
 

 

Decizia nr. 258 din 10.05.2022 
privind amendarea cu 5.000 lei a 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 

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

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 mai 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 4489/12.04.2022, 4494/12.04.2022, cu privire la  emisiunea 
’’Newsroom’’ difuzată în data de 06.04.2022, 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 
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 şi a vizionării unor înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate 
trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În 
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a 
putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind 
fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a 
putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
CONSTATĂRI 
Ca urmare a sesizărilor, nr. 4489/12.04.2022 și nr. 4494/12.04.2022, s-au făcut 

următoarele constatări: 
Postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 06.04.2022, în direct, în 

intervalul orar 11:00-12:45, o ediție a emisiunii Newsroom, prezentată de Saviana Rusu.  
Invitat: Cristian Rizea – prin legătură video directă. 
Titlurile afișate pe ecran: RIZEA: ÎMI VOR CAPUL CĂ AM SPUS PREA MULTE; ATAC 

CU MOLOTOV LA CASA UNUI FOST DEPUTAT ROMÂN; RIZEA: M-AU ATACAT 
INTERLOPI CU LEGĂTURI LA MOSCOVA; RIZEA: POLIȚIA CUNOAȘTE CINE A DAT 
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FOC; CINE SUNT AFACERIȘTII CARE CONDUC ROMPREST; DEZVĂLUIRI DESPRE 
COLOSUL CARE STRÂNGE GUNOAIE; SCANDALUL GUNOAIELOR DIN SECTORUL 1. 
NOI DEZVĂLUIRI; ACUZAȚIILE MIHAELEI RĂDULESCU DESPRE FOSTUL SOȚ; 

În ce privește aspectele semnalate în sesizările cu nr. 4489/12.04.2022 și nr. 
4494/12.04.2022, a fost identificată următoarea selecție: 

 

• (S-rep. 09.18, sel. 06-12)  
Saviana Rusu: Cristian Rizea este în direct cu noi acum. Bună ziua!   
Cristian Rizea: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Îi salut și eu pe telespectatorii 

din România, și, în special, pe cei de la Realitatea Plus. 
Saviana Rusu: Domnule Rizea, sunt camere de luat vederi acolo? Ce au apărut pe 

imaginile vizionate?  
Cristian Rizea: Da. Voi prezenta… cred că, nu știu dacă deja le aveți. Eu le-am trimis. 

Le voi prezenta și în emisiunea pe care o realizez aici, seară de seară. Sunt indicii clare! Eu 
cred că, la această oră, se cunosc cei care au executat ordinul. E un ordin… un atentat, 
până la urmă, la viața mea și a familiei mele, iar executanții au fost angajați. Surse 100% 
credibile și informațiile pe care le am… pentru că eu am făcut numeroase dezvăluiri… cel 
puțin, acum două seri am dat exact în acești traficanți de droguri, la nivel internațional, care 
în moment sunt căutați în lume, inclusiv contraband…  cel mai mare contrabandist de țigări 
din Republica Moldova. S-a făcut o interpelare la Congresul American de către cei de la 
Philip Morris, datorită problemelor create de acest contrabandist, Vladimir Tataroi. Rețeaua 
este condusă de la Moscova, unde, în acest moment, se află și Vladimir Tataroi, căruia îi 
este frică să vină în Moldova. Acolo se află sub protecția interlopilor, mafioților, Grigore 
Caramalac. 

Saviana Rusu: Dar, domnule Rizea, ce dovezi aveți, clare, că ar fi vorba despre aceste 
personaje?  

Cristian Rizea: E vorba de legături transfrontaliere cu cei din România. E vorba de 
gruparea Orlando Valache, Bogdan Adimi, Iancu Toader, Duca Ghenoiu. Ieri a avut 
loc… pentru că ei, ce nu știu, Rizea are urechi peste tot, inclusiv în România. La 
Adunarea Generală de la Romprest, de ieri sau de alaltăieri s-au spus… s-au proferat, 
în sfârșit, amenințări. E înregistrat Valache când se laudă că nașul lui, Vladimir 
Tataroi, șeful rackeților de aici din Moldova, mă va elimina… 

Saviana Rusu: Dumneavoastră vorbiți despre oameni în acționariatul Romprest… 
Cristian Rizea: Exact! Exact! 
Saviana Rusu: … Dar, repet întrebarea, ce dovezi aveți în acest sens? 
Cristian Rizea: O să vedeți! Am toate dovezile! Deja am făcut la DIICOT, în România. 

O să vă prezint, cred că, în cursul zilei de astăzi, ca să printez, să vă pot… să aveți scanat, 
măcar, documentul. Am trimis! Deja le dau o veste! Pentru tentativă de omor, pentru 
acest atentat terorist, până la urmă, am făcut o plângere la DIICOT România. I-am 
nominalizat pe cei patru, deja, care se știu cetățeni români. Repet: Duca Ghenoiu, 
Iancu Toader, Orlando Valache și Bogdan Adimi. Alături de Vladimir Tataroi, care 
deține cetățenie română, alături de Vladimr Andronachi, omul lui Plahotniuc, de aici, 
alături de Alexandru Vâlcu, Veaceslav Platon, Grigore Caramalac, zis „Grișa 
Bulgarul”, un criminal din anii 90, șeful rackeților din anii 90, și Gheorghe Orlov, zis 
„Jora”. Ei se află la Moscova. Ei sunt cei care acum o săptămână au vrut sa-l elimine, 
au făcut un atentat la viața unui moldovean aflat la Moscova. L-au amenințat pentru 
anumite sume de bani. Au început să sune oameni de afaceri de aici. Am probe! Au 
venit oamenii să mi se plângă. Ei așteaptă, de fapt, să intre rușii la Chișinău, pentru ca ei 
să conducă Moldova. Pentru că, ce nu știți, Grigore Caramalac este ginerele unui fost 
general FSB. Rizea are toate informațiile și o să vi le prezint în exclusivitate. Le voi da și în 
seara asta la Realitatea din Moldova, la emisiunea Spovedania lui Rizea, pe care o 
moderez, între orele 20:00 și 22:00, pe realitateadinmoldova.md, pe portalul de știri și pe 
contul de Facebook, Spovedania lui Rizea, și YouTube, Spovedania lui Rizea, și voi 
prezenta și veți avea în exclusivitate toate înregistrările. 

Saviana Rusu: Da. Dar, domnule Rizea, personajul despre care vorbiți dumneavoastră 
și pe care-l suspectați de ceea ce vi s-a întâmplat, domnul Mardar, înțelegem că a fost 
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judecat pentru contrabandă, învinuit de procurorii din Republica Moldova, pentru trafic de 
țigări, a fost dat în căutare internațională de către autoritățile de la București. Ce nu 
înțelegem noi, care este legătura cu cei de la București? Cu personajele pe care le-ați 
enumerat.    

Cristian Rizea: E vorba de rețeaua de prostituție, pe care o patronează și Orlando 
Valache în România, și traficul de droguri de care sunt…  

Saviana Rusu: Sunt, încă o dată, nevoită să vă întreb ce probe aveți în acest sens.  
Cristian Rizea: Am multe probe! Inclusiv, relațiile… inclusiv, e implicată în această 

rețea de prostituție soția lui Orlando Valache, Raluca Potecaru, cea care a preluat 
ștafeta, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, de la Andreea Marta.  

Saviana Rusu: Vom fi nevoiți să luăm un punct de vedere din partea acestor oameni, 
pe care dumneavoastră îi aduceți în discuție, dar, pentru moment, domnule Rizea, vă propun 
să vedem un material în legătură cu compania simbol a contractelor de salubritate cu statul. 
Un material care vizează, inclusiv, personajele controversate pe care le aduceți 
dumneavoastră în discuție, în acest moment.  

 

(rep. 05.18, sel. S) Este redat un reportaj despre compania Romprest, denumit „CINE 
SUNT AFACERIȘTII CARE CONDUC ROMPREST; DEZVĂLUIRI DESPRE COLOSUL 
CARE STRÂNGE GUNOAIE”. Redăm în continuare conținutul acestuia, urmat de discuțiile 
din platou. 

 

(rep. 05.18, sel. S) Voce din off: Rețeaua de crimă organizată din România, cu 
tentacule în toată țara, este controlată de milionarii din umbră de la compania simbol a 
contractelor de salubritate cu statul, Romprest. Acționarul Andrei Drăcea, directorul executiv 
Răzvan Duca Ghenoiu, administratorii Marian Bogdan Adimi și Orlando Valache. Rețeaua 
de droguri și prostituate de lux din România își are originile la o fabrică din Chișinău, situată 
la 20 de km de capitală, în satul Sociteni. Fabrica se numește Balkan Pharmaceuticals. 
Drogurile și tutunul de contrabandă ajung în România prin concursul Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și al șefului său, Victor Mariniuc. Culmea, avocata 
instituției, Mihaela Reznic, apără și contrabandiști de țigări, potrivit Reporter de Iași. 
Drogurile sunt apoi preluate și aduse la București cu mașini de gunoi, Romprest, prin 
Râmnicu Vâlcea, oraș paravan pentru firma de salubritate, pentru că nimeni nu se 
gândește să percheziționeze tocmai mașinile de gunoi. Odată ajunse la București, ele 
sunt distribuite mai departe și către alte mari orașe, precum Constanța și Brașov. În 
vârful rețelei de droguri și prostituate de lux sunt Bogdan Adimi, Duca Ghenoiu și 
Orlando Valache. Toți trei au început în 2010 cu trafic de escorte prin rețeaua soției lui 
Codruț Marta, fostul șef de cabinet al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar. Andreea Marta a 
fost arestată în 2012, pentru proxenetism și acuzată de procurorii DIICOT că a coordonat o 
rețea de prostituate alături de sora ei, Maria Magdalena Lungu. Conform procurorilor, 
oameni de afaceri potenți, persoane publice și din lumea mondenă, dar și fotbaliști, au 
beneficiat de serviciile prostituatelor din rețeaua Andreei Marta. Toți aceștia, scria Gândul, 
cheltuiau sume foarte mari de bani pentru a organiza petreceri private, în special, în 
străinătate și în cluburi exclusiviste.  

Potrivit surselor, citate de Mediafax, Marta făcea comenzi pentru virgine în Republica 
Moldova, pentru care se plăteau și câte 3.000 de euro. Iar în București, gruparea ce trafica 
fetele, obținea și 10.000 de euro. În procesele lor, apare și avocatul Iancu Toader, care a 
început ca angajat al cuplului Elan Schwartzenberg – Mihaela Rădulescu. După ce s-a făcut 
util, a ajuns avocatul rețelei de prostituție de lux și, ulterior, de trafic de droguri, dar și 
avocatul prestigios al firmei de gunoi Romprest. Unul dintre șefii lui direcți este Orlando 
Valache, care are o poveste de viață mai ceva ca a lui Pablo Escobar. A început ca șef al 
echipei de paparazzi de la Cancan și se ocupa cu fotografierea prostituatelor de lux și a 
politicienilor cu care acestea erau cuplate. În 2015, DNA a făcut descinderi la Cancan TV 
SRL, într-un caz privind trafic de influență și spălare de bani, în care ar fi fost implicați mai 
mulți politicieni și patroni de presă. Au avut loc 26 de percheziții în București și în Ilfov, la 
firme, cabinete de avocatură și la sediul unei instituții publice. Potrivit unor surse judiciare, 
cei vizați în anchetă au fost Orlando Valache, acționar la Cancan TV și șef al echipei de 
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paparazzi și Adrian Artene. Orlando Valache a fost vizat în anchetă, dar pentru că în 
dosar apăreau în ipostaze compromițătoare, politicieni de top, totul a fost 
mușamalizat, iar Valache și-a văzut în continuare de afacerile sale, până când a 
cunoscut-o pe Raluca. Tânăra se dădea drept cea mai cumințică din show-bizz și a fost 
asistenta lui Adrian Artene și a Ilincăi Vandici, la emisiunea Cancan TV. Acolo l-a cunoscut 
pe actualul ei soț, Orlando Valache, fostul șef al paparazzilor de la Cancan. Raluca a intuit 
bine că Valache este pe cai mari și l-a luat de bărbat și i-a făcut doi copii.               

 O altă femeie importantă din viața de film a lui Valache este Georgeta Voicu, fost 
procuror DIICOT până în 2016. După ce și-a luat gradele profesionale maxime, fără examen, 
fosta procuroare la Crimă Organizată, și-a dat arama pe față în 2016, și a trecut la roba de 
avocat, prin prietenul ei, Iancu Toader, avocatul Romprest. Acum, Orlando Valache, Andrei 
Drăcea, Răzvan Duca Ghenoiu și Marian Bogdan Adimi, își văd în continuare liniștiți de 
treaba lor, ca oameni de afaceri.   

(rep. 09.50, sel. S) Se încheie vizionarea reportajului despre Romprest și reîncep 
discuțiile din platou.  

 

(rep. 09.50, sel. S) Saviana Rusu: Domnule Rizea, de-a lungul timpului, 
dumneavoastră ați afirmat că ați tot fost căutat și amenințat de cei de la București. Veți face 
plângere la DIICOT, înțeleg, în această după-amiază.  

Cristian Rizea: Da. Deja ea este făcută. O voi trimite imediat după ce ies din acest 
direct cu dumneavoastră. Vă voi da copia cu numărul de înregistrare în cursul acestei zile. 
Mai mult decât atât, mă voi deplasa chiar la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova, unde voi depune, deja, plângere pe tentativă de omor la adresa mea și voi solicita 
tragerea la răspundere penală a lui Vladimir Tataroi, a lui Grigore Carmalac, Gheorghe 
Orlov, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon și Alezandru Vâlcu, cei aflatți în spatele 
acestui atentat terorist la adresa mea și a familiei mele. Pentru că ei sunt în legătură directă 
cu grupul de la București. Ei… parte din ei sunt fugari de aici din Moldova. Ei sunt căutați, 
deja, de instituțiile statului moldovenesc.   

Saviana Rusu: Dar, cum adică sunt în legătură directă cu cei de la București? Ce… 
Despre ce vorbiți? Ce dovezi aveți? Ce afaceri?    

Cristian Rizea: Da. Eu am declarat unde locuiesc și Vladimir Andronachi și acum, care 
și-a luat un apartament și a închiriat chiar la cartierul Stejarii, unde au avut loc întâlniri cu 
Orlando Valache și Bogdan Adimi. Am devoalat  pe toți cei care au fugit de aici din Moldova, 
acoliții  lui Plahotniuc și a lui Dodon, care au spălat… au furat banii din bănci ai moldovenilor.  

Saviana Rusu: Când au avut loc aceste întâlniri despre care vorbiți dumneavoastră?   
Cristian Rizea: Aceste întâlniri au avut loc exact la sfârșitul anului trecut. Le-am 

devoalat cu fotografii. Sunt mai multe personaje, inclusiv Vasile Bodnari, cel aflat în arest,  
fostul șef al SIS-ului, care, în prezent, se află în arest aici, în izolatorul de la CNA.  

Saviana Rusu: Și ce se stabilea la acele întâlniri?  
Cristian Rizea: Se puneau la cale strategia pentru a mi se închide gura în primul 

rând… pentru… pe toate căile posibile. Se pregăteau… ei au avut mai multe încercări dar…  
Saviana Rusu: De unde știți că se punea la cale eliminarea dumneavoastră? Ce dovezi 

aveți? 
Cristian Rizea: Pentru că există înregistrarea informației, direct de la persoane din 

serviciile de la București la care aceștia au apelat, fără să știe că respectivii mă cunosc. Au 
apelat pentru a-și obține statutul de cetățean român. Unii dintre ei nu-l aveau. Fiind fugari din 
Moldova, ei, acum, au procese aici. Și acum, obținându-și statutul de cetățean român, vor să 
scape și să rămână acolo, în România, pentru ca să nu execute condamnările de aici.  

Saviana Rusu: Dar, domnule Rizea, nu mi-ați spus… pe imaginile surprinse pe 
camerele de luat vederi, se văd oameni în combinezoane ignifuge, spuneați… 

Cristian Rizea: Da. Am oameni la pază care sunt cu arme, pentru că, eu pun ceea ce 
s-a întâmplat aseară în strictă legătură. Voi face în această plângere de la SIS, care o depun 
peste 40-45 de minute. Ea e pregătită deja. Sunt în legătură cu foști angajați ai mei, din 
serviciul de pază, care au dat informații. Săptămâna trecută, chiar vineri seara, s-a încercat 
o tentativă de răpire. Am fost anunțat în momentul în care, anumite persoane din paza 
personală, erau în complicitate, erau cumpărați. Am aflat aceste informații, că urmează a fi 
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cumpărați cu 100.000 de euro, fiecare din cei care vor concretiza acest act de a fi răpit și 
dus peste Prut. Asta s-a dorit! Ei nu mai lucrează. Am angajat alte persoane, cu arme, cu tot, 
absolut tot ceea ce trebuie pentru a mă proteja de acest sistem mafiot, repet, condus direct 
de la Moscova. Ei asta își doresc. Doamna Rusu, își doresc ca, în Chișinău, să intre cu 
tancurile rusești. În acel moment, Chișinăul va fi pradă rackeților din anii 90, Grigore 
Carmalac și Gheorghe Orlov. 

(rep. 13.38, sel. S) Saviana Rusu: Domnule Rizea, vă propun să vedem ce spunea și 
Mihaela Rădulescu, înainte să divorțeze, când a făcut publică o scrisoare deschisă. Ce 
mărturisea despre soțul ei.  

 

Pe ecran sunt redate fragmente din textul scrisorii.    
Voce din off: „Aș vrea să vorbesc la modul general despre milionarii care au 

transformat România în terenul lor de joacă, unde jocul lor preferat e Monopoly, dar nu prea 
am cum să nu mă împiedic din când în când și de fostul soț. Îl veți regăsi, bine ascuns, deci 
trebuie să căutați bine, în toate campaniile electorale, când de-o parte, când de cealaltă, îl 
veți regăsi în off-shore-uri îndepărtate, în terenuri dintre cele mai disputate și chiar drept 
pușculiță pentru banii unor grei politicieni din țara asta fără stăpân.” 

Voce din off: „Milionarul are în jurul lui numai prieteni cu vieți personale dezastruoase, 
cu amante și soții chinuite, cu ticăloșii comportamentale de neimaginat când îi vezi în 
costumele lor fine. Desigur, toate fostele neveste ale acestor „prieteni” au fost, ca și mine, 
abuzate psihic, umilite, amenințate, unele chiar bătute. Toate tac. De frica lor. Toate trăiesc 
infinit mai prost decât ei, care se plimbă cu yachturile la Monaco. Dar ele nu sunt persoane 
publice. Nu au șansa mea, de a salva măcar dreptul fundamental al copilului la o viață 
liniștită, în această țară.”   

 

(rep. 14.52, sel. S) Saviana Rusu: Explicați-ne puțin, domnule Rizea, din punctul 
dumneavoastră de vedere, care este legătura între avocatul fostului cuplu Elan 
Schwartzenberg și Mihaela Rădulescu și avocatul de la Romprest, spuneți dumneavoastră.  

Cristian Rizea: Legătura e foarte simplă. Dacă cineva va avea curiozitatea să sape mai 
adânc în spatele acestor afaceri necurate, va descoperi relațiile, ițele care duc la dispariția 
lui Codruț Marta, despre care, până astăzi, la atâția ani de zile… au trecut cât?... 11 ani, 
da?... nu se știe unde este. Este… nu a fost declarat mort, cum ar dori unii, ca să se închidă 
anumite dosare, dar nici găsit. Da? Acolo e cheia, de fapt. Acolo se ascund secretele acestei 
colaborări, și Iancu Toader, acest avocat, așa zis avocat… de fapt e un interlop în robă de 
avocat… este complice.    

Saviana Rusu: Faceți acuzații foarte grave! Sunt nevoită să vă întreb ce dovezi aveți.  
Cristian Rizea: Da. Fac! Sunt afirmații pe care mi le asum, doamna Rusu, și vă voi 

pune la dispoziție, în cursul acestei zile, înregistrări audio, unde acest Orlando 
Valache se laudă că el a inventat șantajul de presă în România, că el a inventat 
șmecheria în România, că nașul lui, de aici de la Chișinău, Vladimir Tataroi, mă va 
elimina pe mine și astfel mi se va închide gura, că el are relații cu șeful rakeților din 
Moldova, și că Rizea, gata, i se va curma viața și că vom scăpa de el.  

Saviana Rusu: Din păcate, nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult, domnule Rizea, 
pentru aceste intervenții! Vom încerca să luam puncte de vedere necesare pentru ceea ce 
ați afirmat și dumneavoastră, și, toate detaliile pot fi urmărite și pe realitateadinmoldova.md. 
Mergem acum mai departe… ” 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că emisiunea „Newsroom” din 16 aprilie 2022 a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (3) din Codul audiovizualului. 

În concret, Consiliul a reținut că, în cadrul emisiunii, cât și în materialul 
audiovizual înregistrat, au fost aduse acuzații nedovedite la adresa unor persoane 
și unei firme de salubritate, de natură a  le prejudicia imaginea, și nu a fost 
prezentat punctul lor de vedere, situație ce contravine normei invocate.  

Astfel, în cadrul emisiunii, prin legătură video direct, a fost invitat Cristian 
Rizea, care a formulat acuzații de natură penală la adresa unor persoane 
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identificate pe post, unele dintre ele fiind acționari ai unei companii de 
salubritate, acuzații pe care, însă, nu le-a probat, susținând numai că ar deține 
dovezi. Față de acestea, la un moment dat, moderatoarea a afirmat  că: Vom fi 
nevoiți să luăm un punct de vedere din partea acestor oameni, pe care 
dumneavoastră îi aduceți în discuție, dar din modul în care s-a desfășurat 
emisiunea nu a rezultat că ar fi fost întreprins vreun demers pentru contactarea 
persoanelor vizate și nu s-a precizat dacă acestea ar fi refuzat să prezinte un 
punct de vedere, așa cum dispun dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul 
audiovizualului. Potrivit acestor prevederi, în virtutea dreptului la propria imagine, 
în cazul în care se aduc acuzaţii unei persoane, acestea trebuie susţinute cu 
dovezi, iar persoana acuzată trebuie contactată şi invitată să intervină pentru a-şi 
exprima punctul de vedere. În situaţia în care refuză sau nu a putut fi contactată 
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. Or, respectarea normelor 
legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor 
acuzatoare nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare 
corectă, întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.  

De asemenea, Consiliul a mai constatat și încălcarea dispozițiilor art. 40    
alin. (3), pentru că, în același context, în cadrul emisiunii, radiodifuzorul a difuzat 
un material audiovizual înregistrat prin care aducea acuzații acelorași persoane și 
firmei de salubritate în care sunt acționari, fără ca materialul audiovizual să 
conțină și punctul de vedere al acestora. Conform prevederii legale, orice material 
înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia 
în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi 
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă 
radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. 
Consiliul 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’’.  

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte și încălcări similare, 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 amendă de  5.000 lei. 

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. (3) 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 INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 eliberată la 31.10.2019 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019, pentru postul de 
televiziune REALITATEA PLUS) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și (3) 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 amendă de 5.000 lei 

postul  REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul emisiunii „Newsroom” din 6 aprilie 
2022, cât și în materialul audiovizual înregistrat, au fost aduse acuzații nedovedite 
la adresa unor persoane și unei firme de salubritate, de natură a  le prejudicia 
imaginea, și nu a fost prezentat punctul lor de vedere, situație ce contravine       
art.  40 din Codul audiovizualului.’’ 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 
 


