
 

 
Decizia nr. 268 din 24.05.2022 

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 
Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1; 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 mai 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
13480/09.12.2021, cu privire la ediția emisiunii ’’Legile puterii’’  difuzate în data de  
08.12. 2021, 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. 43 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces 
echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în 
justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale 
invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
CONSTATĂRI 
Emisiunea Legile Puterii din data de 08.12.2021, interval orar 20.50-23.11, moderator 

Alexandra Păcuraru, a avut următorii:  
Invitați: Claudiu Năsui-USR, Alexandru Petrescu-PSD, Alexandru Nazare-PNL, Petrișor 

Peiu-profesor.  
Titluri: MEDIC CE A SALVAT SUTE DE ROMÂNI, TRIMIS ÎN JUDECATĂ. DR. IRINEL 

POPESCU: SUNT VICTIMA UNEI ÎNSCENĂRI. ANUNȚUL MOMENTULUI DESPRE PENSII 
ȘI SALARII. CUM SUFERĂ PENSIONARII DIN CAUZA RĂZBOIULUI POLITCI. MAJORĂRILE 
PROMISE, PERDEA DE FUM PENTRU BUNICI. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PENSIILE SPECIALE 
ALE PRIMARILOR. BOGAȚII SE REVOLTĂ DIN CAUZA TAXEI DE 1% (...) 

(S1-rep.51.56, sel.8-20-03.37, sel.8-21) Alexandra Păcuraru: Bună seara România, bună 
seara stimați telespectatori și ascultători „Realitatea Plus”! Bună seara și dvs., dragi români, 
departe de casă, din diasporă! Cu mare tristețe am primit o veste, că la presiunile uriașe din 
parea „Statului Paralel” și ale unor persoane oculte din SRI, directorul Centrului de Chirurgie 
Generală și Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni din București, prof. dr. Irinel 
Popescu, a fost trimis în judecată, după ce le-ar fi promis 100.000 de euro anchetatorilor din 
cadrul DNA, pentru a scăpa de dosarele în care era anchetat și-mi doresc din tot sufletul să 
văd că trăiesc într-o societate în care se face dreptate și aceste acuzații să fie demontate, 
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dovedite a fi false! Reputatul profesor Irinel Popescu este unul dintre cei mai mari specialiști 
ai medicinei mondiale. A introdus transplantul de ficat ca metodă terapeutică în România, încă 
din anul 2000, atunci când a realizat și primul transplant de ficat, cu supraviețuirea bolnavului. 
De atunci a efectuat numeroase astfel de intervenții, care au salvat sute de vieți. Ca o 
recunoștere a valorii sale, a fost numit președinte al Asociației Europene de Chirurgie, 
începând cu anul 2018. Așa că este revoltător că acest sistem corupt, putred, ocult, 
paralel cu justiția, parallel cu democrația, încă mai poate distruge România! Nu știu eu 
acum să vă spun, să numesc pe nume, cine sunt aceste persoane diabolice, cu încă atât 
de multă putere în justiția românească, dar timpul va fi de partea mea și mă va ajuta și-i 
voi demasca, să afle o țară întreagă cine complotează! Este o rușine că asistăm la așa 
ceva și acceptăm să ni se îngroape valorile. Asistăm la distrugerea carierei unui om 
extraordianr, care și-a dedicat întreaga viață medicinei, și-a dedicat întreaga viață 
oamenilor și a făcut atât de mult bine, că a deranjat pe cineva, iar hienele, care vor gust 
proaspăt de sânge, sar să sfâșie, să înlăture de pe primul loc, un om atât de valoros, dar 
foarte incomod pentru interpușii „Statului Paralel”! Rușine! Somitățile României trebuie 
respectate, puse la loc de onoare, pentru ca acești oameni minunați, ca profesorul dr. Irinel 
Popescu, fac cinste României peste tot în lume! Rezultatele sale sunt de neegalat. Sunt atâtea 
povești de succes, demne de întregi capitole a cărților de medicină, dar se pare că noi, românii, 
nu ne mai vindecăm, nu ne mai facem bine niciodată. Tragem acest „Stat Paralel” după noi și 
nici acum, în ajun de 2022, nu ne debarasăm de rele, de necazurile pricinuite de păpușarii din 
umbră. Valorile știm să le hărțuim, dar hoții, trădătorii, știm să ni-i cinstim. Într-o țară civilizată 
așa ceva nu se întâmplă. V-ați bătut joc de medicii noștri de elită, nu v-ați putut abține să nu 
distrugeți și cariera medicilor eroi. Împroșcați cu atâta ușurință noroi în munca lor de o viață! În 
loc să îl lăsați să se retragă la pensie în aplauzele noastre a tuturor, nu doar a celor salvați de 
la moarte, medicul Irinel Popescu a căzut victimă și este trimis în judecată și iar vă întreb, de 
ce!? Bineînțeles că este o întrebare retorică. Cine stă la ușă, așteptând să-i ia locul? Care sunt 
pilonii noștri, ai societății românești? Mai avem piloni, că toți au fost atacați?! Familia, Biserica, 
Armata și medicii, sau nu asta ar trebui să fie ordinea!? Dar din cauza unora care-și văd doar 
propriul interes, atacurile la stâlpii acestei țări, sunt tot mai virulente, tot mai intense! Vă rog să-
mi permiteți, în deschiderea acestei emisiuni, să citesc și reacția profesorului Irinel Popescu, 
pentru că este foarte important, ca măcar noi, media, să facem dreptate și să spunem lucrurilor 
pe nume, să nu dăm șansa unor atacuri nefondate, să pună sub o umbră prea întunecată, 
cariera de o viață. Domnul profesor a semnat acest Comunicat, care spune așa:  

„Luând în considerare Comunicatul nr. 1022/VIII/3 emis la data de 8 decembrie 2021 de 
către Direcția Națională Anticorupție se impun următoarele precizări: Astfel, situația de fapt 
prezentată mass-mediei este trunchiată, contrară realității, menită doar să inducă în eroare 
opinia publică inclusiv prin titlul pompos al informării respectiv: „Trimitere dare de mită 
soluționare dosar DNA”. În realitate, dosarul ce a făcut obiectul acestui comunicat reprezintă o 
înscenare pusă la punct extrem de minuțios de către reprezentanții DNA, fiind relevant ca 
opinia publică și reprezentanții mass-media să cunoască faptul că subsemnatul NU am promis, 
NU am oferit și nici NU am dat vreunei persoane o sumă de bani sau alte foloase, pentru a 
obține soluții favorabile în dosarele aflate în instrumentarea organelor de urmărire penală. De 
altfel, acest dosar a fost deschis după ce în dosarul în care eram cercetat (cauza redeschisă 
după ce se dispusese de către un procuror DNA o soluție de neîncepere a urmăririi penale față 
de subsemnatul), toți experții, inclusiv expertul DNA, au concluzionat că, în calitate de 
președinte al CNAS, am respectat întocmai legea, iar alegațiile privind presupusa faptă de abuz 
în serviciu erau vădit nefondate. Desigur, pentru că nu a convenit acuzării, expertiza a fost 
anulată iar subsemnatului i s-a realizat această înscenare. De asemenea, „încercările” amintite 
în ultima parte a comunicatului nu au fost realizate de subsemnatul, ci dimpotrivă de către 
reprezentanții DNA care au încercat cu ardoare să formuleze acuzații de natură penală 
împotriva subsemnatului, acuzații care frizează ridicolul. Nu este de neglijat nici împrejurarea în 
care acest dosar a fost trimis în judecată, având în vedere că la data de 6 decembrie 2021, la 
termenul stabilit în cadrul dosarului nr. 9313/3/2021/a1 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce 
are ca obiect presupusele infracțiuni de abuz în serviciu și luare de mită, a rezultat ca DNA a 
mințit instanța de judecată când a fost întrebată dacă a colaborat cu SRI în dosarele ce mă 



 

 

3 

 

vizau. Dintr-o altă perspectivă, tot instanța va stabili dacă organele statului au acţionat cu 
bună sau cu rea-credinţă, dacă au fost urmate procedurile legale pentru astfel de situaţii, dacă 
a existat vreo ipotetică faptă, dacă a existat vreun mobil ascuns, dacă au existat presiuni sau 
constrângeri, de orice fel. Este regretabilă toată această campanie concertată de discreditare a 
valorilor românești din medii precum educațional, cultural, medical, juridic, academic ș.a.m.d., 
sau a mediului de afaceri cu capital românesc. Este regretabil că, în Romania anului 2021, în 
anumite cauze, unicul scop al procesului penal, respectiv aflarea adevarului într-o cauza 
penală, este deturnat în favoarea unor interese obscure ce nu au corespondent în valorile unui 
stat democratic. Cu stimă, Prof. Dr. Irinel Popescu"   

Alexandra Păcuraru: Statul Paralel execută în continuare somitățile și tare mult aș vrea 
să luați atitudine dragi politicieni, să ne dați și nouă odată țara asta mult dorită, mult așteptată, 
să vedem că așa ceva nu se mai poate. Corupția ucide, trebuie să înțelegeți asta și a ucis prea 
mult! Trebuie să vă mai citesc un mesaj, primit de la un telespectator de aseară, care ne arată 
clar că și tinerii vor în continuare să dea valoare altor societăți. (…) Politicile de pârjolire a 
acestei țări, implementate cu succes de liderii care s-au perindat la vârful puterii în ultimii 30 de 
ani, au golit această țară. Citesc în fiecare zi mesajele dvs. cu tristețe, pentru că mă doare să 
văd atât de multă suferință (...) 

*În timpul emisiunii nu s-a mai discutat subiectul trimiterii în judecată a prof dr. Irinel 
Popescu, temele abordate fiind legate de scumpiri, taxe, pensii și salarii. 

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 
au constatat că ediția emisiunii ’’Legile puterii’’ din 8 decembrie 2021 a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora 
radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori 
interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în 
curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, 
inclusiv ale avocaţilor părţilor. 

Astfel, Consiliul a constatat că, la începutul emisiunii, moderatoarea a făcut un 
comentariu referitor la situația unui renumit doctor ce ar fi trimis în judecată de 
Direcția Națională Anticorupție, pentru o presupusă faptă penală de dare de mită, 
aspect sub care, de asemenea, în cadrul emisiunii au afișate titluri în acest sens, 
fiind prezentate și precizările persoanei în cauză ca urmare a comunicatului DNA ce 
îl viza.  

În acest context, membrii Consiliului au constatat că moderatoarea a făcut  
comentarii părtinitoare, lipsite de echilibru, inducând publicului un mesaj de 
suspiciune, de neîncredere cu privire la justețea cauzei penale la  care a făcut 
referiri, fapt de natură a aduce, astfel, atingere procesului penal. Redăm din 
afirmațiile moderatoarei: (...) și-mi doresc din tot sufletul să văd că trăiesc într-o 
societate în care se face dreptate și aceste acuzații să fie demontate, dovedite a fi 
false! (…) Așa că este revoltător că acest sistem corupt, putred, ocult, paralel cu 
justiția, paralel cu democrația, încă mai poate distruge România! Nu știu eu acum să 
vă spun, să numesc pe nume, cine sunt aceste persoane diabolice, cu încă atât de 
multă putere în justiția românească, dar timpul va fi de partea mea și mă va ajuta și-i 
voi demasca, să afle o țară întreagă cine complotează! Este o rușine că asistăm la 
așa ceva și acceptăm să ni se îngroape valorile. Asistăm la distrugerea carierei unui 
om extraordinar, care și-a dedicat întreaga viață medicinei, și-a dedicat întreaga 
viață oamenilor și a făcut atât de mult bine, că a deranjat pe cineva, iar hienele, care 
vor gust proaspăt de sânge, sar să sfâșie, să înlăture de pe primul loc, un om atât 
de valoros, dar foarte incomod pentru interpușii „Statului Paralel”! Rușine! (…) 

De asemenea, printre titlurile afișate s-au regăsit, și acestea : „Medic ce a salvat 
sute de români, trimis în judecată”, „Dr. Irinel Popescu : Sunt victima unei înscenări”. 
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Faţă de 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 somație. 

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. (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 somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 43 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii 
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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, în cadrul emisiunii ’’Legile puterii’’ din 8 decembrie 
2021, au fost făcute comentarii părtinitoare, lipsite de echilibru cu privire la justețea 
unei cauze penale, fapt ce contravine prevederilor art. 43 din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces 
echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în 
justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale 
invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor.’’ 

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

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


