
 

 
Decizia nr. 179 din 21.02.2023 

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 21 februarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare  cu privire la 
emisiunile „Știri, Dezbateri” din 10-11.12.2022 (sesizarea 12159/12.12.2022), „România 
suverană” din 14.12.2022 (sesizarea 12266/14.12.2022) și „100%” din 16.12.2022 
(sesizarea 12347/2022-12-17), difuzate de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 eliberată la 
13.12.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 64 alin. (1) lit. 
a) și b) și 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

- art. 64 alin. (1) 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. 
-  art. 67 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. 

Consiliul a constatat că modul în care au fost tratate subiectele în cadrul emisiunilor 
„Știri, Dezbateri” din 10-11.12.2022, „România suverană” din 14.12.2022 și „100%” din 
16.12.2022, a contravenit dispozițiilor citate. 

Redăm sinteza constatărilor din rapoartele de monitorizare, după cum urmează: 
1.- emisiunea Știri și dezbateri – 10, 11.12.2022 –  

În data de 10.12.2022 ( interval monitorizat 15 -24.00) și 11.12.2022 ( interval monitorizat 16.00-
17.00), în emisiunile de știri și de dezbateri difuzate de Realitatea Plus, s-a discutat constant și 
s-au făcut apeluri de către moderatorii emisiunilor pentru o campanie lansată de Realitatea 
Plus- Vrem Petrom înapoi, prin semnarea unei petiții în acest sens de către cetățenii României. 
În paralel, au rulat minispoturi (despărțite prin coperte specifice de spoturile comerciale) în 
care personalități, jurnaliști, membrii ai societății civile etc se  refereau la sentimentul 
patriotic, la România, la OMV ( exemple, Deschide Lumea, ora 15.00, S4 - spot Petrișor Peiu 
Day Time News, ora 16.00, S4- spot Alex Căutiș, în data de 10.12.2022). 
Au fost difuzate pe parcursul discuțiilor declarații înregistrate ale unor politicieni sau jurnaliști 
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( Alexandra Păcuraru), ori analiști ( Cozmin Gușă) referitoare la motivele și starea de spirit 
după respingerea intrării României în Schengen, dar și referitoare la naționalizarea OMV.  

 Deschide lumea, ora 15.00-15.49 
Moderator Saviana Rusu, invitați: Gabriel Marin,  antreprenor, studio, Ecaterina Andronescu, fost 
ministru al Educației, studio, Magda Bistriceanu, analist politic, tel, Silvia Dinică, senator USR, tel, 
Vlad Pufu, senator PNL, tel. 
Titluri afișate pe ecran (în legătură cu tema dată): ROMÂNII POT SEMNA LA 
petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi, CAMPANIE REALITATEA PLUS: VREM PETROM INAPOI!, 
PESTE 2400 DE ROMANI AU SEMNAT PETIȚIA IMEDIAT DUPĂ LANSARE, VĂ MULȚUMIM 
PENTRU CĂ SUNTEȚI ÎMPREUNĂ PENTRU ROMÂNIA, MOBILIZARE MASIVĂ: ROMÂNII 
SEMNEAZĂ PETIȚIA REALITATEA, REVOLTĂ URIAȘĂ, CUM PUN ROMÂNII LA CALE MARELE 
BOICOT, APROAPE 3000 DE SEMNĂTURI PENTRU PETIȚIA REALITATEA PLUS, CUM VOR 
BOICOTA PRIMII OAMENI ÎN STAT COMPANIILE AUSTRIECE, MINIȘTRII GUVERNULUI CIUCĂ, 
CLIENȚI AI COMPANIILOR AUSTRIECE, CTP: E O LOVITURĂ DE STAT FAPTUL CĂ NU AM 
INTRAT ÎN SCHENGEN, POLITICIENII CARE-ȘI ȚIN AVEREA ÎN BĂNCILE AUSTRIECE, LIDERUL 
UDMR, REACȚIE DURĂ: NU CEDĂM ȘANTAJULUI AUSTRIEI, ROMÂNII S-AU SĂTURAT ȘI IAU 
ATITUDINE, ÎȘI VOR ȚARA ÎNAPOI, ROMÂNII NE POT SCRIE LA  vrempetrominapoi@gmail.com 
ș.a.m.d. ALTE TITLURI: GIGI BECALI ÎI DESFIINȚEAZĂ PE AUSTRIECII CARE NE 
BATJOCORESC, ORA 18. CĂTĂLIN BOTEZATU, REACȚIE DURĂ ÎN DIRECT: AJUNGE CU 
BĂTAIA DE JOC!, CAMPANIE REALITATEA PLUS VREM PETROM ÎNAPOI, ROMÂNII POT SĂ 
SEMNEZE  LA ADRESA petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi. 
 

În cadrul emisiunii s-au făcut mai multe afirmații de către moderator și invitați referitoare la 
naționalizarea OMV și aderarea României la Schengen, în contextul campaniei inițiate de 
Realitatea Plus Vrem Petrom Înapoi, astfel ( exemple):  

S1 Rep. 57.38-59.59, sel. 10-14 
Saviana Rusu: Scandalul momentului ia amploare în rândul românilor obișnuiți, care se 
revoltă față de decizia Austriei de a nu ne primi în Schengen. Peste 2300 de români au 
semnat în doar câteva ore petiția semnată de Realitatea Plus prin care se cere recuperarea 
companiei petroliere Petrom, adică naționalizarea ei. 
(…) 

Saviana Rusu: Realitatea Plus a început o campanie în premieră prin care se dorește recuperarea 
companiei petroliere Petrom, de-a lungul anilor s-a vorbit despre corupție și despre felul în care a fost 
dată pe bani puțini austriecilor, lucrurile pot fi însă îndreptate iar asta se poate realiza printr-un 
referendum, Realitatea Plus va începe demersurile pentru obținerea de semnături astfel încât 
autoritățile să declanșeze o astfel de procedură, puteți semna și dumneavoastră pe adresa petitie 
online vrem petrom inapoi.  
S2  Rep. 00.00-10.00, sel. 10-15 
Alexandra Păcuraru: Ba da, eu mă așteptam, bun găsit dragii mei, pentru că eu trăiesc în România, 
țin bani în România și vorbesc cu fiecare om cu care mă întâlnesc. Suntem revoltați, gata, am fost 
mult prea toleranți, nu mai putem, nu mai putem să trăim cu această otravă austriacă pe viață 
îi vrem să îi convingem să ne dea resursele înapoi și putem să facem acest lucru dacă ne 
unim forțele și semnăm.  
Saviana Rusu: Este un demers care trebuie să se finalizeze printr-un referendum dacă demersul 
trebuie cumva procedural concretizat, crezi că autoritățile vor ține seama de ceea ce își doresc 
românii finalmente?  
Alexandra Păcuraru: Trebuie, sunt obligați să facă acest lucru, cu toții știm că sunt foarte mulți 
politicieni corupți, cu toții am văzut filmulețe în care austriecii recunosc că ne-au corupt 
funcționari publici, că ne-au șpăguit demnitari români ca să obțină contracte pe care nu le-au 
onorat cu statul român, în valoare de sute de milioane de euro, trebuie să se facă dreptate în 
România pentru că românii s-au săturat, cei care sunt vinovați, cei care sunt trași la 
răspundere să plătească pentru trădare națională și să facă un pas în spate din clasa politică 
iar cei care vor să ne luăm țara înapoi să intrăm să fim uniți să semnăm și să ne facem auziți. 
Iar autoritățile nu vor avea ce să facă decât să facă România suverană și să facă dreptate.  

 Day Time News, ora 16.00-16.48 
Moderator: Nicoleta Cone 
Invitați: Corina Crețu, europarlamentar, tel, Răzvan Theodorescu, academician, tel, Dan Ionescu, 
jurnalist, tel,  Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, tel, Miroslav Tașcu Stavre, lector 
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universitar, tel.  
Titluri afișate pe ecran: APROAPE 4000 DE ROMÂNI AU SEMNAT PETIȚIA IMEDIAT DUPĂ 
LANSARE, ROMÂNII NE POT SCRIE LA VREMPETROMINAPOI@REALITATEA.NET, PREȚURILE 
CARBURANȚILOR AU SCĂZUT IMEDIAT DUPĂ BOICOTUL ROMÂNILOR, ROMÂNII POT SEMNA 
LA PETITIEONLINE.COM/VREM_PETROM_INAPOI, CAMPANIE REALITATEA PLUS: VREM 
PETROM INAPOI, FOST MINISTRU: AUSTRIA AR TREBUI DATĂ ÎN JUDECATĂ PENTRU VOT, 
CE SPUNE ȘOȘOACĂ DUPĂ UMILINȚA ROMÂNIEI, LISTA CU VINOVAȚI, CUM NE-AM 
TRANSFORMAT DIN PARTENERI ÎN PROBLEMA AUSTRIEI, AUSTRIA: VOTUL ESTE UN 
STRIGĂT DE AJUTOR ș.a.m.d. Alte titluri ( centru, în ecran splitat): ORA 17, GIGI BECALI ÎI 
DESFIINȚEAZĂ PE AUSTRIECII CARE NE BATJOCORESC, CAMPANIE REALITATEA PLUS 
VREM PETROM ÎNAPOI, ROMÂNII POT SĂ SEMNEZE  LA ADRESA 
petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi.  

În cadrul emisiunii s-au făcut mai multe afirmații de către moderator și invitați referitoare la 
naționalizarea OMV și aderarea României la Schengen, în contextul campaniei inițiate de 
Realitatea Plus „Vrem Petrom Înapoi”, astfel, exemple: 

S1 Rep. 58:03- 59.59, sel. 10-15 
Nicoleta Cone: Românilor, umiliți de refuzul Austriei de a ne primi în spațiul Schengen, se 
revoltă românii, își vor țara înapoi. Aproape 4000 de oameni au semnat petiția Vrem Petrom 
înapoi lansată de Realitatea Plus. Ascultăm mesajele dure ale românilor în doar câteva 
momente. Vedem și urmările boicotului românilor care au luat măsuri urgente împotriva 
companiilor austriece de la noi din țară. Cât au ajuns să coste astăzi carburanții aflați imediat. 
Avem și mesajul tranșant al Dianei Șoșoacă pentru țara care ne-a lăsat la poarta Europei, ce 
interese ascunse stau în spatele acestei decizii, cine ar trebui să fie tras la răspundere și ce 
urmări grave poate avea decizia Austriei, umilința pe care românii au trăit-o la Bruxelles ar avea 
rădăcini până la Kremlin 

S2 Rep. 13.36-20.11, sel. 10-16 intră în direct prin telefon Dan Ionescu, jurnalist 
Nicoleta Cone: Românii reacționează fabulos la acțiunea noastră, petiția realizată de noi în 
favoarea naționalizării companiei Petrom a fost semnată până acum de peste 3500 de 
persoane. Vă mulțumim tuturor, să le arătăm tuturor așadar că suntem o forță, că nu vrem 
să fim umiliți la noi acasă, să păstrăm așadar ce este al nostru să arătăm că suntem o 
națiune cu demnitate. Vă invităm în continuare să semnați petiția prin care le cerem 
autorităților declanșarea unui referendum național. Ne vrem petrolul înapoi, ne vrem 
demnitatea înapoi. Iar în acest context, doamnelor și domnilor, prețurile la carburanți 
înregistrează ieftiniri record după ce românii au amenințat cu boicotarea firmelor austriece 

 Deschide lumea, ora 17.00-17.48 
Moderator Saviana Rusu, invitați: Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe, studio, Laurențiu 
Gâdei, PSD, skype, Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de Finanțe, skype, Adrian Izvoranu, 
reprezentantul Patronatelor, studioDiana Șoșoacă, senator, skype .  
Titluri afișate pe ecran: ROMÂNII POT SEMNA LA petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi, 
CAMPANIE REALITATEA PLUS: VREM PETROM INAPOI!, VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ SUNTEȚI 
ÎMPREUNĂ PENTRU ROMÂNIA, MOBILIZARE MASIVĂ: ROMÂNII SEMNEAZĂ PETIȚIA 
REALITATEA, PESTE 4000 DE ROMANI AU SEMNAT PETIȚIA IMEDIAT DUPĂ LANSARE, ÎNALT 
OFICIAL DE LA BRUXELLES SE RĂZGÂNDEȘTE ȘI NU NE MAI SUSȚINE, SUSȚINĂTORII 
ROMÂNIEI TREC DE PARTEA AUSTRIEI, PREȚURILE CARBURANȚILOR SCAD DUPĂ 
BOICOTUL ROMÂNILOR, ACUM: DEFILARE CU STEAGUL RUSIEI LA VIENA. ALTE TITLURI: 
BOTIN FACE SHOW TOTAL CU BĂNICĂ ȘI DIACONU: CÂT NE MAI LĂSĂM CĂLCAȚI ÎN 
PICIOARE?   
În cadrul emisiunii s-au făcut mai multe afirmații de către moderator și invitați referitoare la 
naționalizarea OMV și aderarea României la Schengen, în contextul campaniei inițiate de Realitatea 
Plus „Vrem Petrom Înapoi”, astfel, exemple:  
Rep. 01.17 (S1), S2 
Saviana Rusu: Realitatea Plus inițiază un demers unic, astăzi începe o campanie prin care se 
dorește recuperarea companiei petroliere Petrom, de-a lungul anilor s-a vorbit despre corupție și 
despre felul în care a fost  dată pe bani puțini austriecilor. Lucrurile pot fi însă îndreptate iar asta se 
poate realiza printr-un referendum. Realitatea Plus începe demersurile pentru obținerea de semnături 
astfel încât autoritățile să declanșeze o astfel de procedură. Puteți semna și dumneavoastră pe 
adresa petitieonline vrempetrominapoi.  
Alexandra Păcuraru ( înregistrare): Este momentul să dăm dovadă că suntem uniți, că suntem 
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demni, că suntem deștepți și românii nu sunt proști. Realitatea Plus inițiază așa cum ai spus 
și tu un demers unic, dorim naționalizarea companiei Petrom și pentru realizarea acestui fapt 
vor iniția demersurile necesare. Vom începe să strângem semnături pentru declanșarea unui 
referendum cu o întrebare cât se poate de simplă. Doriți ca Petrom să revină statului român? 
Este timpul să punem stop acestei vânzări frauduloase rezultate în urma unei acțiuni profund 
corupte, să terminăm cu cei care ne fură resursele. Vă rog să intrați pe petitieonline.ro, 
vrempetrominapoi, vrem ca toți oamenii care doresc ca Petrom să revină statului român să 
intre pe această platformă și să semneze, să susțină demersul nostru, am creat și o adresă de 
email vrempetrominapoi@realitatea.net, la care oamenii să ne scrie de ce susțin demersul 
nostru, respectiv ca Petrom să fie naționalizat și să revină statului român. Dorim ca cei 
vinovați de vânzarea companiei pe nimic să plătească și dorim…am văzut filmulețe în care 
austriecii recunosc că ne-au corupt funcționari publici, că ne-au șpăguit demnitari români ca 
să obțină contracte pe care nu le-au onorat cu statul român în valoare de sute de milioane de 
euro. Suntem revoltați, gata, am fost mult prea toleranți, nu mai putem, nu mai putem să trăim 
cu această otravă austriacă pe viață, îi vrem să îi convingem să ne dea resursele înapoi și 
putem să facem acest lucru dacă ne unim forțele și semnăm.  
(Rep.02.20, S5) 
Eugen Teodorovici: Cine l-a pus pe Oros la Agricultură? Două milioane de euro a costat postul 
lui Oros. Două milioane. 
Saviana Rusu: Ce informații aveți în acest sens? 
Eugen Teodorovici: Ei, să mă cheme ăia care vor să afle informații să afle mai multe. 
Saviana Rusu: Cine a plătit banii aceștia?  
Eugen Teodorovici: Ăia care l-au pus acolo, ăia de la zootehnie, de al sectorul zootehniei. 
Saviana Rusu: Deci un post de ministru, domnule Teodorovici, două milioane de euro?  
Eugen Teodorovici: Atenție, vă spun încă o dată, eu nu-mi retrag niciodată ceea ce spun. Ceea 
ce spun susțin cu argumente, dacă cineva este interesat pentru mai multe, cu mare drag, 
oricând.  

 Prime Time News, ora 18.00-18.48 
Moderator: Nicoleta Cone, invitați: Cătălin Botezatu, tel, Alex Coita, analist politic, tel, și Adrian 
Oianu, consilier PNL, skype. 
Titluri afișate pe ecran ( în legătură cu tema dată): PESTE 5600 DE ROMÂNI AU SEMNAT PETIȚIA 
IMEDIAT DUPĂ LANSARE, ROMÂNII POT SEMNA LA petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi, 
ROMÂNII NE POT SCRIE LA  vrempetrominapoi@gmail.com,  MOBILIZARE MASIVĂ: ROMÂNII 
SEMNEAZĂ PETIȚIA REALITATEA, BĂSESCU, CEL MAI DUR MESAJ PENTRU SCHENGEN, PE 
CINE PUNE LA PUNCT, APROAPE 7000 DE ROMÂNI AU SEMNAT PETIȚIA IMEDIAT DUPĂ 
LANSARE, VOTUL AUSTRIEI TREZEȘTE SOLIDARITATEA DINTRE ROMÂNI, ALTE TITLURI: 
CAMPANIE REALITATEA PLUS VREM PETROM ÎNAPOI, ROMÂNII POT SĂ SEMNEZE  LA 
ADRESA petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi,  ș.a.m.d. 

În cadrul emisiunii s-au făcut mai multe afirmații de către moderator și invitați referitoare la 
naționalizarea OMV și aderarea României la Schengen, în contextul campaniei inițiate de 
Realitatea Plus „Vrem Petrom Înapoi”, astfel, exemple: 

S1 Rep. 58.30-59.29, sel. 10-17 
Nicoleta Cone: Românii se revoltă, doamnelor și domnilor, bună seara, după votul negativ al 
Austriei. Mii de români s-au alăturat campaniei Realitatea Plus, Vrem Petrom înapoi. Curg 
mesajele pe adresa redacției și personalitățile țării sunt indignate după ce românii au fost 
umiliți intră în direct în doar câteva momente, vedem mesajele lor dure doar aici, avem și 
date noi de la Kremlin, Vladimir Putin pare că profită de tensiunile din Europa și vine cu noi 
amenințări teribile. C 

S2 Rep. 02.08-08.39, sel. 10-18 
Nicoleta Cone: De aceea românii semnează masiv petiția inițiată în premieră națională de 
postul nostru de televiziune. Petrom este al României, ne vrem Petromul înapoi spun cei mai 
mulți dintre oamenii care s-au alăturat demersului Realitatea Plus. Și politicienii români 
răspund pozitiv și anunță că vor semna petiția.  
S5 rep. 31.03-32.53, sel. 10-18 
 Nicoleta Cone: Demnitatea unei țări, a unui popor și puterea unei națiuni constă în resursele pe care 
le are țara respectivă, resurse pe care foarte mulți au ajuns acum la concluzia că noi le-am da mult 
prea ușor.  
S6 Rep. 33.20-34.00, sel. 10-18 
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Nicoleta Cone: Haideți să ne concentrăm pe prezent, cum vedeți această inițiativă cu – Vrem Petrom 
înapoi, pentru că spuneam că puterea unei națiuni constă și în resurse, resurse pe care se pare că 
noi le-am dat prea repede, prea pe puțin… 

 18:58-20:51 -  100% 
Moderator: Laurențiu Botin 
Invitați: Viorica Dăncilă, Mircea Diaconu, Eugen Tomac (tel)-europarlamentar PMP, Cristian 

Terheș (tel)-europarlamentar PNȚCD, Dan Bucura (tel)-jurnalist 
Titluri: MOBILIZARE MASIVĂ A ROMÂNILOR PENTRU CAMPANIA REALITATEA/ ROMÂNII 

POT SEMNA LA petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi/ MOBILIZARE MASIVĂ: ROMÂNII 
SEMNEAZĂ PETIȚIA REALITATEA/ PESTE 8.000 DE ROMÂNI AU SEMNAT PETIȚIA IMEDIAT 
DUPĂ LANSARE/ ROMÂNII FURIOȘI PE CEI CARE NE-AU LĂSAT LA COADA EUROPEI/ CINE 
PROFITĂ DUPĂ VOTUL NEGATIV AL AUSTRIEI/ SUSȚINĂTORII ROMÂNIEI SE RĂZGÂNDESC 
DE LA O ZI LA ALTA/ TENSIUNI ÎN GUVERNUL DE LA VIENA DUPĂ UMILIREA ROMÂNILOR/ 
CUM NE-AM TRANSFORMAT DIN ”PARTENERI” ÎN PROBLEMA AUSTRIEI 

În cadrul emisiunii s-a discutat despre votul Austriei împotriva aderării României la spațiul 
Schengen și petiția online inițiată de Realitatea Plus pentru naționalizarea PETROM.  

S6 Moderatorul Laurențiu Botin a dat citire unor mesaje primite pe adresa 
petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi, afișate pe ecranul din studio sub titlul CAMPANIE 
REALITATEA PLUS: VREM PETROM ÎNAPOI. Exemple:  

”Mihaela Harlav: Bravo, Realitatea, pentru inițiativă! Doresc Petrom înapoi pentru că, din 
start, Petrom  nu trebuia dat!” 

”Ioan Ficut: Vreau Petrom Înapoi!” 
S9, S11, S12, S13 Laurențiu Botin a prezentat de mai multe ori pe parcursul emisiunii situația 

numărului de semnatari ai petiției online /vrem_petrom_inapoi și a îndemnat telespectatorii să 
participle la campania online demarată de Realitatea Plus.  

Ex.: Am doar o veste, pe ”petiție online, /vrem_petrom_înapoi” am trecut deja cu brio peste 10 
000 de semnatari, și abia am dat drumul la astfel de inițiativă și vă  invit pe fiecare dintre 
dumneavoastră să semnați această petiție. (S11) 

Invitații emisiunii și-au exprimat și ei aprobarea față de demersul postului Realitatea Plus privind 
inițierea acestei petiții online privind naționalizarea PETROM:  

S2, S5 Viorica Dăncilă: (…) Felicitări televiziunii dumneavoastră, felicitări românilor care au 
luat atitudine. 

S8 Mircea Diaconu: Apropo de PETROM, mai am ceva de spus. E foarte bine și frumos ce 
ați făcut, fără discuție, ca inițiativă, sună bine și activează energiile din țară ceea ce, iarăși, e 
foarte bine, să dea Dumnezeu să fie chiar la unison,și în continuare propune să fie analizate 
contractele marilor privatizări de după ’90.  

 20:56-22:53 - România la apel 
Moderator: Raul Giuglea 
Invitați: Theodor Meleșcanu (Skype)-fost Ministru de Externe, Gheorghe Ialomițianu (Skype)-fost 

Ministru de Finanțe, Bogdan Glăvan-profesor de economie, fost consilier de stat în Guvernul 
României, Anton Hadăr-profesor universitar, președintele Federației sindicale ALMA MATER, 
Petrișor Peiu-profesor, Gheorghe Matieș (Skype)-senator PSD  

Titluri aferente subiectului reclamat: CONSULTARE NAȚIONALĂ: PETROM SE ÎNTOARCE LA 
ROMÂNI!/ ROMÂNII DEVIN MAI UNIȚI DUPĂ PALMA DATĂ DE AUSTRIA/ LE-AM DAT 
PĂDURILE, PETROLUL ȘI GAZELE: NE VREM ROMÂNIA ÎNAPOI/ AUSTRIECII NU AU 
RESPECTAT CLAUZELE DUPĂ PRIVATIZARE/  NĂSTASE: CINE CONDUCE PETROM, 
CONDUCE ECONOMIA ȘI POLITICA/  PETROM CONTROLEAZĂ PRODUCȚIA DE PETROL ȘI 
50% DIN CEA DE GAZE/ CADOUL FĂCUT DE ROMÂNIA PENTRU PETROM LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI/  ZĂCĂMÂNTUL CUMPĂRAT DE ROMÂNIA, CADOUL DE UN MILIARD FĂCUT OMV/  
PESTE 10 000 DE ROMÂNI AU SEMNAT PETIȚIA IMEDIAT DUPĂ LANSARE/  CONSULTARE 
NAȚIONALĂ: INTRAȚI ÎN DIRECT CU NOI LA 0729 039 874/ CUM A AJUNS PETROM ÎN 
MÂIMILE AUSTRIECILOR DE LA OMV/ POVESTEA CONTROVERSATEI PRIVATIZĂRI A 
COMPANIEI PETROM/ BOTEZATU, MESAJ-MANIFEST: SEMNEZ PETIȚIA REALITATEA 

 Subiectele discutate în cadrul emisiunii s-au referit la privatizarea Petrom în 2004 și campania 
online inițiată de Realitatea Plus pentru naționalizarea acestei companii.   

S1, S2, S3, S4, S5 La propunerea moderatorului, Petrișor Peiu a făcut un scurt istoric al 
privatizării PETROM în anul 2004 și urmările acestei privatizări asupra economiei românești.  
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S6 Petrișor Peiu a declarat că diverse pesonalități ale lumii politice din România au avut, sub o 
formă sau alta, legături cu OMV, de aceea această companie a fost favorizată:  

Petrișor Peiu: (...) șeful spionajului românesc, Mihai Răzvan Ungureanu, care era director 
general SIE, avea soția lucrând pentru OMV, cu salariul de 8 000 de euro pe lună. (...) 

Petrișor Peiu: (...)După care am mai avut un alt prim  ministru, doamna Dăncilă, care a 
fost...(...)Eu nu spun că au făcut ceva, dar ...” 

Petrișor Peiu: (…)Dan Barna, vicepremier în guvernul Orban, cu soția lucrând tot la OMV, 
(...)” 

Petrișor Peiu: (…)Actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, ... (...)A avut o firmă 
împreună cu soția lui, care administrau trei benzinării Petrom . (...)Acum știm cu toții că și-a 
măritat fata, că a făcut o nuntă publică, a băgat-o în toate ziarele și televiziunile, cu un 
cetățean austriac. Ca să n-avem vreo îndoială. Da? 

Raul Giuglea: Că așa e la Imperiu.  
S7, S8, S9, S11 Moderatorul Raul Giuglea a prezentat de mai multe ori, pe durata emisiunii, 

evoluția numărului de cetățeni care au semnat petiția online inițiată de Realitatea Plus, petiție 
online, /vrem_petrom_înapoi.  

S9, S12 Raul Giuglea a dat citire unor mesaje ale unor semnatari ai petiției online. Ex.: Susțin cu 
tărie naționalizarea Petrom și demersul realitatea Plus./ Felicitări pentru acest demers, continuați, 
suntem alături de voi. 

S9, S10 Gheorghe Ialomițianu și Petrișor Peiu au explicat că nu se poate face o naționalizare a 
OMV PETROM ci doar să se răscumpere acțiunile deținute de OMV la PETROM, după care statul 
român să le revândă pe Bursă. 

 23:00-23:52 - Știrile nopții 

 Titluri: CAMPANIE REALITATEA PLUS: VREM PETROM ÎNAPOI!/ ROMÂNII POT SEMNA 
LA petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi 

S1 Prezentatorul comunică telespectatorilor că postul de televiziune realitatea Plus a demarat o 
campanie de strângere de semnături pe adresa ”petiție online, /vrem_petrom_înapoi” pentru 
declanșarea unui referendum pentru ca PETROM să revină statului român. De asemenea a fost 
difuzată o înregistrare telefonică cu declarațiile realizatoarei Alexandra Păcuraru careîndeamnă 
telespectatorii: Vă rog să intrați pe ”petiție online, /vrem_petrom_înapoi”, vrem ca toți oamenii care 
doresc ca Petrom să revină statului român să intre pe această platformă și să semneze, să susțină 
demersul nostru. Am creat și o adresă de e-mail, ” vrempetrominapoi@realitatea.net.” 

S2 Pe ecran, sub titlul CAMPANIE REALITATEA PLUS: VREM PETROM ÎNAPOI, au fost 
prezentate mesaje ale unor semnatari ai petiției online, citite din off. Ex.:  Mă alătur inițiativei 
pentru că ajunge cu umilința poporului român. Cred că motivele pentru renaționalizarea 
Petrom-ului sunt corecte./ Cred cu tărie că a venit momentul pentru 
naționalizarea/răscumpărarea PETROM de la austrieci. 

 Titlu: REVOLTĂ FĂRĂ PRECEDENT A ROMÂNILOR LA ADRESA AUSTRIECILOR 
S3 A fost difuzată o înregistrare telefonică cu declarații ale lui George Becali referitoare la votul 

Austriei împotriva aderării României la spațiul Schengen și necesitatea implicării CSAT pentru ca 
PETROM să revină României. 

George Becali: (...)Mă dar, voi, hoților, am avut și noi două perle: petrolul, Petrom  au luat-o 
ei, hoții! Hai mă să fim și noi bărbați, facem și noi o operațiune specială. Dar asta trebuie să fie 
luată în  CSAT.(...) 

11.12.2022 

 Day Time News, ora 16.00-16.48 
Moderator: Nicoleta Cone, invitat: Anton Hadăr, profesor universitar, studio, Florin Durgheu, avocat, 
studio, Dan Dungaciu, skype, analist de politică externă,  Cristian Terheș, europarlamentar ( tel)  
Titluri afișate pe ecran: CAMPANIE FĂRĂ PRECEDENT LA REALITATEA PLUS, ROMÂNII SUNT 
CU NOI, INTERESELE DIN SPATELE REFUZULUI AUSTRIEI, CE SE NEGOCIAZĂ ACUM, 
MOMENTUL ÎN CARE AUSTRIA NE-A ÎNTORS SPATELE, CUM A JUCAT PUTIN, DOCUMENTE 
ȘOC: CUM ȘI-A SCHIMBAT AUSTRIA PĂREREA ÎN TREI SĂPTĂMÂNI, ROMÂNII SE REVOLTĂ 
SUNT SĂTUI DE SĂRĂCIE ȘI UMILINȚĂ, ROMÂNII NE POT SCRIE LA 
vrempetrominapoi@gmail.com, BOICOTUL ROMÂNILOR NU ARE ÎNCĂ EFECT LA VIENA, ȘEFUL 
GRUPULUI AUSTRIAC CARE DEȚINE BCR ÎȘI CERE SCUZE ROMÂNILOR, INTERESELE 
AUSTRIEI ÎN ROMÂNIA, DE CE NE ȚIN LA POARTA EUROPEI, PUTIN DESTABILIZEAZĂ 
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EUROPA, LEGĂTURILE DICTATORULUI CU AUSTRIA, PESTE 24.000 DE ROMÂNI AU SEMNAT 
PETIȚIA REALITATEA PLUS, ROMÂNII POT SEMNA LA petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi, 
Alte titluri ( centru, pe ecran splitat): ACUM, ROMÂNII ÎȘI VOR ȚARA ÎNAPOI, MOBILIZARE FĂRĂ 
PRECEDENT! NU MAI ȚINEM CAPUL PLECAT, CAMPANIE REALITATEA PLUS VREM PETROM 
ÎNAPOI, ROMÂNII POT SĂ SEMNEZE  LA ADRESA petitieonline.com/vrem_petrom _inapoi 
În cadrul emisiunii s-au făcut mai multe afirmații de către moderator și invitați referitoare la 
naționalizarea OMV și aderarea României la Schengen, în contextul campaniei inițiate de Realitatea 
Plus „Vrem Petrom Înapoi”, astfel, exemple: 
S1Rep. 58.50-59.59, sel. 11-15 
Nicoleta Cone: Bună ziua, românii s-au mobilizat într-un demers fără precedent lansat de 
Realitatea Plus peste 23.000 de români au semnat petiția „Vrem Petrom înapoi”, în paralel 
curg mesajele pe adresa redacției noastre, oamenii sunt revoltați și nu mai vor să fie umiliți. 
Venim în câteva momente cu date șoc după votul negativ al Austriei – de ce ne-au întors 
spatele în ultimul moment? Cine face jocurile? Așadar, analiza momentului imediat. Avem și 
date noi din scandalul uriaș de la Bruxelles, cum fură ei banii cu sacii în timp ce România este 
acuzată de corupție și este ținută la poarta Europei. Informații uluitoare așadar în câteva 
momente. Vedem și un avertisment șocant, în timp ce toată lumea se ocupă de Schengen, 
extremiștii ar pregăti atacuri în mai multe țări NATO, este alertă majoră în aceste momente, 
analizăm toate acestea cu invitații mei de la această oră. 
S2 Rep. 00.00-03.48, sel. 11-16 
Vrem respect, dar nu putem, reuși fără dumneavoastră, pensionarii țării. Jurnalistul Realitatea Plus, 
Alexandra Păcuraru vă îndeamnă să apelați la ajutor celor tineri pentru a putea accesa petiția online. 
Alexandra Păcuraru ( înregistrare): Am vorbit cu o bunică care m-a impresionat. Și m-a făcut să-mi 
dau seama că noi tinerii de multe ori suntem superficiali pierzându-ne în munca asta a noastră 
cotidiană după carieră și uităm de jertfa bunicilor noștri și a părinților noștri cu cât efort cu câtă 
greutate au făcut ei Petromul și cât s-au chinuit ca resursele și bogăția acestei țări (…) 
Nicoleta Cone: Da, românii reacționează fabulos la inițiativa noastră. Petiția inițiată de noi în 
favoarea naționalizării companiei Petrom a fost semnată până acum de aproape 23.000 de 
oameni. Vă mulțumim. Să le arătăm așadar tuturor că suntem o forță, că nu vrem să fim umiliți 
la noi acasă. Să păstrăm ceea ce este al nostru, să arătăm că suntem o națiune cu demnitate. 
Vă arătăm așadar în continuare să semnați petiția prin care le cerem autorităților declanșarea 
unui referendum național. Ne vrem Petromul înapoi, ne vrem demnitatea înapoi. Și avem și 
documentul care ne arată fiecare negociere purtată între Austria și țara noastră. 
S3 - Rep. 04.00-08.57, sel. 11-16 
Nicoleta Cone: Foarte bună. Nu a existat nicio formă de suspiciune, până cu o săptămână și 
ceva înainte. 
Florin Durgheu: Până pe 21 noiembrie, până pe 21 noiembrie când OMV a cerut prelungirea 
începerii exploatării din perimetrul Neptun… tot atunci OMV  a cerut statului român să nu 
mărească redevența și OMV a mai cerut ceva, ca toată producția de gaze să fie vândută pe 
bursa lor OMV din august. 
Nicoleta Cone: Sunt niște informații apărute pe surse, trebuie să facem aceste precizări.  
Florin Durgheu: De acord, de acord. Bineînțeles, sunt informații apărute pe surse, este des 
vehiculată în spațiul public doar că pe 21 noiembrie se pare că au fost aceste solicitări, 
răspunsul din partea părții române fiind negativ pe 22 noiembrie a doua zi deja a venit 
povestea că ce să vezi Austria nu mai este de acord cu intrarea României în Schengen. Un 
lucru este cert, este un mix de condiții de cauze politice, într-adevăr la nivelul Austriei 
cancelarul Austriei a luat această decizie și politic, dar se pare și din cauza, pentru noi din 
cauza, este evident că-i de rău din cauza presiunii fantastice puse de OMV care dorea să-și 
vadă interesele doar interesele lor și atâta tot, în detrimentul nației române fără doar și poate. 

 
2. ROMÂNIA SUVERANĂ – 14.12.2022 
Ca urmare a sesizării nr. 12266/14.12.2022, s-a monitorizat emisiunea de dezbatere 

„România suverană”, difuzată de postul de televiziune REALITATEA PLUS, în data de 14.12.2022, 
în intervalul orar 17:57-19:52, moderată de Ana Maria Păcuraru și Laurențiu Botin (titrare pe ecran: 
DIRECT). 

Invitați în platoul emisiunii: Florin Constantin Dulgheu (avocat); George Rîpă (comentator 
politic); Petrișor Peiu (invitatul a fost prezentat ca și „profesorul Petrișor Peiu”); Gelu Vișan (nu a fost 
precizată calitatea politică a invitatului); Daniel Constantin (deputat, PNL).  
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Printre subiectele discutate în emisiune a fost și tranzacția prin care Fondul Proprietatea și-a 
vândut întregul pachet de acțiuni (SNP) pe care-l avea la producătorul de petrol și gaze, printr-un 
plasament privat accelerat, la un preț de 0,43 lei/titlu, sub cel din piață, de 0,4645 de lei. 
          Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate de petent: FONDUL 
PROPRIETATEA ÎȘI VINDE ACȚIUNILE PE CARE LE ARE LA PETROM; TUN DE PESTE 800 
DE MILIOANE DE LEI, CINE A DAT ORDINUL; REVOLTĂTOR: AUSTRIECII NE MAI IAU O 
BUCATĂ DIN ȚARĂ; JAFUL CONTINUĂ, SFIDARE DEVASTATOARE A OAMENILOR LUI 
PUTIN; CUM FAC AUSTRIECII BANI PE CÂRCA ROMÂNILOR. NOUĂ NE LASĂ MĂRUNȚIȘ.  
Pe parcursul dezbaterii acestui subiect, după recomandarea invitatului Gelu Vișan de a se suna la 
ASF, pentru a se cere mai multe detalii despre această tranzacție, la întrebarea acestuia adresată 
către invitatul Petrișor Peiu, referitoare la legalitatea acestei tranzacții,  Petrișor Peiu a afirmat că 
această tranzacție (…) Este cel puțin imorală; Când ai o companie listată la bursă, vinde 
acțiunile astea pe bursă (rep. 00:50, S2) lansând un apel către procurori și Statul roman: 
„Procurorul trebuie să zică așa: „Bă, dacă e o companie listată pe bursă, de ce faceți mă, 
plasamente private”? Iar Statul român, să vină să întrebe: „Bă, dacă aveți o companie listată 
pe bursa din România, de ce nu vindeți mă, în România? De ce? De ce nu vindeți și la 
români? De ce nu vindeți la fondurile românești? De ce vindeți numai prin astfel de 
plasamente”?   

De asemenea, în contextul acestei discuții cu privire la faptul că aceste acțiuni SNP nu au fost 
tranzacționate prin bursa de valori, moderatorii au afirmat: (…) Ana Maria Păcuraru: A fost 
ascuns! De ce? De ce?/ (…) Ca să se facă jocurile în spatele ușilor închise/ Laurențiu Botin: 
(…) Înseamnă că-i mânăreală, nu? (rep. 00:28, S2) 

 
- 3. Emisiunea 100% din 16.12.2022, interval orar: 21:00-22:50 

Moderatorii, pe parcursul emisiunii, au citit dintr-un raport SRI din 2003, transmis Parlamentului, 
prin care SRI a semnalizat disfuncții și riscuri ale privatizării Petrom, precum și faptul că această 
companie avea potențial ridicat de concurențialitate. Plecând de aici s-au adus în discuție interesele 
privatizării Petrom și favorizarea de către clasa politică a firmelor austriece. 

(rep.00.00 din S15) Laurențiu Botin: Hai să luăm Petrom-ul înapoi, oameni buni  și bine 
facem, ceva mai devreme Liviu Pop, n-a spus, n-a spus, a enunțat așa o ipoteză, conform 
căreia, unul din motivele ipotetice pentru care Austria ne-a rejectat, da, cu aderarea noastră 
la spațiul Schengen a fost probabil, nu știm, vorbește lumea, haterii, faptul că totuși există 
un dosar penal cu privire la privatizarea OMV-Petrom. Și ca să torn și eu gaz pe foc, vă mai 
spun ceva și știu asta foarte clar, chiar dacă privatizarea este, dosarul de privatizare este 
încă la secret, doamnelor și domnilor, știți că OMV-Petrom avea obligația de a ecologiza 
fiecare stație PECO, fiecare mașinărie PECO, pe care o avea? Știți că mulți ani, această 
ecologizare s-a făcut doar pe un raport pe care OMV- Petrom îl prezenta autorităților statului 
român și statul român plătea pentru această ecologizare? Știți că târziu în 2019, statul român 
s-a prins că plătește bani aiurea și a sistat aceste plăți? 

 

Vizionând imagini și analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunile de știri și dezbateri din 10-11.12., România suverană din 
14.12.2022 și 100% din 16.12.2022, din al căror conținut este redat, în sinteză, mai sus, 
membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor 
64 alin. (1) lit. a) și b) și 67 din Codul audiovizualului. 

În esență, Consiliul a constatat că, în contextul subiectelor prezentate, atât invitații 
și mai ales moderatorii au făcut o serie de afirmații tendențioase, care au vizat în mod 
special firma austriacă OMV, astfel încât a fost prejudiciat dreptul publicului de a primi 
informații corecte, echilibrate și neutre, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și 
opinii, fiind încălcate astfel dispozițiile legale invocate.  

Astfel, pe parcursul emisiunilor de știri și dezbateri, difuzate în zilele 10 și 11 
decembrie 2022, s-a discutat constant și s-au făcut apeluri de către moderatorii 
emisiunilor pentru o campanie lansată de Realitatea Plus- Vrem Petrom înapoi, prin 
semnarea unei petiții în acest sens de către cetățenii României, context în care 
atitudinea moderatorilor și a prezentatorilor postului a fost lipsită de imparțialitate, 
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transmițând un mesaj părtinitor, tendențios, având ca țintă firma austriacă OMV și 
statul Austria. În legătură cu această temă, printre titlurile afișate pe ecran, s-au regăsit: 
VREM PETROM INAPOI!, MOBILIZARE MASIVĂ: ROMÂNII SEMNEAZĂ PETIȚIA 
REALITATEA, REVOLTĂ URIAȘĂ, CUM PUN ROMÂNII LA CALE MARELE BOICOT, 
NU CEDĂM ȘANTAJULUI AUSTRIEI, ROMÂNII S-AU SĂTURAT ȘI IAU ATITUDINE. 

În emisiunea ‘’România suverană’’ din 14.12.2022 s-a discutat subiectul cu referire 
la tranzacția prin care Fondul Proprietatea și-a vândut întregul pachet de acțiuni (SNP) 
pe care-l avea la producătorul de petrol și gaze, printr-un plasament privat accelerat, la 
un preț sub cel din piață, pe ecran fiind afișate titlurile: FONDUL PROPRIETATEA ÎȘI 
VINDE ACȚIUNILE PE CARE LE ARE LA PETROM; TUN DE PESTE 800 DE 
MILIOANE DE LEI, CINE A DAT ORDINUL; REVOLTĂTOR: AUSTRIECII NE MAI IAU 
O BUCATĂ DIN ȚARĂ; JAFUL CONTINUĂ, SFIDARE DEVASTATOARE A 
OAMENILOR LUI PUTIN; CUM FAC AUSTRIECII BANI PE CÂRCA ROMÂNILOR. 
NOUĂ NE LASĂ MĂRUNȚIȘ. În contextul acestei discuții cu privire la faptul că aceste 
acțiuni SNP nu au fost tranzacționate prin bursa de valori, moderatorii au afirmat: (…) 
Ana Maria Păcuraru: A fost ascuns! De ce? De ce?/ (…) Ca să se facă jocurile în 
spatele ușilor închise/ Laurențiu Botin: (…) Înseamnă că-i mânăreală, nu?. 

În emisiunea ”100%” din 16.12.2022, pe parcursul emisiunii, s-a adus în discuție 
interesele privatizării Petrom și favorizarea de către clasa politică a firmelor austriece, 
context în care moderatorul Laurențiu Botin a facut următorul comentariu: Hai să luăm 
Petrom-ul înapoi, oameni buni  și bine facem (…) a enunțat așa o ipoteză, conform 
căreia, unul din motivele ipotetice pentru care Austria ne-a rejectat, da, cu aderarea 
noastră la spațiul Schengen a fost probabil, nu știm, vorbește lumea, haterii, faptul că 
totuși există un dosar penal cu privire la privatizarea OMV-Petrom. Și ca să torn și eu 
gaz pe foc, vă mai spun ceva și știu asta foarte clar, chiar dacă privatizarea este, 
dosarul de privatizare este încă la secret, doamnelor și domnilor, știți că OMV-Petrom 
avea obligația de a ecologiza fiecare stație PECO, fiecare mașinărie PECO, pe care o 
avea? Știți că mulți ani, această ecologizare s-a făcut doar pe un raport pe care OMV- 
Petrom îl prezenta autorităților statului român și statul român plătea pentru această 
ecologizare? Știți că târziu în 2019, statul român s-a prins că plătește bani aiurea și a 
sistat aceste plăți? 

Față de o asemenea abordare și a unor astfel de comentarii, membrii Consiliului au 
concluzionat că atitudinea moderatorilor și a prezentatorilor emisiunilor analizate nu a 
fost una neutră, echilibrată și nici imparțială, fără a face o distincție clară între opinii și 
fapte, așa cum impune dispoziția legală invocată. 

Pentru 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 somație publică. 

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) și 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 303.4/17.01.2013 eliberată la 13.12.2022 şi decizia de autorizare 
nr. 1927.2-1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022 pentru postul REALITATEA PLUS) se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor articolelor 64 alin. (1) lit. a) și b) și 67 din Decizia nr. 220/2011 privind 
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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 modul în care au fost tratate subiectele în cadrul  unor 
emisiuni informative și de dezbateri, din perioada 10-16.12.2022, a contravenit 
dispozițiilor art. 64 și 67 din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor prevederi, informarea cu privire la un subiect trebuie să fie  corectă 
şi prezentată în mod impartial, iar în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii, 
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.”  

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


