
 

 
Decizia nr. 311 din 22.06.2022 

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 HD 
București, Str. Frumoasa nr. 20, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
841/26.01.2022, cu privire la emisiunea ’’100%’’  difuzată în data de 26.01.2022, de 
postul REALITATEA PLUS HD. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS HD aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.2/17.01.2013 eliberată 
la 31.05.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2/31.05.2022). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige 
la violenţă. 

În fapt, în data de 26.01.2022, în intervalul orar 23:07 – 00:45, postul 
REALITATEA PLUS  a difuzat, în direct, emisiunea  ’’100%’’ , moderată de Laurețiu 
Botin. 

Invitați în platoul emisiunii: Magdalena Bistriceanu (comentator politic), Petrișor 
Peiu (profesor), Radu Cristescu (deputat PSD) 

Prin Skype: Horațiu Buzatu (antreprenor) 
Titluri afișate pe ecran: BREAKING NEWS!; S-AU CHINUIT S-O DEA. 

EVIDENT, AU GREȘIT-O; ORDONANȚA MINUNE, MOSTRĂ DE 
INCOMPETENȚĂ; GREȘEALĂ SAU NU? O ÎNTREBARE CÂT O MIE DE 
FACTURI; O EROARE CONVENABILĂ. CINE A UMBLAT LA TEXT; 
COINCIDENȚĂ? POPESCU ARE COVID-19. ASTĂZI; ORDONANȚA MINUNE, 
OGLINDA HAOESULUI DIN GUVERN; STAȚI LINIȘTIȚI, NE VOR JEFUI ORICUM; 
DE CE VREA PSD SĂ SCAPE DE RĂSPUNDERE; CIOLACU ARUNCĂ PISICA ÎN 
CURTEA PNL; ROMÂNIA, LA MARGINEA PRĂPASTIEI. SOLUȚII, IOC; E CLAR 
CA LUMINA MOPȚII: BEZNA DIN CAPUL DECIDENȚILOR; ȚASE MII DE FIRME 
ȘI PFA-URI, ÎN INSOLVENȚĂ ÎN 2021; CREȘTEREE CONOMICĂ DOAR PE 
HÂRTIE; IMM-URILE NU MAI POT. DE UNDE MAI COLECTAȚI?; ACȚIUNE ȘI 
REACȚIUNE. AUR, ÎN SCANDAL CU MEDIA; LE-A DAT DE I-A JULIT. 
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HASHTAGII, DECONSPIRAȚI; CIOLOȘ S-A BĂGAT CA MUNCA-N LAPTE; 
SCANDAL ÎN COALIȚIE PE FACTURILE ROMÂNILOR; PSD CERE REVENIREA 
LA PREȚ REGLEMENTAT ÎN ENERGIE; AUR ATACĂ PUBLICAȚIILE HASHTAG 
REZIST; JULIEN SARE ÎN APĂRAREA SCRIBILOR DE PARTID; SCANDAL 
ÎNUSR DIASPORA. S-AU ÎNCĂIERAT ”FETELE”; SCANDALUL REBEKA 
INFLAMEAZĂ USR; ȘOFERIȚĂ FILMATĂ PE CONTRASENS PE AUTOSTRADĂ; 
LA 22 DE ANI, MERGI PE CE SENS VREI TU; ȘOFERIȚĂ TERIBILISTĂ PE 
CONTRASENS LA NĂDLAC; ȘI-A TRAS AUTOSTRADĂ PE PERSOANĂ FIZICĂ 

Teme: OUG privind noile măsuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea 
facturilor la energie și gaze și erorile acestei ordonanțe; liberalizarea prețurilor la 
energia electrică și la gaze; majorarea, plafonarea, compensarea facturilor la 
energie și gaze; revenirea la piața reglementată; atacarea publicațiilor hashtag rezist 
de către AUR; scandal la USR diaspora. 

 Redăm sinteza constatărilor din raportul de monitorizare: 
 

Sinteza constatării 

(S2-rep. 16.32 – 22.10 sel. 26-23) În discuția cu privire la intrarea PSD la guvernare și măsurile luate 
în criza energiei, invitatul Horațiu Buzatu a intervenit făcând referire la domnul Stănescu și la numirea 
acestuia la ANRE (rep. 02.12 S2). Deputatul Radu Cristescu a solicitat să-i fie tăiat microfonul că altfel 
pleacă din emisiune (unele cuvinte au fost neinteligibile; s-a vorbit în același timp). 

Moderatorul a intervenit spunând: Stai, domne, că are dreptul (neinteligibil). 
Radu Cristescu: Da, lăsați-mă, domne, să termin! Cu tâmpeniile și prostiile dumneavoastră de 

antreprenor din Craiova… (…) 
(rep. 02.30 S2) Radu Cristescu: Da, lăsați-mă, domne, în pace cu toți ratații ăștia care vin și dau 

sfaturi…(…) Lumea-i curioasă de tâmpeniile lui Buzatu de la Craiova? Mai lăsați-mă dracu-n pace cu…! 
Laurențiu Botin: Gata! Stai jos acolo, nu mai fi nervos că faci atac cerebral! 
Radu Cristescu: Ia uite, nene! Apare câte un ratat de-ăsta cu sfaturi de la Craiova! (…) 
(rep. 03.57 S2) Radu Cristescu: Pe cuvântul meu! Apar toți papagalii pe la televizor… 
Laurențiu Botin: Domne, hai că nu… hai, serios… (…) 
Laurențiu Botin: Petrișor Peiu! Hai, domne, să-l calmăm pe (neinteligibil)!  
Radu Cristescu: Uite ce față are, domne! 
Laurențiu Botin: Domne, dați-i, domne, o valeriană ceva… (…) 
Radu Cristescu: Băi și apare câte unul de-ăsta care… ba te întrerupe… vine nu știu de unde cu ideile 

lui… știe el… Ce știe ăsta, mă? (…) 
(rep. 04.50 S2) Radu Cristescu: Dumneavoastră puteți să mă întrerupeți că sunteți profesor 

(neinteligibil). Papagalul ăla de la Craiova… scoateți-l dracu din emisiune de pe ecran că plec! 
Laurențiu Botin: E invitatul nostru… n-avem cum să-l scoatem…  
Radu Cristescu: Da ce-are el? E vreo persoană avizată? A fost la vreo ședință? Știe el ce s-a discutat 

în coaliție? Ce știe ăsta, nene? Lăsați-o dracu-n pace! Pe cuvânt! Vin să stau de la 12… la 11 la 1 noaptea 
aicea să putem vorbi cu cetățenii, să-i liniștim, să le spunem ce se întâmplă (neinteligibil) Și vine un 
papagal de-ăsta să se bage el se seamă. 

Laurențiu Botin: Radu, pe bune… Domne, termină cu papagalul! 
Radu Cristescu: Da nu vreau! Sunteți extraordinari! Pe cuvântul meu, mă ridic și plec! Fantastic, nene! 

Bă, fantastic! Nu, da vine și strică omul cheful… 
Horațiu Buzatu: Se poate… pentru igiena emisiunii n-ar fi rău să plecați, domnule Cristescu!  
Radu Cristescu: Du-te domne… Du-te, domne, vezi-ți de treabă! Du-te, domne că de-asta a ajuns țara 

cum a ajuns… de-alde tine care apari și-ți dai cu părerea… n-ai loc de ăsta! El știe ce-i în coaliție, el știe 
cine-a greșit… Știe pe dracu ăsta, mă! 

 
(S8-rep. 26.36 – 32.05, sel. 27-0) 
(rep. 04.49 S8) Moderatorul a abordat subiectul legat de scandalul din USR Diaspora (Marea Britanie), 

respectiv excluderea a doi membri din filiala din Marea Britanie și aducerea la conducerea filialei USR din 
Marea Britanie a unui lider de la Iași care se prezintă drept ”Rebeka”. Au fost difuzate câteva imagini cu 
Alexandru Meșteru care apare în ipostaze lascive, mângâindu-se pe melodia Laurei Andreşan și dând dansând 
pe manele (imaginea a fost focalizată pe posteriorul bărbatului), învelit în prosop roz pe care şi-l dă jos pentru 
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a rămâne în chiloţi. 
Radu Cristescu a făcut remarca: Buzatu când era tânăr! 
Laurențiu Botin: Taci! 
Horațiu Buzatu: Băi… nu sunteți doar mincinos, sunteți și nesimțit! 
(S4-rep. 35.32 – 40.26, sel. 26-23); (S5-rep. 57.33, sel. 26-23 – rep. 01.04, sel. 27-0); (S6-rep. 01.43 - 

06.00, sel. 27-0); (S7-rep. 06.00 - 09.10, sel. 27-0); (S8-rep. 26.36 – 32.05, sel. 27-0); (S9-rep. 34.40 – 
39.09, sel. 27-0); (S10-rep. 40.04 – 43.43, sel. 27-0); (S11-rep. 44.09 – 45.04, sel. 27-0) Pe parcursul 
emisiunii, discuția dintre Radu Cristescu și Horațiu Buzatu s-a desfășurat în contradictoriu, pe un ton ridicat, 
folosindu-se expresii injurioase și calomnioase. Deseori, s-a vorbit în același timp, unele cuvinte fiind 
neinteligibile.  

Uneori, a intervenit moderatorul Laurențiu Botin atrăgând atenția asupra limbajului folosit sau pentru a  
De exemplu: Radu Cristescu, în repetate rânduri, a spus că telespectatorii nu sunt interesați de 

tâmpeniile spuse de Horațiu Buzatu. De asemenea, a precizat că a fost informat de un angajat al domnului 
Buzatu că firmele acestuia nu are atâția angajați cât a spus domnul Buzatu că sunt și că antreprenorul nu-i 
plătește angajații. 

La adresa domnului Horațiu Buzatu, Radu Cristescu a folosit următoarele apelative/exprimări:  
- antreprenorul lu' pește prăjit de la Craiova;  
- Unde dracu-i găsești, mă? Toți idioții îi aduci în emisiune!;  
- Intru în polemică cu toți ratații…;  
- Plătește-ți oamenii, băi! Băi, plătește-ți oamenii că plâng oamenii! Dau mesaje, plâng oamenii că nu 

le dai banii, băi, hoțule!;   
- Rebeka de la Craiova!;  
- Uite ce s-a îmbujorat Rebeka când l-a văzut pe ăla în chiloți!;  
- El e cu handicap că…;  
- Mi-au scris și niște rromi din Craiova că nu i-ai lăsat la ștrand… i-ai discriminat… Românache!;  
- Incompetent. 

Horațiu Buzatu a remarcat agresivitatea de limbaj a domnului Cristescu și a menționat că este foarte 
greu să poate un dialog și că poate și domnia-sa coborî nivelul discuției, doar că nu-și dorește. De asemenea, a 
spus că scopul discuției este altul decât acela de a asculta frustrările unui semi-PSD-ist care în trecut era semi-
băsist. 

Despre domnul Radu Cristescu, invitatul Horațiu Buzatu a afirmat că a auzit că nu a terminat nicio 
facultate, că minte și că este un mincinos. 

La adresa domnului Radu Cristescu, Horațiu Buzatu a folosit următoarele apelative/exprimări: 
derbedeu,  
- om de proastă calitate,  
- bețivan scăpat prin cârciumă;  
- securist ratat;  
- l-ai pupat în fund pe Băsescu până când n-ai mai putut;  
- acum te-ai dus să-l pupi în fund pe Ciolacu; 
- Hai, spune dumneata unde ți-a fost mai drag! La fundul lui Băsescu sau la fundul lui Ciolacu?;  
- Hai, sictir!;  
- am și văzut cum îi făcea ochi dulci doamnei Șoșoacă cu puțin timp în urmă;  
- … că mi-e teamă că are dungă roșie în buletin și nu răspunde pentru afirmațiile pe care le face. 

(S3-rep. 22.10 - 29.26, sel. 26-23) Au făcute câteva comentarii despre creșterea prețurilor la energie și 
la gaze, despre faptul că guvernul avea timp să pregătească măsuri, despre firmele de furnizare și zona de 
producție administrată de stat. 

(rep. 01.28 S3) Cu privire la liberalizarea prețurilor la energie și la gaze, Radu Cristescu a fost de părere 
că totul a fost premeditat și este premeditat și de-asta…; în momentul ăsta, pe niște angajamente luate… 
părerea mea, cum se vorbește, pe la îndărăt… omul este între ciocan și nicovală în sensul că, dacă mă 
întrebați pe mine, omul… nu vreau să-l acuz… și-a făcut treaba și-acum nu mai poate da înapoi. De-asta 
atâta opoziție. (…) 

(rep. 02.57 S3) Radu Cristescu: Iar Partidul Național Liberal… nu al președintelui Cîțu care, după 
mine, este și un accident politic și-un accident genetic, care bagă bățul prin gard acesta cu tot felul de 
tâmpenii, ca PNL-ul să se protejeze față de asemenea indivizi. (…) 

(rep. 04.14 S3) Radu Cristescu: Eu am fost secretar de stat la Ministerul Energiei. Am primit astăzi 
mesaje de la foștii mei subordonați de-acolo care mi-au spus… Domnu Cristescu, e haos! Nimeni nu știe 
nimic… ministrul e un păcălici în energie, dar știe omul să-și facă treburile pe la îndărăt. Cine-l ține, cine-
l susține greșește pentru că n-am văzut… (…) 
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Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 

au constatat că, în cadrul ediției emisiunii ’’100%’’ din 26 ianuarie 2022, în contextul 
temelor abordate,  a fost folosit, în mod repetat, un limbaj jignitor, injurios și agresiv, 
ceea ce contravine art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. 

În cadrul acestei ediții  au fost abordate mai multe teme: OUG privind noile 
măsuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze și 
erorile acestei ordonanțe; liberalizarea prețurilor la energia electrică și la gaze; 
majorarea, plafonarea, compensarea facturilor la energie și gaze; revenirea la piața 
reglementată; atacarea publicațiilor hashtag rezist de către AUR; scandal la USR 
diaspora.  

Astfel, pe parcursul emisiunii, referindu-se la temele enunțate, doi dintre invitați 
au avut discuții contradictorii, jignindu-se reciproc, prin folosirea unui limbaj, 
depreciativ, injurios și agresiv,  așa cum rezultă din conținutul exemplificat mai sus, 
situație față de care moderatorul nu a avut o atitudine fermă care ar fi condus la 
desfășurarea programului în limitele unui cadru legal, civilizat, cu asigurarea 
respectării dreptului la imagine a persoanelor din discuție. Or, potrivit normei legale, 
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi 
să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. În 
aceste condiții, Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume această 
calitate şi să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face 
cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle 
şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. De asemenea, 
Consiliul mai consideră că jignirea unor persoane nu constituie o formă de critică şi 
nici un  mod în care se poate  tranşa un subiect controversat sau o polemică şi nu 
ajută dezbaterii publice, în condiţiile în care şi respectarea drepturilor fundamentale 
ale persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi libertatea de exprimare.  Prin 
urmare, Consiliul a constatat că limbajul utilizat a depășit limitele libertăţii de 
exprimare, putând leza demnitatea umană şi imaginea persoanelor la adresa cărora 
a fost folosit.  

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 303.2/17.01.2013 eliberată la 31.05.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.2/31.05.2022 pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS 
HD) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (5) 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 
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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 ediției emisiunii ’’100%’’ din 26 ianuarie 
2022, în contextul temelor abordate,  a fost folosit, în mod repetat, un limbaj jignitor, 
injurios și agresiv, ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios 
sau să instige la violenţă.’’ 

 
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  Dumitru Ciobanu 

 
 


