
 

Decizia nr. 421 din 11.11.2021 
privind amendarea cu 15.000 de lei a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 

cu sediul în BUCUREȘTI, str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, 
et. 1, cam. 10, sector 1 

CUI 29580380 
 

- pentru postul REALITATEA PLUS 
Șos. București-Ploiești, nr. 172-176, sect. 1 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
nr. 9834/13.10.2021, cu privire la emisiunea “Legile puterii”, ediția din  04.10.2020, 
difuzată de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL 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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 
47 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului), 
conform 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, postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 04.10.2021, în 
intervalul orar 20:50-23:02, emisiunea Legile puterii, moderată de Alexandra 
Păcuraru. 

Invitați în studio: Gabriel Zetea (deputat PSD), Claudiu Târziu, Victor Ilie 
(deputat USR-Plus), Marius Ghilezan, Horațiu Buzatu (membru PNL); 

Prin telefon: Mircea Coșea (profesor economie). 
Subiecte: guvernarea României și votarea moțiunii de cenzură pentru 

demiterea Guvernului Cîțu; acuzațiile lansate în spațiul public la adresa deputatului 
PNL, Cosmin Șandru, care ar fi încercat să convingă parlamentarii AUR să nu 
voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu; scumpirea gazelor naturale 
și a energiei electrice; majorarea salariului minim în plată, cu 138 de lei, începând cu 
luna ianuarie a anului 2022; aprobarea proiectului privind compensarea facturilor la 
gaze naturale și energie electrică pentru consumatorul vulnerabil; eșecul campaniei 
de vaccinare; creșterea incidenței numărului cazurilor de infectări cu virusul COVID. 

La începutul emisiunii, moderatoarea a făcut următoarea introducere: 
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Titluri: EDIȚIE SPECIALĂ „LEGILE PUTERII”; NOAPTEA MINȚILOR 
LUMINATE ÎN POLITICĂ; „ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE”, MITĂ ÎNAINTE DE 
MOȚIUNE; CÎȚU FIERBE, PARLAMENTARII ÎI DECID MÂINE SOARTA; CUM 
VREA CÎȚU SĂ CUMPERE PARLAMENTARI LA BUCATĂ; MOȚIUNEA DE 
CENZURĂ, FAZA DE DOSARE PENALE; PARLAMENTARII AUR, MITUIȚI CU 
FUNCȚII DE CÎȚU; PLANUL SECRET AL LUI CÎȚU PENTRU PĂSTRAREA 
PUTERII; OAMENII PREMIERULUI, ATAC LA DEMOCRAȚIE; MÂINE, CEL MAI 
GREU EXAMEN POLITIC AL PREMIERULUI CÎȚU; S-A FĂCUT TÂRZIU PENTRU 
PREMIERUL CÎȚU; DOVADA CĂ ECHIPA LUI CÎȚU A ÎNCERCAT SĂ MITUIASCĂ; 
ULTIMELE ORE PÂNĂ CÂND SE DECIDE SOARTA LUI CÎȚU; IOHANNIS SE 
PLIMBĂ, SPITALELE ARD IAR ȚARA DĂ ÎN CLOCOT; PRIMA DOAMNĂ, POZE 
ALĂTURI DE CĂLUȚI ÎN GERMANIA; OAMENII LUI CÎȚU, NEGOCIERI 
DISPERATE PENTRU MAJORITATE; CÎȚU, PRECUM CEAUȘESCU: A MAI DAT 
CEVA LA SALARII;  

Alexandra Păcuraru: Bună seara, România! Bună seara, stimați telespectatori 
Realitatea Plus! Bună seara, diaspora! Doar câteva ore ne mai despart de momentul 
în care premierul zero poate pleca acasă, cu toată compania. Marele test al moțiunii 
nu-l privește doar pe Cîțu. Întreaga clasă de aleși ai patriei vor da, mâine, testul 
democrației. Politicienii au, mâine, șansa de a demonstra că le pasă de acest popor. 
Examenul în fața căruia se află fiecare parlamentar este foarte esențial pentru 
viitorul țării noastre. Dacă premierul Cîțu nu pleacă de la Guvern, criza în care se 
află țara se va acutiza. Poporul și-a exprimat în acest weekend dorința și a cerut 
demisia lui Cîțu, dar și a președintelui Iohannis. Cocoșați de griji și de nevoi, de 
facturile uriașe și de prețuri fără precedent, de sărăcie și de boli, oamenii au ieșit 
revoltați în stradă. Am văzut proteste ca-n vremurile bune, dacă pot să mă exprim 
așa, vremurile lui Dragnea, când zeci de mii de oameni au manifestat în marile 
orașe ale țării cerând dreptate și respect din partea celor puțini și puternici. Ne-am 
săturat de umilință, de sărăcie și de aroganțele celor care ar trebui să aducă 
bunăstare, să aducă prosperitate acestei țări. Astăzi, Cîțu negociază la sânge 
rămânerea lui la putere și vrea să cumpere parlamentari, bucată cu bucată. Avem 
dovada, vă prezentăm înregistrări în exclusivitate. Vineri era în drum spre Sfânta 
Mănăstire Nechit, din Neamț, atunci când am aflat de tragedia de la Constanța. Mi-a 
venit să plâng, îmi vine să plâng și acum de furia pe care am simțit-o. Mi-au venit în 
minte toate nenorocirile din spitalele publice în care au ars zeci de oameni 
nevinovați: Giulești, Balș, Suceava, Neamț, acum Constanța. Ne-am amintit și de 
Colectiv, și de marii arși care au murit cu zile din cauza corupției și incompetenței 
din sistemul de sănătate. Un singur lucru buna  făcut, a recunoscut că statul condus 
de premierul lui a eșuat. Asta face acest președinte precaut care ne-a falimentat, ne-
a dus în faliment național și ne-a educat în aceste două mandate cât nu putea duce 
țara. Își fotografia prima doamnă cu căluții și noi cerșim drepturile cetățenilor 
batjocoriți, chinuiți, împovărați. Câtă lipsă de empatie! Câtă aroganță! Cât de gol să 
fie acest președinte care mai nou se vrea progresist sau poate dintotdeauna, doar a 
avut o altă haină. Acești indivizi trebuie să plece de la cârma țării. Profesorul corupt, 
Iohannis, și elevul corijent, Cîțu, au provocat mult prea multă suferință. Nu le mai 
lipsește mult și vor fura definitiv viitorul, vor reuși să îngroape definitiv țara în datorii, 
în sărăcie și în foamete. Și vă întreb sincer, mă uit în ochii dumneavoastră, asta nu 
este crimă cu premeditare, domnilor aflați la butoanele țării și ale Ministerului 
Sănătății? Să știți că sunt nereguli serioase la ATI, de exemplu, la Constanța și să 
lași totul așa în voia sorții, să vezi câți se salvează și câți o să moară? Asta este 
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selecție naturală? V-aș spune iar, să vă fie rușine, dar ați dovedit că nu am cu cine. 
Dacă simțeați durerea și revolta oamenilor ați fi demisionat, că asta vă era la 
îndemână, nu v-ați mai prezenta să încasați leafa grasă pentru incompetența 
voastră cu care ați reușit să îngropați o țară. Ați pozat în iubitori de neam, dar 
progresismul vostru v-a trădat. Ne-ați pus sfinții sub lacăt, ne-ați distrus principiile, 
valorile, tradițiile, ne-ați șters identitatea națională. V-ați transformat în partide atât 
de ieftine fără doctrine sau morală, v-ați vândut și voi și i-ați vândut și pe ai voștri, 
dar noi, domnilor, nu suntem de vânzare. Casa părintească nu este de vânzare. 
Viața părinților noștri nu este de vânzare. Viața copiilor noștri și a nepoților noștri nu 
este de vânzare. Nu ne vindem pentru că noi, românii, încă avem principii și rădăcini 
sănătoase. Furtunile ne pot bate, dar nu ne pot doborî, nu ne pot dezrădăcina de 
această țară doar ca să vă fie vouă bine. Mă plâng mereu când merg la mănăstiri că 
nu văd în prima linie lideri politici iubitori de țară, lideri politici de valoare care să 
lupte cu demnitate și curaj. De ce oare v-ați lăsat atât de mulți atrași în această 
mlaștină coruptă care miroase mai ceva ca algele eșuate? Și plecați! Plecați, că 
plecați veți rămâne, nimeni nu vă va duce dorul. Cel mai înalt copac are cele mai 
lungi rădăcini în pământ, pentru că de acolo își trage toată puterea. Să nu uitați asta 
niciodată! Și așa cum spunea și-un invitat de-al meu din această seară, jurnalistul 
Marius Ghilezan, ca să-l citez: „Paradoxul ființei românești: nimeni nu-l vrea, dar el 
ne conduce”. Urmăriți „Legile puterii”! Sunt Alexandra Păcuraru, breaking news! 

În continuare, redăm fragmentele din emisiune în care s-au făcut comentarii 
despe Alina Gorghiu sau în care au fost difuzate imagini cu aceasta: 

Titluri: NOAPTEA MINȚILOR LUMINATE ÎN POLITICĂ; CÎȚU FIERBE, 
PARLAMENTARII ÎI DECID MÂINE SOARTA, CUM VREA CÎȚU SĂ CUMPERE 
PARLAMENTARI LA BUCATĂ; MOȚIUNEA DE CENZURĂ, FAZA PE DOSARE 
PENALE; PARLAMENTARII AUR, MITUIȚI CU FUNCȚII DE CÎȚU; PLALNUL 
SECRET AL LUI CÎȚU PENTRU PĂSTRAREA PUTERII; OAMENII LUI CÎȚU, 
NEGOCIERI PENTRU MAJORITATE; OAMENII PREMIERULUI, ATAC LA 
DEMOCRAȚIE; AUR, PLÂNGERI LA DNA ÎMPOTRIVA OAMENILOR LUI CÎȚU; 
MÂINE, CEL MAI GREU EXAMEN POLITIC AL PREMIERULUI CÎȚU; S-A FĂCUT 
TÂRZIU PENTRU PREMIERUL CÎȚU; „ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE”, MITĂ ÎNAINTE 
DE MOȚIUNE; DOVADA CĂ ECHIPA LUI CÎȚU A ÎNCERCAT SĂ MITUIASCĂ; 
CÎȚU FUGE DE PRESĂ DUPĂ SCANDALUL MITEI DOVEDITE; 

Alexandra Păcuraru: Marius Ghilezan, în pauza de publicitate mi-a scris lumea 
să-mi spună că doamna Alina Gorghiu este de fapt în spatele acestui domn Șandru 
și că doamna Alina Gorghiu este în spatele congresului. Cine este, până la urmă, 
această doamnă Gorghiu? 

Marius Ghilezan: O fată foarte isteață, foarte bine ancorată în viața 
Partidului Național Liberal. 

Alexandra Păcuraru: Cât de bine ancorată? 
Marius Ghilezan: În toate pozițiile. 
Alexandra Păcuraru: (Râde) Bine, eu am văzut-o cu rochița aia cu multe 

biluțe, bulinuțe și mi-am dat seama că-i fugărește cineva bulinuțele. 
Marius Ghilezan: Chiar cunoaște Partidul Național Liberal, îl cunoaște 

îndeaproape mulți lideri, nu poate fi acuzată de prostie, nu. Ea e foarte isteață 
și nu uitați că a fost (neinteligibil) a Partidului Național Liberal. 

Alexandra Păcuraru: Este atât de isteață încât să nu se lase înregistrată? 
Marius Ghilezan: Cum? 
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Pe ecran, au rulat, în mod repetat, următoarele titluri referitoare la subiectul 
reclamat: OMUL CARE TRAGE SFORILE ÎN PNL, ÎNCEPUT CONTROVERSAT; 
EXCLUSIV: CINE TRAGE SFORILE PENTRU CÎȚU; ACUZAȚII: ALINA 
GORGHIU, NEGOCIERI SECRETE ÎN NUMELE LUI CÎȚU; EXCLUSIV: CUM A 
TRECUT GORGHIU PRIN TOATE PĂTURILE POLITICICE; CONTROVERSELE 
DIN SPATELE NEGOCIATORILOR LUI CÎȚU.  

În contextul discuțiilor din studio referitoare la faptul că deputatul PNL, Cosmin 
Șandru, ar fi încercat să convingă un parlamentar AUR să nu voteze moțiunea de 
cenzură împotriva Guvernului Cîțu, a fost prezentată o imagine în care Alina Gorghiu 
apărea alături de acesta. În colțul din dreapta-sus al imaginii era titrat textul: 
„Dezvoltăm Timișul”. 

Moderatoarea a făcut următorul comentariu: 
Alexandra Păcuraru: Uitați-o aicea pe doamna Alina Gorghiu cu Cosmin 

Șandru. Vă rog, domnule Zetea! Avem și poze pregătite. 
Pe ecran, au rulat, în mod repetat, următoarele titluri referitoare la subiectul 

reclamat: ACUZAȚII: ALINA GORGHIU, NEGOCIERI SECRETE ÎN NUMELE LUI 
CÎȚU; OMUL CARE TRAGE SFORILE ÎN PNL, ÎNCEPUT CONTROVERSAT; 
CONTROVERSELE DIN SPATELE NEGOCIATORILOR LUI CÎȚU; OMUL LUI 
CÎȚU DIN SPATELE NEGOCIERILOR SECRETE; EXCLUSIV: CINE TRAGE 
SFORILE PENTRU CÎȚU; EXCLUSIV: CUM A TRECUT GORGHIU PRIN TOATE 
PĂTURILE POLITICE; IMAGINI EXCLUSIVE CU OMUL DE BAZĂ AL 
PREMIERULUI. 

În contextul discuțiilor din studio cu privire la guvernarea României și la votarea 
moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au fost difuzate, în buclă, timp de 
aproximativ 12 minute, trei fotografii cu Alina Gorghiu și Mihai Voicu.  

De asemenea, a fost prezentată o imagine în care Alina Gorghiu se afla alături 
de Cosmin Șandru. În colțul din dreapta-sus al imaginii era titrat textul: „Dezvoltăm 
Timișul”. 

Redăm, mai jos, fragmentele în care au fost făcute referiri la Alina Gorghiu: 
Alexandra Păcuraru: Nici nu știu cine e aicea în poză, colegii mei să mă 

lămurească, o doamnă creață, brunetă, cine e? 
Invitat: O să vă spun eu, dacă vreți. 
Alexandra Păcuraru: Cine e? 
Invitat: Este Mișu Voicu și Alina Gorghiu. 
Alexandra Păcuraru: Pfaaa, timpul își spune amprenta, să nu recunosc 

personajele. 
Invitat: Dar într-o perioadă în care despre cei doi se vorbea că urmează să 

se căsătorească, pentru că... 
Alexandra Păcuraru: Deci ancorele astea de care vorbiți până la urmă sunt 

foarte intime, bag de seamă de... 
Invitat: Da. Păi, lucrurile se păstrează în Partidul Național Liberal în familie. 

Ce aveți împotrivă? 
Alexandra Păcuraru: În familii, aș completa. În familii. Da, păi acuma înțeleg 

trendul ăsta progresist și înțeleg și viziunea asta cu integrarea în absolut, dacă 
ancorele și bulinuțele sunt peste tot. Dar, noi, poporul, ce facem? Noi, ăștia 
tradiționaliști, cei care suntem cu Dumnezeu, cei care vrem loialitate, 
sinceritate, nu știu, un angajament exact ca atunci când te duci... 

Invitat: Păi n-avem ce altceva să facem decât, o dată la patru ani, să votăm. 
Alexandra Păcuraru: Pe cine? 
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Alexandra Păcuraru: Noi, poporul ne dorim schimbarea, mai ales când 
vedem că totul este despre doamne și domni cu amante, pe bani publici. Deci, 
nu se poate. 

Invitat: Păi da, dar nu putem doar cu votul, asta încerc să vă spun. Trebuie să 
facem sesizări atunci când lucrurile nu merg cum trebuie. 

Alexandra Păcuraru: Da, noi... noi o să încercăm în același timp să avem și 
o reacție a doamnei Gorghiu. Văd că rulează pozele pe post și sunt foarte 
curioasă să vedem dacă este o practică pe care a preluat-o de la cei mai vocali 
lideri sau nu. 

Invitat: Da. Mă rog, acuma am depășit momentul doamnei Gorghiu. 
Invitat: Apropo, nu știu, n-am înțeles niciodată de ce spune Górghiu și nu 

Gorghíu? 
Invitat: Nu ne mai fierbeți, spuneți-ne care-i soluția. 
Invitat: Soluția ar fi un guvern asumat politic. Deci, încep cu asta că altfel o să 

mă înțelegeți greșit (...). 
Alexandra Păcuraru: Noi încercăm în tot acest timp să luăm o reacție a 

doamnei Gorghiu, sperăm ca până la finalul emisiunii să avem și o reacție, să 
vedem dacă neagă această legătură cu domnul Șandru. 

Invitat: Ați reușit să-l prindeți? 
Alexandra Păcuraru: Nu ne răspunde la telefon, dar colegii mei insistă. 
Invitat: Păi n-o să răspundă nici două săptămâni de acum înainte. 
Pe ecran, au rulat, în mod repetat, următoarele titluri referitoare la subiectul 

reclamat: EXCLUSIV: CINE TRAGE SFORILE PENTRU CÎȚU; ACUZAȚII: ALINA 
GORGHIU, NEGOCIERI SECRETE ÎN NUMELE LUI CÎȚU; IMAGINI EXCLUSIVE 
CU OMUL DE BAZĂ AL PREMIERULUI; OMUL LUI CÎȚU DIN SPATELE 
NEGOCIERILOR SECRETE; CONTROVERSELE DIN SPATELE 
NEGOCIATORILOR LUI CÎȚU; EXCLUSIV: CUM A TRECUT GORGHIU PRIN 
TOATE PĂTURILE POLITICE; OMUL CARE TRAGE SFORILE ÎN PNL, ÎNCEPUT 
CONTROVERSAT. 

În timpul comentariilor făcute în studio a fost prezentată o nouă fotografie cu 
Alina Gorghiu. Apoi, din nou, au fost prezentate cele trei fotografii cu Alina Gorghiu 
și Mihai Voicu. 

Alexandra Păcuraru: Au găsit colegii mei încă o poză cu doamna Gorghiu, 
care nu ne-a răspuns la telefon până acum. Oare credeți că am fost prea dură în 
editorial? Trebuia să vorbesc mai, nu știu. Spuneți, domnule Ghilezan, v-a plăcut 
editorialul meu? 

Marius Ghilezan: Păi, ca și invitat, nu pot să zic decât că... 
Alexandra Păcuraru: Ați răspuns exact ca politicienii. 
Marius Ghilezan: Unei femei nu pot să îi spun că a greșit. Eu o cunosc pe 

Alina Gorghiu de 20 de ani. Acuma, v-am mai spus în timpul emisiunii că nu 
discut niciodată viața privată a unui om, contează ce face. A reușit să ducă 
Partidul Național Liberal cu tot cu PDL-ul la 14% și acuma cu Isar, cu noul soț, 
îl duce la 12%. Nu este... este excepțională la combinații, dar nu la conducerea 
unui Partid Național Liberal. Că au apărut aceste fotografii, eu, sincer să fiu, 
mă simt jenat. Îmi cer scuze. 

Alexandra Păcuraru: Da, și eu în locul celor care m-au auzit m-aș simți jenată. 
Mă refer la prima doamnă, la domnul președinte, la super Cîțu și echipa care 
negociază să vândă parlamentarii la bucată. Este o rușine așa ceva.  
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La sfârșitul emisiunii, prin transmisiune video directă din platoul emisiunii 
100%, Laurențiu Botin a făcut următoarele comentarii cu referire la petentă: 

Laurențiu Botin: Da, mă, da' cu Alinuța totuși ce aveți, mă? Mă, e o femeie care 
a reușit în politică, da? Eu cred că poate fi de apreciat Alinuța. Alinuța a știut să facă 
ceea ce trebuie să facă cineva care a ajuns într-o haită de lupi și ce să vezi, trebuie 
să se apropie cumva de lupii ăștia mai fioroși, că știi că e o ierarhie de asta și ca să 
ajungi în vârful ierarhiei, știi, trebuie să recunoști care-i lupul mai fioros sau nu. 
Acuma, ori te uiți în ochii lui, ori dacă nu îl miroși sub coadă, că așa e cam la regnul 
ăsta cu cățeii și cu mirositul. Știi că ei se identifică mirosindu-se unul pe altul sub 
coadă. Și ce să vezi? Uite așa ajungi în politică și cine, ce are cu mine, onoarea 
mea nereperată, două kile de mastică prima. Asta-i din Caragiale pentru cei care nu 
înțeleg. Acuma, de asta sunt supărat pe voi, că ce aveți, mă, cu Alinuța? Că a avut 
și ea o viață și uite așa ajungi în politică. Păi, nu asta-i politica? 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii ‘’Legile puterii” din 04.10.2021, în 
contextul moțiunii de cenzură împotriva guvernului, au fost făcute afirmații 
defăimătoare la adresa doamnei Alina Gorghiu, fost președinte PNL. 

Astfel, pe parcursul emisiunii au fost folosite expresii ca, „Noi, poporul ne 
dorim schimbarea, mai ales când vedem că totul este despre doamne și domni 
cu amante, pe bani publici.” ”Alinuța a știut să facă ceea ce trebuie să facă 
cineva care a ajuns într-o haită de lupi și ce să vezi, trebuie să se apropie 
cumva de lupii ăștia mai fioroși, că știi că e o ierarhie de asta și ca să ajungi în 
vârful ierarhiei, știi, trebuie să recunoști care-i lupul mai fioros sau nu.” 

Prin urmaree, în contextul discutării carierei politice a doamnei Alina Gorghiu, 
moderatoarea și invitați emisiunii, au insinuat că aceasta s-ar datora relațiilor pe 
care  le-ar fi avut cu membri ai PNL, făcându-se afirmaţii defăimătoare 
generalizatoare la adresa genului acesteia și insinuându-se că succesul profesional 
s-ar datora faptului că este femeie. 

Astfel, membrii Consiliului au considerat că fotografiile, alături de comentarii şi 
de tenta discuţiei, induceau ideea că nu competenţa aduce unei femei o 
funcţie importantă în politică. Afirmaţiile că „îi fugăreşte cineva bulinuţele?”, că a 
trecut prin „pături”, pentru a accede în politică, sunt mesajul postului că o femeie s-a 
folosit de faptul că este femeie şi a trecut prin „pături” pentru a accede într-o funcție 
politică important.  

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  
precum și de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior cu somație 
publică pentru aceleași dispoziții legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
acestuia cu amendă în cuantum de 15.000 de lei. 

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

În temeiul art. 90 și 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1 Radiodifuzorul  S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2013 eliberată la 31.10.2019 şi decizia de 
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autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la 31.10.2019, pentru postul de 
televiziune REALITATEA PLUS se sancţionează cu amendă de 15.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor 47 alin. (4) 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 15.000 lei 

postul de televiziune REALITATEA PLUS, deoarece în emisiunea „Legile puterii”, 
din 4 octombrie 2021, în care a fost abordat un subiect referitor la dezbaterea 
moțiunii de cenzură împotriva guvernului, au fost făcute afirmații defăimătoare la 
adresa genului unui lider PNL, fapt ce contravine prevederilor art. 47 din Codul 
audiovizualului, care interzic 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.” 

 
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 
 
 

 


