
 

 
Decizia nr. 36 din 26.01.2021 

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; 

Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sector 1 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția  Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 12188/17.12.2020, cu privire la  ediția emisiunii ”Culisele statului paralel” difuzate în 
data de 17.12.2020, 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 radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 47 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora sunt interzise în programele audiovizuale 
afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de 
gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare 
sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici 
fizice. 

În fapt, în data de 17.12.2020, în intervalul orar 17:59–18:51, postul 
REALITATEA PLUS a fost difuzat, în direct, cu mențiunea Exclusiv,  emisiunea 
’’Culisele statului paralel’’ , moderată de Anca Alexandrescu. 

Invitat în platoul emisiunii: Dan Ionescu (jurnalist independent) 
Prin Skype: George Harabagiu (jurnalist de investigație) 
Titluri afișate pe ecran: FIRME ROMÂNEȘTI DISTRUSE ÎN FAVOAREA 

STRĂINILOR; ROMÂNIA, DEPENDENTĂ DE IMPORTURI MEDICALE DIN CHINA; MIZĂ 
DE SUTE DE MILIOANE DE EURO, CINE PROFITĂ; ȘMECHERII CARE AU 
TRANSFORMAT PANDEMIA ÎN AFACERE; SPITALELE ROMÂNEȘTI; SPITALELE 
ROMÂNEȘTI, LA MÂNA COMPANIILOR CHINEZE; PRIVATIZAREA SANEVIT, BLOCATĂ 
DE INTERESE STRĂINE; DE CE NU AU FOST INTERESAȚI INVESTITORII DE 
FABRICĂ; SOARTA SANEVIT, INCERTĂ. CE SPUN AUTORITĂȚILE; SANEVIT ARAD: 
DE LA PRODUCȚIE RECORD, LA FALIMENT TOTAL; FABRICA DE SERINGI CARE 
PRODUCE COMPONENTE PENTRU OUĂ KINDER; IMAGINI EXCLUSIVE DE LA 
SANEVIT ARAD; CONDAMNĂRI GRELE ÎN DOSARUL FERMA BĂNEASA; REMUS 
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TRUICĂ, 7 ANI DE ÎNCHISOARE; PAUL DE ROMÂNIA, 3 ANI ȘI 4 LUNI DUPĂ GRATII; 
IMAGINILE DEZASTRULUI DE LA SANEVIT, FILMARE EXCLUSIVĂ 

Teme: distrugerea fabricii Sanevit din Arad (fabrică construită în 1995), condamnările 
definitive din dosarul ”Ferma Băneasa” (Remus Truică și Paul Lambrino). 

Potrivit raportului, aspectele semnalate de petent în reclamația nr. 12188/17.12.2020 
au fost regăsite în sel 5., al cărei conținut îl redăm: 

Sel 5 (rep 24.06 – 25.26 sel 17-18) Dan Ionescu: Voiam să vă spun că ar trebui 
întrebat, în primul rând, acest domn... Victor Cazanea... care a condus și conduce acest 
departament deoarece lui i-au fost făcute plângeri penale pentru favorizare la furt și pentru 
delapidare și pentru distrugerea Sanevitului...  

Anca Alexandrescu: Pentru Sanevit... 
Dan Ionescu: Da... i-au făcut-o cei care au vrut să preia această societate și este 

dosar pe rol, dar de asemenea mi se spune că se fură prin spate... să-i spun lui George 
să verifice... în spate, în stânga-spate, lângă rezervorul de apă PSI, pe-acolo intră 
țiganii și fură și sunt dosare la... 

Anca Alexandrescu: Fier vechi... 
Dan Ionescu: ... sunt dosare la Poliție, iar... sunt făcute din oficiu, deci din plângerile 

celor care au vrut să preia Sanevit-ul s-a făcut această... s-a făcut plângere la Poliție pentru 
că Ministerul Economiei nu a vrut să depună plângere deoarece nu au pază, nu au camere 
funcționale, nu au conducere de doi ani. 

Anca Alexandrescu: Nu au infrastructura necesară...  
Dan Ionescu: Da... nu, n-au nimic... și atuncea ar fi fost amendați ei pentru 

chestia asta și preferă să păstreze patrimoniul pe hârtie, dar el se duce la niște familii 
de romi... 

Anca Alexandrescu: De romi... 
Dan Ionescu: ... care au scos bucată cu bucată... au scos... am reușit să iau două 

poze acuma... au scos climatizarea... cum arăta în 2018, cum arată acum. 
(rep 28.26 sel 17-18) Au fost difuzate imagini filmate din interiorul fabricii Sanevit, la 

momentul actual. 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 

au constatat că  emisiunea ’’Culisele statului paralel’’ din 17.12.2020 a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora sunt 
interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa 
unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, 
credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni 
medicale sau caracteristici fizice. 

Astfel, în contextul discuțiilor pe marginea subiectului referitor la privatizarea 
fabricii Sanevit din Arad, în cadrul ediției au fost făcute afirmații defăimătoare la 
adresa romilor, în general, fapt ce contravine prevederilor legale care interzic 
asemenea afirmații în cadrul oricărui program audiovizual, depășindu-se limita 
comunicării publice stabilite de reglementările în vigoare, neexistând justificare legală 
pentru exonerarea de răspundere a radiodifuzorului în ceea ce priveşte respectarea 
prevederilor incidente. În contextul dat, nu a existat o interferenţă în exercitarea 
dreptului la liberă exprimare, întrucât, prin afirmaţiile referitoare la romi, într-un 
context defăimător (pe-acolo intră țiganii și fură), radiodifuzorul nu a respectat 
îndatoririle şi responsabilităţile legale care interzic difuzarea programelor care conţin 
afirmaţii defăimătoare generalizate la adresa unui grup definit pe criterii de etnie, în 
speță romi. 

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

În temeiul art. 90 și 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 
REALITATEA PLUS) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (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 somație publică postul  
REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul emisiunii ’’Culisele statului paralel’’ din 
17.12.2020, în contextul discuțiilor pe marginea subiectului referitor la privatizarea 
fabricii Sanevit din Arad, au fost făcute afirmații defăimătoare la adresa romilor, în 
general, fapt ce  contravine prevederilor art. 47 din Codul audiovizualului, care 
interzic asemenea afirmații în cadrul oricărui program. ’’ 

 

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

 
PREȘEDINTE, 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic,  

 Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 

 
 


