (rep 36.29 – 41.37, sel 13-19) Cozmin Gușă: Deci ca să revin la întrebarea inițială, această ieșire a
lui Klaus Iohannis a fost generată de un eveniment… de un eveniment care nu se vede și de ambiția unora de a
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isca în această campanie o lebădă neagră, adică un eveniment neprevăzut care să poată să-l pună pe Iohannis
cu botul pe labe și să propulseze un contracandidat. Inițial, favoritul lor a fost Dan Barna, dar după ce Dan
Barna a murit politic, bineînțeles că acum Coldea și ai săi s-au concentrat pe Viorica Dăncilă ca fiind o favorită
a alor… nu cred că știe Dăncilă așa ceva, nu cred că are habar c-ar fi folosită într-un asemenea joc și, de obicei
când se fac asemenea jocuri sofisticate, treburile astea nu se comunică niciodată, dar această lebădă neagră
încearcă să se creeze și de-aicea, probabil, această decizie neanunțată, ad-hoc, a lui Ludovic Orban și a echipei
de campanie și a lui Klaus Iohannis de a ieși în acest exercițiu de transparență care, într-adevăr, face cvasi-
inutilă confruntarea, din modul în care s-au așezat treburile pentru că, de fapt, ce vrea să ne sugereze Klaus
Iohannis? Că e mult mai puțin în stare Viorica Dăncilă să-i adreseze întrebări complicate decât cvasi-totalitatea
mass-mediei din România care, uite!, timp de o oră și 20 de minute sau cât a fost, a evoluat și a pus ce întrebări
a vrut și probabil că românii vor fi mulțumiți de asta. 

Cozmin Gușă:  Totuși,  în continuare zic…  dacă această a doua sufragerie a lui Oprea există… da nu
neapărat în casă la Oprea… eu vorbesc despre această sintagmă… adică întâlnirea rezerviștilor pentru ca să
vadă  cum își  aranjează  ploile  pentru  un  viitor  câștigător,  atuncea  ne  vom aștepta  și  la  niște  evenimente
neprevăzute, nu doar la acele violențe de atitudine redacționale într-un  (neinteligibil)  că acolo au fost niște
povești… la ce filmulețe am văzut eu împotriva lui Klaus Iohannis în ultimele 2 – 3 zile… acolo au fost redacții
care au lucrat... nu vorbesc de redacția activă, vorbesc de redacții care pot să fie activate de oameni care știu
anumite treburi și care sunt coordonați. Iar pe oamenii ăștia nu i-am văzut la PSD în staff-ul de campanie care
a fost un staff slab. (...)

Cozmin Gușă: Deci acest lucru legat de Klaus Iohannis rămâne o mare întrebare. Clar (neinteligibil) în
această seară, să vedem cum își va derula campania în continuare, dar întrebarea rămâne… de ce, totuși, s-a
ambalat în acest fel, dacă a fost doar o strategie de mobilizare sau dacă a fost informat că în subteranele acestea
ale României care sunt dominate de rezerviști, inclusiv din fosta Securitate… nu mai vorbesc de cei care au
plecat de puțină vreme din servicii… s-ar pregăti niște lovituri pe modelul celor care s-au pregătit pentru că și
Corneliu Vadim Tudor în anul 2000 când a făcut acel scor a avut la dispoziție vreo 3.000 de Dacii care s-au
plimbat pentru câteva luni peste tot prin țară și pe la cârciumi, pe la mase, pe unde s-au dus ei pe-acolo… pe la
magazinele mixte, că așa se numeau, au încercat să convingă lumea de necesitatea să vină Corneliu Vadim
Tudor în loc de Ion Iliescu și ăla a făcut un scor foarte mare, s-a calificat în finală cu Ion Iliescu… a fost tot o
operațiune de rezerviști din statul paralel de atunci, așa cum arăta el.

15.11.2019
În cadrul emisiunii Dimineața de știri de la ora 07.00,  prezentată de către Ana Maria Păcuraru și Bogdan

Muzgoci, a fost difuzat un fragment dintr-un editorial al jurnalistului Mirel Curea, sursa: evz.ro.
Titlu: “Coldea-Kovesi, combinație criminală”. 
Sel 1 (rep.12.20-14.37, sel.15-7) Ana Maria Păcuraru: “Combinația Coldea-Kovesi a fost una criminală

și a lăsat în urmă cel puțin 15 morți.” 
Bogdan Muzgoci:  Este  acuzația  extrem de  gravă pe  care  o  lansează  jurnalistul  Mirel  Curea într-un

editorial.  
Ana Maria Păcuraru: El continuă și spune că multe dintre dosarele instrumentate de DNA au ajuns la

achitări, pentru că erau, citez, “trucate”.
Pe ecran este titrat acest fragment, cu titlul: Achitări pe bandă rulantă.
Voce din off: “Locul  aritmeticii  a  fost  luat  de întrebarea “cum a fost  posibil?” Aceste  nenumărate

achitări au avut drept numitor comun și vor avea în continuare dosarul fabricat, trucat, lipsit de orice probă
validă. Presa civilă a demonstrat de nenumărate ori algoritmul în baza căruia cei din calea Statului Paralel și a
călăilor din slujba sa, fostul șef operativ al SRI, generalul Florian Coldea și fostul șef al DNA, Laura Codruța
Kovesi.” Se arată în editorialul semnat de Mirel Curea.  Editorialistul notează că în acest angrenaj erau atrași
magistrați șantajați. “Lovitura finală era dată de judecătorii captivi combinației Coldea-Kovesi, fie colaboratori
ai serviciilor, fie șantajați  cu date din dosarele SIPA, fie ambele, aleși cu grijă în trageri la sorți  aranjate,
botezate “aleatorii”. Aceștia nu mai aveau de făcut altceva decât să pronunțe pedepsele cu privare de libertate.
De la un punct  încolo,  acela în care Curtea Constituțională a scos SRI din dosarele penale și  acela în care
generalul Coldea a fost înlăturat prin demiterea din șefia operativă a SRI și trecerea în rezervă, au început să
curgă achitările.  Judecătorii  care erau doar șantajați  și  amenințați  au prins curaj și au deschis ochii asupra
falsurilor  criminale  din  dosare  și,  așa  cum  spuneam,  achitările  au  început  să  curgă.  Numărătoarea  celor
nevinovați și achitați, dar cu viețile distruse, pare una care nu se mai termină (…) Dramele îndurate de mulțimea
de nefericiți  distruși de bestialitatea celor doi componenți ai Combinației Criminale Coldea-Kovesi scriu un
capitol de istorie cutremurător, căruia i se adaugă noi file zi de zi.” Explică Mirel Curea. Jurnalistul a făcut și un
bilanț al victimelor a ceea ce numește „Combinația Criminală Coldea-Kovesi” .  “Până acum, 15 morți! Drept
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pentru care, o soluție de meritată neuitare ar fi ca fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, împreună cu fosta
șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, ajutați de acoliții lor cu care au transformat țara într-un poligon de trageri cu
ținte vii, să pună mâna care pe lopeți, care pe târnăcoape și, în aceleași aplauze cu care deontologii își manifestau
entuziasmul atunci când executau oameni, să sape în curtea DNA o groapă largă și adâncă, în care să fie depuse
spre odihnă veșnică, cu un monument la cap, toate victimele lor.”, notează editorialistul. 

Realitatea românească  , în direct, interval orar 20:59 – 23:16, marcată ”  Dezbatere electorală  ”  
Moderator: Octavian Hoandră
Invitați  în platoul emisiunii:  Maria Vasii  (avocat),  Val Vâlcu (director DC News), Radu Carp (profesor

universitar), Tănase Stamule (decan ASE; PNL), Mirel Curea (redactor-șef adjunct ”Evenimentul zilei”), Daniel
Tudorache (primar sector 1, PSD)

Titluri afișate pe ecran: Lebedele negre din campanie; Jocuri de culise înaintea turului II; Controverse și
speculații după turul I; ”Lebăda neagră” de duminica trecută; Gușă: Dan Barna a murit politic; Gușă: Coldea
s-a concentrat acum pe Dăncilă; Gușă: Există o influență a rezerviștilor din servicii; Umbrele care ghidonează
campanie electorală; ”Coldea – Kovesi, combinație criminală”; Andronic: Coldea a pus presiune pe sociologi;
Barna a ieșit din schemă. Coldea se reorientează; Ipoteze incendiare după turul I al prezidențialelor; Jocuri de
putere făcute departe de ochii românilor; Ușile ASE, închise politicului în campanie; Dezbaterea Teodorovici –
Cîțu,  o  cacealma;  MFP  nu  a  revendicat  despăgubiri  din  dosarul  retrocedărilor;  Dezvăluiri,  amenințări  și
dezbateri  imaginare;  Război  aprig  Teodorovici  –  Cîțu;  Cîțu:  A  fost  grup infracțional  la  Finanțe;  Finanțele,
neinteresate de 84 de milioane de euro; Lui Iohannis nu-i șoptește nimeni în ureche; Dăncilă învață engleză;
Casca, engleza și ceasul de aur; Ironii între Iohannis și Dăncilă

Sel 2 (rep 58,18, sel 15-20 – rep 02.52, sel 15-21) A fost difuzat un material înregistrat cu intervenția
telefonică a lui Cozmin Gușă (a se vedea sel 3 și 2 din data de 13.11.2019, emisiunea ”Lupta pentru România” de
la  ora  17:00)  despre  conferința  de presă  susținută  de către  candidatul  PNL la  alegerile  prezidențiale,  actualul
președinte  Klaus  Iohannis,  influența  rezerviștilor  din  serviciile  secrete  în  campania  electorală  pentru  alegerile
prezidențiale și ambiția unora de a isca în această campanie o lebădă neagră.

În continuare, cu voce din off: Și jurnalistul Dan Andronic s-a referit la implicarea rezerviștilor în această
campanie, la un alt post de televiziune, mesaj pe care l-a reluat pe Facebook. 

Voce din off (text titrat pe ecran; Facebook Dan Andronic):  Într-o intervenție la Antena 3 am spus că
Florian Coldea vrea să fie ”lebăda neagră” a acestor alegeri prezidențiale. Ca și data trecută. (...)

Voce din off: Turul 1 al prezidențialelor provoacă noi controverse, speculații și ipoteze. Jurnalistul Dan
Andronic  face  precizări  cu  privire  la  operațiunea  ”lebăda  neagră”  din  turul  1  al  alegerilor  prezidențiale.
Concret, Andronic susține că Florian Coldea a pus presiuni pe sociologi de la mai multe case de sondare pentru
a-i  da  la  egalitate  în  exit-poll  pe  Dan Barna și  pe  Viorica  Dăncilă  pentru  a  provoca o  emoție  puternică.
Jurnalistul Ion Cristoiu punctează: Duminică, 10 noiembrie, la ora 6 după-amiaza s-a produs o răsturnare în
mersul votului mai mult decât enigmatică și anume… toate sondajele, tot ce se știa prin redacții era că în țară
Viorica Dăncilă era umăr la umăr cu Dan Barna. Se considera că va veni și diaspora și atunci, clar, Dan Barna
era în turul 2. Potrivit lui Dan Andronic, n-a fost o răsturnare de vot, ci o intoxicare majoră orchestrată de
fostul prim adjunct al Serviciului Român de Informații, intoxicare produsă sub numele de cod ”lebăda neagră”.
În postarea de pe Facebook  Andronic susține că Florian Coldea a făcut presiuni asupra instituțiilor de sondaj
ca acestea să prezinte în exit-poll-uri procente egale între Dan Barna și Viorica Dăncilă. Coldea avea nevoie de
emoție și de-aici siguranța lui Dan Barna atunci când s-au publicat primele sondaje, acesta vorbind de marjă de
eroare generoase. Așa îl aburise Coldea, conchide Dan Andronic.

Sel 3 (rep 06.09 – 12.17, sel 15-21) Octavian Hoandră:  Domnule Curea, vă rog frumos să-mi explicați
viziunea asta asupra primului tur din alegeri… ăăă… pot să vă confirm și eu mare parte din ea… neoficial…

Mirel Curea: Păi ce să vă spun, domne, ce-ați trăit? (râsete)
Octavian Hoandră: Ca să afle și telespectatorii… am văzut că nu s-a discutat despre asta decât în scris… s-

au mai scris…
Mirel Curea:  Da,  s-a încercat o… exact cum v-a povestit colegul meu Dan Andronic… s-a încercat o

mare șmecherie de tip milițiano – securistic… că alea, pur și simplu, securistice parcă-s ceva mai deștepte,
așa… milițiano – securistic… adică ce? Casele astea de sondare a opiniei publice, așa, să dea ”pe surse” că doi
dintre candidați, Viorica Dăncilă și Dan Barna… Borno, cum îi spuneți dumneavoastră… sunt umăr la umăr.
Ei nu erau deloc umăr la umăr. Îi felicit pe doi… 

(...)
Mirel Curea: Sunt  cap la cap… Au zis… da, domne, ne roagă Coldea la telefon, direct sau indirect… că

pe unii i-a sunat direct, pe alții i-a sunat indirect… până pe la trei au zis… da, domne, sunt cap la cap, sunt cap
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la cap, sunt cap la cap… de ce?... Ca să ne prindem și noi un pic ce se vrea. Urma să se umble la STS mai pe
seară… aia se întâmpla… iar oamenii nu trebuiau să se mire, trebuiau să fie familiarizați…

(...)
Mirel Curea: Ooo, cum să fie greu? Păi când vi l-a pus pe Dragnea? Cum vi l-au pus cu 92%? V-a umblat

la informatori și vi l-au pus…
Daniel Tudorache Da. 
Mirel Curea: Când l-au pus pe Orban, cum l-au pus? Le-a umblat la informatori.
Bărbat din off: (neinteligibil)
Mirel Curea: Și s-a făcut jocul ăsta pân' la ora trei. Și la ora trei, doi dintre cei trei au sucit-o în sensul c-

au dat-o pe bune și au spus… domne, e 10% diferența între ei… Da, e 10%. Și atuncea apărând la doi că
diferența e de 10% și ăia care trebuiau să umble prin alte… și-au luat mâna (neinteligibil) de pe Coldea. Da…

Octavian Hoandră: Poate apare o altă lebădă neagră…
(...) 
Mirel Curea:  Domne, omul a încercat și omul și-a furat-o rău de tot pentru că și ăia care au mers pe

mâna lui până pe la orele 15:00… la revedere, domne… ăia nici pe stradă nu-l mai salută, domne… că mulți au
mers pe mâna lui până la orele 15:00… ăia dacă cumva au mers pe mâna acestui Coldea… nu știu, vreun frate,
vreo soră… nici ăia nu-l mai cunosc… De ce? Pentru că i-a făcut să-și pună mâna-n cap, de-aia! 

Octavian Hoandră: Da omul joacă ultima… e nefericit… Iohannis l-a repudiat, Helwig l-a repudiat…
Mirel Curea:  Da, vine și  joacă din ce în ce mai disperat… nu știu de ce nu s-o calma, are o pensie

imensă… nu știu de ce nu s-o calma, nu înțeleg… aicea explicația nu este decât boala… altă explicație… și
frica… și frica…Umblă… toată vara a umblat pe la toți pe care i-a băgat prin pușcărie să le explice că, de fapt,
el i-a salvat că dacă nu era el, Kovesi le dădea 8 – 10 ani… da fiind el i-a salvat, ăia au luat numai 1 – 2 – 3 ani.

Octavian Hoandră: Și-l crede cineva? 
Mirel Curea:  Nu-l crede nimeni… V-am zis, stau de vorbă cu el… unii și-l înregistrează când le spune

poveștile astea… După aia… după aia, a început să trimeată ăstora care suntem mai informați… nu neapărat
mai informați, că nu suntem mai deștepți, da unii suntem mai liberi de sarcini, domne… Nu ne-a agățat nimeni
cu nimic… nici cu bani, nici cu funcții, nici cu… cu absolut nimic. Și atunci noi spunem ce avem de spus.
Poate uneori greșim, da spunem ce avem de spus. A început să trimeată, domne… deci mi l-a trimis pe-al
treilea… Mi l-a trimis pe primul… zic… Hai, mă, vorbește lumea să n-adoarmă… Domne, mi l-a trimis pe-al
doilea… unul care nu trece anul să n-aibă cărți… vreo două cărți stipendiate de ICR… Păi știm exact ce e cu
ăștia, cu ICR-ul… că au și indicativ de unitate militară… Domne, pe urmă mi-a venit al treilea, domne… și
ăștia toți…

Daniel Tudorache Păi n-ați înțeles… din cauza asta…
Mirel Curea:  Nici nu vin, domne, cu legende… domne, să ia dosarul meu de la surse deschise… că știu

ce scrie-n el… să vadă că orice presiune mă scoate din minți și că înțelege… citez din ce scrie în dosarul meu de
la surse deschise… înțelege de argumente raționale. Domne, și mi l-a trimis pe-al treilea... sunt și proști… toți
vin cu același speech… domne, dar ar trebui să vină cu legende diferite, domne, să fie mai deștepți un pic… da
n-au  cu  cine  să  fie  deștepți  din  moment  ce  serviciile  astea  s-au  umplut  cu  nepoți,  gineri,  amante  și  alte
combinații, domne… Și… băi, Mirele, mă… nici nu pot să-l imit, așa… Băi, Mirele! Ce-ai, mă, cu Coldea ăsta?
Adică era așa… Eu-s cam nebun, am ceva cu el… el e un om cumsecade.. Ce-ai, bă, cu el? Ca și cum aș întreba
acuma… că îl cerți tu, om bătrân,… Băi, da ce-ai, mă, cu biata bătrână? Domne, și aicea mi s-a rupt filmul.
Hai, domne, să-i explic… eu trebuie să explic  public ce am cu el… Domne, și-am explicat public într-un
editorial ce-am cu el.

Sel 4 (rep 14.12 – 14.37, sel 15-21) Octavian Hoandră, despre Florian Coldea: … n-am avut nicio treabă…o
singură dată l-am întâlnit pe domnul Coldea… să-i dea Dumnezeu sănătate!... în aeroport mi-a zis: Sunt statul
paralel! Zic: Eu nu! Și am băut o cafea și asta a fost. N-am o problemă cu el, dar a dispărut o lume nocivă. Odată
cu domnia-sa și cu doamna Kovesi, din punctul meu de vedere…

Mirel  Curea:   Numai  nocivă,  domne,  numai  nocivă? A dispărut  o  lume cri-mi-na-lă care  a  omorât
oameni.

Sel 5 (rep 29.33 – 31.09, sel 15-21) Tănase Stamule: Toată campania asta (neinteligibil) fără PSD mie mi
s-a părut un mesaj… un mesaj fără conținut.

Val Vâlcu:  Cel mai mare fake-news… cea mai gogonată problemă falsă era… Domne, vine diaspora și
votează cu Barna, de parcă Barna avea toate voturile și sociologii serioși au spus… noi am consultat mai mulți
pentru DC News… au zis: Domne, nu poate să treacă Dan Barna de Klaus Iohannis în diaspora pentru că… e
președintele în funcție, a făcut…
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Octavian Hoandră:  Dacă umblau ăia la STS, știi cum trecea? Imediat! Nu-l aresta pe Voicu… da ăștia
pentru  ce-au  făcut…  Despre  ce  vorbim?  Domn  profesor,  despre  ce  vorbim?  Au  furat  alegerile  ca  niște
nesimțiți…

Radu Carp: S-a făcut la un număr mic de voturi…
Octavian Hoandră:  Cine? Eu am stat… Domn profesor, în timp ce eu mă duceam la vot, ăștia făceau

cenaclu la Oprea acasă și aranjau alegeri. Păi despre ce vorbim?
Val Vâlcu: Se discuta pe față, domne. 
Octavian Hoandră: Păi se discuta pe față.
Invitații au vorbit în același timp. 
Octavian Hoandră: Păi, domne, știți… procentele… că diaspora… apăsa două butoane și câștiga…
Val Vâlcu:  Mai țineți minte ce-a invocat în campania lui Geoană după înfrângerea din 2009? Care erau

mecanismele care ar fi trebuit să fie cercetate și n-au fost? Și anume că au schimbat procesele verbale… s-au
schimbat…

(...)
Octavian Hoandră: Au vrut să declanșeze verificarea și l-au arestat pe Voicu de pe stradă… Ne facem că

nu mai știm?
(...)
Octavian Hoandră: S-au furat alegerile… într-un cuvânt… Într-un cuvânt… (…)
Sel 6 (rep 40.54 – 42.53, sel 15-21) Mirel Curea: Domnu' primar, povestiți, domne, pe bune… povestiți pe

bune că sunteți un om serios, domne… În momentul în care… știți bine cum a fost votul, domne, când v-ați trezit
cu Dragnea președinte de partid, domne… știți foarte bine cum au vorbit șefii centrelor operative zonale cu șefii
Consiliilor Județene, cu șefii PSD-ului din teritorii și v-ați trezit cu el cu 92%, domne, parcă era Iliescu în '90 la
20 mai… Că nu e, domne, o rușine… Nu e o rușine, domne…

Daniel Tudorache Deci făcuse acel mecanism de a vota toți membrii de partid… și făcuse Ponta… Și făcuse
pentru el că el trebuia să rămână pe viață…

Mirel Curea: Așa este… Domne, este un pas către sănătate, domne, dacă… povestiți, domne, ce i-au făcut
lui  Orban…  cum l-au  transformat  din  om  neom…  Ne  spunea  nouă,  ziariștilor…  Băi;  Mirel,  îți  dau  un
interviu… Fir-ar mama lor de securiști și de DNA și de… Lasă-mă să-mi rezolv, mă… povestesc cum și-au
bătut joc de mine în ultimul hal… Și când să-mi povestească că a luat o achitare, ei m-au făcut paf și l-au arătat
pe-al doilea… Domne, scăpați… domne, trebuie să ne luptăm cu viperele astea, domne, care ne extermină pe
rând ca pe gușteri… partide… Zâmbiți ironic… E mișto DNA-ul până în momentul în care vă face un dosar.
Toți se trezesc în momentul ăla. Domne, toți  se trezesc… Ia uitați  pe Barna, domne! Domne, parcă Barna
aștepta un tramvai și a trecut tramvaiul cu ușa aia burduf… s-a rupt și l-a lovit ușa… Nu știe ce l-a lovit,
domne… E mișto DNA-ul, domne, e minunat… Jos corupții!

Daniel Tudorache: Cât s-a folosit de ei a fost perfect…
Octavian Hoandră: Așa fac toți… E normal… 
Mirel Curea: Bineînțeles… Da, domne… Domne, înnebunesc această… nu mă refer la dumneavoastră…

când văd această inconștiență, domne… Domne, chiar așa? Așteptăm ca găinile la Crevedia, domne, să ne taie
niște derbedei gâtul pe rând și abia atunci să ne văietăm?

Octavian Hoandră: Da, deocamdată așa a fost… 
Daniel Tudorache: Și gândiți-vă că ei erau oameni politici care mergeau în fața electoratului și luau voturi

și venea unu care a fost numit și el hotăra: Tu mori, tu mori, tu trăiești…
(rep 58.54, sel 15-21 – rep 00.19, sel 15-22) A fost difuzat același fragment din editorialul semnat de

jurnalistul Mirel Curea de la ”Evenimentul Zilei” (a se vedea sel 1 din data de 15.11.2019, emisiunea ”Dimineața
de știri” de la ora 07:00).

Vizionând înregistrări şi analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat  că  în  cadrul  emisiunilor  ”Lupta  pentru  România”  din  13  noiembrie  2019,
”Dimineața de știri” de la ora 07:00 și ”Realitatea românească” de la ora 21:00, difuzate
în 16 noiembrie 2019,  nu au fost respectate principiile informării prevăzute de art. 64 alin.
(1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorul avea obligația de a asigura o
distincție  clară  între  fapte  şi  opinii,  iar  informarea  cu  privire  la  un  subiect,  fapt  sau
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Astfel, așa cum s-a reținut în raportul de monitorizare, pornindu-se de la un articol
publicat  într-un cotidian,  în cadrul acestor emisiuni,  atât în intervenția telefonică a lui
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Cosmin Gușă, cât și  a comentariilor  din studio ale invitaților și moderatorilor,  au fost
făcute referiri la influența rezerviștilor din serviciile secrete în campania electorală pentru
alegerile  prezidențiale  și  ambiția  unora  de  a  isca  în  această  campanie  o  “lebădă
neagră”,  la  intervențiile  făcute  de  membri  ai  serviciilor  secrete  în  alegerile  pentru
președinția partidelor politice, la „combinația criminală Coldea-Kovesi” și achitările din
dosarele instrumentate de DNA.

În acest context, membrii Consiliului au constatat că aceste subiecte referitoare la
posibila  implicare într-un mod fraudulos a serviciilor secrete, fie cele active, fie cele în
rezervă, în procesul electoral actual sau în precedentele alegeri, nu au fost prezentate
într-un  mod  imparţial  şi  cu  bună-credinţă,  și  au  considerat  că  asemenea  afirmații,
precum  cele  exemplificate  anterior,  nu  au  constituit  simple  opinii  critice,  în  limitele
libertăţii  de  exprimare,  ci  au  avut  un  conținut  acuzator,  iar  în  susținere  nu  au  fost
prezentate  probe,  care  ar  fi  permis  publicului  să  aprecieze  cât  de  justificate  sunt
acuzațiile, astfel încât să-și poată forma propria părere în cunoștință de cauză. 

De asemenea, Consiliul a constatat încălcarea dreptului fundamental al publicului
la informare și prin neasigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii, ținând cont că
nu toate afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii analizate pot fi catalogate ca simple “opinii”,
“judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care rezultă din conţinutul acestora
că au constituit acuzaţii factuale, susceptibile de a fi demonstrate şi probate. Mai mult,
dreptului  fundamental  al  publicului  la  informare  a  fost  prejudiciat  și  în  considerarea
faptului  că,  așa cum s-a consemnat  în raportul  de monitorizare, nu a fost  prezentat
vreun punct de vedere al persoanelor menționate în cadrul emisiunilor în legătură cu
afirmațiile făcute pe parcursul acestora și nu s-a făcut precizarea că s-a încercat, în mod
repetat,  contactarea telefonică pentru obținerea unei reacții  în legătură cu informațiile
prezentate și care le vizau în mod direct de o manieră a le prejudicia.

Faţă  de  acestea,  membrii  Consiliului  au  constatat  că,  în  cadrul  emisiunilor
analizate, nu a fost  asigurată informarea obiectivă a publicului  în legătură cu  aceste
subiecte de interes public, în condițiile în care era în plină desfășurare al doilea tur al
campaniei  electorale  pentru  alegerile  prezidențiale.  Astfel,  în  calitate  de  garant  al
interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul
în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate. 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, iar difuzarea ştirilor trebuie să
fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste aspecte, 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 somaţie publică. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 303/17.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 1927.1/09.06.2015 pentru postul
REALITATEA PLUS) se  sancţionează cu somaţie  publică de  intrare  în  legalitate
pentru încălcarea prevederilor art. 64 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 ulterioare, radiodifuzorul  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  somaţie  publică postul
REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul unor emisiuni din 16 și 17 noiembrie 2019,  în
contextul subiectelor despre posibila implicare frauduloasă a serviciilor secrete în procesul
electoral,  publicul  nu  a  beneficiat  de  o  informare  imparțială  și  cu  bună-credință,  prin
asigurarea  unei  distincții  clare  între  fapte  și  opinii,  potrivit  art.  64  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 
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