
 

 
Decizia nr. 571 din 18.10.2022 

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 
București, Str. Frumoasă nr. 20, sector 1 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit  de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
10056/28.09.2022, cu privire la emisiunea „Culisele statului paralel” difuzată în data de 
24.08.2022, de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL 
INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.3/17.01.2013 eliberată la 
21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.2022). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
În fapt, în data de 24.08.2022,  în intervalul orar 17:57 – 19:51, postul 

REALITATEA PLUS a difuza,t în direct, emisiunea „Culisele statului paralel”, moderată 
de Anca Alexandrescu, cu mențiunea EXCLUSIV. 

Potrivit raportului de monitorizare, în cadrul acestei ediții, unul dintre subiectele 
abordate s-a referit la construirea unei parcări private în fața Aeroportului Otopeni, pe 
un teren care se suprapune cu un alt teren transmis de Ministerul Apărării, cu drept de 
folosință, către Ministerul Transportului și Aeroportul Otopeni și unde sunt izvoare de 
apă geotermală. 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare:  
Titluri afișat pe ecran cu privire la aspectele semnalate de petent: CUM ÎȘI BAT JOC 

AUTORITĂȚILE DE RESURSELE ȚĂRII; COMOARA DIN PĂMÂNTUL CAPITALEI AR 
PUTEA ASIGURA APA CALDĂ; DEZVĂLUIRI INCREDIBILE DESPRE MAFIA IMOBILIARĂ; 
PARCARE URIAȘĂ PE IZVOARELE GEOTERMALE BUCUREȘTI-OTOPENI; MIZĂ URIAȘĂ 
PE TERENUL CU RESURSE. TELENOVELA DIN INSTANȚĂ; OMUL CARE L-A ȚEPUIT PE 
DINU PATRICIU, NOU TUN ÎN INIMA ȚĂRII; PARCARE URIAȘĂ PE IZVOARELE 
GEOTERMALE BUCUREȘTI-OTOPENI; DEZVĂLUIRI INCREDIBILE DESPRE MAFIA 
IMOBILIARĂ; CUM ÎȘI BAT JOC AUTORITĂȚILE DE RESURSELE ȚĂRII; CE RESURSE 
TERMALE EXISTĂ ÎN NORDUL CAPITALEI; CUM A OBȚINUT AFACERISTUL 
AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE A PARCĂRII; CINE SE OPUNE EXPLOATĂRII APELOR 
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TERMALE; SURSE: PARCARE PRIVATĂ ILEGALĂ DEASUPRA PUȚULUI GEOTERMAL; 
SURSE: SE FAC PRESIUNI PENTRU CONSTRUIREA ILEGALĂ A PARCĂRII; CE S-A 
FĂCUT PÂNĂ ACUM CU APELE TERMALE DIN ILFOV; COMOARA GEOTERMALĂ DE 
SUB JUDEȚUL ILFOV; CUM SE CONSTRUIESC PARCĂRI PE RESURSELE URIAȘE ALE 
CAPITALEI; RESURSELE CARE AR ASIGURA APA CALDĂ PENTRU BUCUREȘTI ȘI 
ILFOV; APELE GEOTERMALE, SOLUȚIA LA PROBLEMELE DE TERMOFICARE; 
RESURSELE CARE AR ASIGURA APA CALDĂ PENTRU BUCUREȘTI ȘI ILFOV; 
REALITATEA PLUS DEMASCĂ MAFIA IMOBILIARĂ. DATE EXPLOZIVE; CARACATIȚA 
DIN OTOPENI, PRESIUNI PENTRU PARCAREA ULTRAMODERNĂ; CINE A ORCHESTRAT 
MEGA-PROIECTUL PARCĂRII PRIVATE; CONTROVERSE PE TERENURILE STRATEGICE 
ALE MINISTERULUI APĂRĂRII; CINE ȚINE ÎNGROPATĂ APA CALDĂ A 
BUCUREȘTENILOR; LEGĂTURILE AFACERISTULUI CU BARONUL DE ILFOV, MEGA-
DEZVĂLUIRI; BUCUREȘTENII PLĂTESC FACTURI URIAȘE ȘI CALCĂ PE O COMOARĂ 

S1-rep. 57.37, sel. 24-17 – rep. 10.34, sel. 24-18 
Anca Alexandrescu, la începutul emisiunii: (...) Așa cum v-am anunțat ieri, astăzi am niște 

dezvăluiri explozive. Normal, cum sunt obișnuiți băieții de oraș, după ce-au văzut promo și după 
ce producătorul emisiunii i-a contactat... ce să vedeți!... au încercat să ia legătura cu mine la 10 
seara... la 10 seara! În primul rând, cum vă permiteți să mă contactați la ora 10 seara? În al 
doilea rând, spun din capul locului... orice încercare de a mă opri n-are nicio șansă! Credeți că 
o să reușiți să blocați și de data aceasta dezvăluirile despre voi? Nu! Nu veți reuși! Am să merg 
până la capăt și cu această anchetă, așa cum fac cu toate celelalte anchete pentru că, din nou, 
încrengătura este atât de mare și la PNL și la PSD și la oameni care... ce să vezi?... sunt 
apropiați ai sistemului, nu de-acum, de dinainte de 1989.  

(rep. 01.09 S1) Anca Alexandrescu: Vă spuneam ieri că a răsărit în față la Aeroportul 
Otopeni o parcare. Foarte frumoasă, o investiție minunată. Mai, mai că eram cât pe-aci să-i 
laud și pe cei de la Ministerul Transportului și pe investitori. Doar suntem prietenoși cu 
investitorii, nu? O construcție superbă, mare, modernă, cea mai modernă din Europa. Cică a 
fost pârloagă 30 de ani acolo și ei acum au făcut... se întoarce după soare. Câți bani o să plătiți 
pentru o oră de parcare nu știm încă, pentru că nu știm dacă va funcționa. Pentru că m-am 
aplecat mai atent asupra subiectului, am constatat că cei de la Compania de Aeroporturi, pe 
care îi știți clar că i-am criticat în fiecare zi aici timp de câteva emisiuni, au dat în judecată firma 
care a construit respectiva parcare. De ce? Pentru că o parte din teren se suprapune pe terenul 
pe care Aeroportul Otopeni l-a primit printr-un protocol și un HG de Guvern, prin două 
semnături de doi prim-miniștri, Radu Vasile și Mugur Isărescu, în administrare, gratis. Este un 
teren care a aparținut unității militare și aparține în continuare, pentru că Ministerul Apărării îl 
poate folosi în continuare. 

(rep. 02.28 S1) Anca Alexandrescu: S-a construit acolo o parcare. Cum – necum, s-au 
făcut niște acte de proprietate, au ajuns niște băieți... o să vă pun imediat cine... și au pus mâna 
pe acel teren. E teren privat, n-ai ce să spui. Numai că acel teren se suprapune pe această 
suprafață de la Ministerul Apărării. Ce spune protocolul prin care a fost transmis cu drept de 
folosință către Ministerul Transportului și Aeroportul Otopeni? Spune așa, că acest teren este 
transferat cu următoarea obligație... Dacă este o stare de necesitate sau o stare de urgență sau 
se impune din punct de vedere militar, în 72 de ore acel teren trebuie eliberat, deci de aici se 
presupune clar că nu poate fi edificată nicio construcție uriașă... și ce ne facem că s-a făcut? 
Dar ce ne facem că acuma nu are autorizația finală de funcționare... de deschidere. Măgăoaia 
creează probleme la buzunar, pentru niște „băieți deștepți". O să vă spun despre cine este 
vorba, dar după ce o să vă spun, că au încercat să ajungă la mai marii din politică și la PSD 
și la PNL. 

(rep. 03.51 S1) Anca Alexandrescu: Și au început să se ducă pe la uși. Și unele uși s-
au deschis pentru că aud... și sursele mele știți că sunt bune în domeniul ăsta... că 
domnul Grindeanu s-a dus și le-a spus celor de la aeroport... Măi, băieți, renunțați la 
litigiul din instanță cu firma care a construit parcarea că... uite, e modernă, e nevoie să 
decongestionăm aeroportul... Voi sunteți împotriva decongestionării? Vreți să alungăm 
investitorii? Păi, bine, domnule Grindeanu, sunt de acord cu dumneavoastră, da în orice 
condiții? Dacă mâine... uite, e războiul la granițe că doar ziceați, nu?... vine Ministerul 
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Apărării și spune... Domne, au cerut forțele NATO ca în 72 de ore să eliberăm terenul. 
Cine dărâmă măgăoaia și cine plătește pentru asta? Mai mult de atâta, pentru că cei de la 
Primăria Otopeni când au văzut nu numai că e vorba de un teren care a venit de la 
Ministerul Apărării Naționale și care are aceste sarcini, au mai văzut și că acolo sunt 
izvoarele de apă geotermală ale Bucureștiului... București – Otopeni... cele mai mari 
resurse de apă geotermală. Oameni buni, știți... mai ales acum, în condițiile astea în care 
e o discuție cu prețurile la energie, da?... discutăm în fiecare zi... în condițiile în care de 
doi ani de zile în București... bucureștenii tremură iarna de frig în case și vara nu au apă 
caldă... știți că și Bucureștiul și ce e împrejur ar putea să se alimenteze de la aceste 
izvoare? Apa ajunge în anumite zone până la 85 de grade. Statul român, deși s-a lăudat, 
n-a făcut nimic în acest sens. Dar au făcut privații. Pentru că privații au făcut o investiție 
puțin mai încolo... știți despre ce vorbesc, n-o să dau numele... de unde scot bani 
frumoși... Peste 4 milioane de oameni au vizitat acel SPA care s-a deschis în anii trecuți. 
Aeroportul Otopeni, însă, a încercat să facă demersuri ca să exploateze și să încălzească 
aeroportul cu apă geotermală. S-a și pregătit o investiție de 700.000 de euro. Dar lucrurile 
s-au blocat și cu parcarea și cu încălzirea. Vă spuneam că au apelat la domnul 
Grindeanu... Domne, să nu fugă investitorii, că... vezi, Doamne!... sunt investitori străini 
în față și... vorba aia!... să nu-i speriem. 

(rep. 06.20 S1) Anca Alexandrescu: Au apelat si la domnul Hubert Thuma, ca să-l 
convingă pe primarul de Otopeni să semneze și nu vrea, pentru că omul a înțeles despre ce 
este vorba acolo și nu vrea să se ducă la pușcărie. Au apelat și la celebrul domn Mîndrescu 
de la Ministerul Transporturilor despre care v-am vorbit de atâtea ori care s-a dus peste 
cei de la aeroport și le-a spus... Domne, am vorbit eu cu serviciile! E ok! Încetați 
procesul! Oamenii de la aeroport au spus... Domne, cum să încetăm procesul pentru că 
avem expertiza?! E la dosar. O avem și noi. Arată clar că se suprapun terenurile. Cine 
este personajul pentru care se agită toți acești oameni din politică și se deschid ușile? Îl 
cheamă George Gaiță. (...) 

(...) 
S3-rep 16.13 – 20.33, sel. 24-18 
Anca Alexandrescu: Da haideți să vedem materialul... de ce? Pentru că vreau să discutăm 

în etape... Întâi este vorba de această chestiune cu izvoarele de apă geotermală și doi... despre 
faptul că acel teren care se suprapune cu ce-a primit aeroportul de la Ministerul Apărării în 
administrare gratuită... există o problemă uriașă acolo... acea prevedere de a elibera spațiul în 
72 de ore în cazul în care este o situație de urgență. Ori construcția pe care o să v-o arăt eu 
astăzi, nu va putea fi dărâmată nici măcar... într-o lună – două – trei – patru... Haideți să vedem 
materialul despre izvoarele de ape geotermale care sunt acolo și după aceea continuăm cu cea 
de-a doua parte. 

A fost difuzat un material înregistrat, cu următorul conținut: 
(rep. 00.52 S3) Voce din off: România are o treime din apele termale și minerale ale 

Europei! Iar unul dintre cele mai importante rezervoare se află chiar în pământul din nordul 
Bucureștiului și al județului Ilfov. Resursa ar putea ajuta localitățile din zonă să își rezolve 
problemele cu termoficarea, potrivit publicației panorama.ro. Deocamdată însă, nu se fac pași 
în această direcție. Doar aripa din Balotești a Spitalului SRI „Agrippa Ionescu” folosește resursa 
geotermală pentru încălzire. Iar o companie din Austria a construit tot în Balotești un complex 
SPA, unde se valorifică apele geotermale din zonă. 

Voce din off: În schimb, interesul autorităților pare să fie contrar celui așteptat. 
Deasupra unui puț prin care ar trebui să fie scoasă și valorificată apa termală, s-a 
construit ilegal o parcare privată. 

(rep. 01.37 S3) Voce din off: Potrivit surselor Realitatea Plus, au existat presiuni 
pentru ca acest lucru să se întâmple, din partea ministrului Transporturilor, Sorin 
Grindeanu, a președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma și, din umbră, din partea lui Bogdan 
Mîndrescu, secretarul de stat din ministerul Transporturilor. În schimb, omul de afaceri 
care a construit parcarea, George Gaiță, spune că din contră, au existat persoane care i-
au pus piedici. Primarul orașului Otopeni, Silviu Gheorghe, este cel care a refuzat să dea 
autorizația, potrivit surselor Realitatea Plus. 
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(...) 
S4-rep. 20.52 – 26.44, sel. 24-18 
Anca Alexandrescu: Eu vreau să vă citesc însă mesajele pe care le-am primit de la domnul 

Gaiță aseară la ora 21:56, după ce producătoarea emisiunii, la 21:36... deci i-a luat 20 de 
minute să facă rost de numărul meu de telefon să mă contacteze...  

Moderatoarea a dat citire mesajelor primite de la George Gaiță pe telefonul mobil, iar pe 
ecran s-au derulat aceste mesaje și niște fotografii cu parcarea, așa cum au fost primite de 
moderatoare. 

Anca Alexandrescu: Scrie așa... ”Bună, Anca! Pot să te deranjez cu un telefon?” Semnat... 
George Gaiță. Acesta e primul mesaj. Mai departe... Îmi pare rău... mi-a trimis câteva 
fotografii... o să le și vedeți... au și fost puse în material și-o să le și vedeți în timpul emisiunii 
noastre cu parcarea pe care a construit-o... ”Îmi pare rău că cineva are interesul să-ți spună 
lucruri neadevărate despre cea mai modernă și cu cel mai modern sistem de management din 
Europa.” Era vorba de parcare. A uitat să scrie... Mai departe... ”Aeroportul nu are nici un puț cu 
apă termală pe terenul meu. Te induc în eroare. Este păcat că te faci de râs să spui lucruri 
care-ți vor afecta imaginea.” Serios? Cum îmi afectează imaginea? ”Chiar apreciez curajul tău 
și felul prin care te implici. Aici însă trebuie să atentă pentru că sunt tot felul de interese și de 
persoane care nu vor ca cineva să deschidă o parcare modernă și frumoasă.” Aoleu!... Mi-au 
dat lacrimile, serios... ”Am muncit pe brânci la vârsta mea ca să fac ceva impresionant pe un 
teren care era o pârloagă vreme de peste 30 de ani. Bineînțeles, că în tot acest timp cât era 
terenul complet gol sau plin de bălării, nu m-a atacat nimeni. Am reușit și acum sunt bălăcărit 
de niște oameni, probabil de la aeroport, care au deturnat fonduri zicând că o să facă investiții 
cu apa termală pe terenurile și pe puțurile cu apă care nu au fost niciodată ale lor. Vor doar să 
justifice deturnările de fonduri pe care le-au făcut într-un mod iresponsabil. Pot să-ți dau 
amănunte dacă mă suni. Nu ne-am mai întâlnit de peste 20 de ani. Nu ești curioasă să spun eu 
cine sunt?” Ba da, domnule Gaiță, sunt curioasă, dar în direct, de față cu toți telespectatorii 
care se uită la noi. Așa că vă invit să sunați să le spuneți și telespectatorilor cine sunteți. De ce 
să-mi spuneți mie la telefon, la 10 seara și eu să-l transmit telespectatorilor? Hai să fim 
transparenți! Intrați în direct! Da am o întrebare la dumneavoastră... Ziceți dumneavoastră, așa, 
în mesaj, la început... Domne.. zice... aeroportul nu are niciun puț cu apă termală pe terenul 
meu. Mai încolo spuneți așa... ”Am reușit și acum sunt bălăcărit de niște oameni, probabil de la 
aeroport, care au deturnat fonduri zicând că o să facă investiții cu apa termală pe terenurile și 
pe puțurile cu apă care nu au fost niciodată ale lor. Vor doar să justifice deturnările de fonduri...” 
Deci există! De unde știți că nu sunt ale lor? Că eu sunt în posesia protocoalelor 
semnate cu Ministerul Apărării și a Hotărârilor de Guvern semnate de primul ministru 
Radu Vasile și Mugur Isărescu. Și sunt în instanță depuse. Mai mult de-atât, vreau să vă 
spun așa... Am toate documentele, nu le pot face publice pentru că am să deconspir 
sursa și nu vreau pentru că vreau să urmăresc acest subiect până la capăt. Există și 
expertiză făcută de față cu reprezentanții firmei Olimpia Parking care arată foarte clar că nu 
numai că e puț, că și terenurile se suprapun. Mai mult de-atât, sunt în posesia încheierilor de la 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în care apare în data de 16.03.2022... 
Încheiere nr. 120603... Se notează litigiul din dosarul 4077/94/2021 din data de 14.04.2022 
privind pe reclamanta Compania Națională de Aeroporturi București în contradictoriu cu pârâta 
Olimpia Parking asupra terenurilor A1, A1-1/C9 din Cartea Funciară UAT Otopeni. Mai departe, 
apar aicea în notificarea de la... Se notează litigiul din dosarul... apare aici, da?... în... Acesta 
este extrasul de Carte Funciară... Nu vreau să public documentele pentru că am să-i 
deconspir pe cei care mi-au dat informațiile. Sunt și în posesia protocoalelor pe care le-
au încheiat cei de la Compania de Aeroporturi Otopeni...  

(...) 
S6-rep. 47.29 – 56.14, sel. 24-18 
Anca Alexandrescu: (...) Mihai Belu vrea să facă o completare... Iarăși, o informație 

senzațională, te rog, Mihai! 
Mihai Belu: Eu te-am auzit cu datul jos al parcării și mi-am adus aminte că m-am uitat 

azi-dimineață să văd ce mai face domnul Gaiță. 
Anca Alexandrescu: Și eu știu. Exact! 
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Mihai Belu: El s-a rafinat de la un anumit moment. De la momentul acela... Patriciu... 
în care-l găseai prin toate firmele, prin toate încrengăturile... chiar și un începător, așa, 
putea să-l găsească... de câțiva ani s-a rafinat. Singura afacere în care mai apare este o 
chestiune în agricultură. Și aia foarte interesant de dezbătut, da nu e cazul acum. Acolo, 
el este coleg cu Dinulescu de care vorbeam, care a fost la primărie, care a fost în firma... 
atenție!... care a oferit consultanță pentru Cathedral Plaza pentru care... la fel... 

Anca Alexandrescu: Ce să vezi! Altă clădire care trebuie dărâmată... 
Mihai Belu: Exact! Și cine răspunde pentru chestiunea respectivă? 
Anca Alexandrescu: ... construită... Bravo! 
Mihai Belu: Că, probabil, tot omul ăla îi oferă consultanță și acum și l-a învățat exact 

cum să facă toată povestea asta cu adeverința de proprietate, cu titlul, cu punerea în 
posesie... că el a avut titlu fără să fie pus în posesie... 

(rep. 01.03 S6) Anca Alexandrescu: Adică construiești și după aia nu mai contează. Dar 
eu am niște întrebări pentru că am și niște informații si aș vrea să arăt acum telespectatorilor 
schema... cum au acționat niște personaje importante pentru domnul Gaiță. Pentru că 
am informații clare. Dacă nu este așa, îi invit pe următorii să sune în direct... au fost 
contactați... Îl invit așa... pe domnul Sorin Grindeanu să sune și o să-i rog și pe colegii 
mei să-l sune în direct pe domnul Grindeanu, pe domnul Mândrescu de la Ministerul 
Transporturilor și pe domnul Hubert Thuma. O să vă rog să sunați și să mă contraziceți 
că nu este așa. Vă rog, domnilor! Eu vă rog frumos și-i rog și pe colegii mei să-i sune în 
direct. Și pe domnul Thuma, și pe domnul Grindeanu. Da? Haideți întâi să vă arăt schema 
respectivă. Deci cine-l susține pe domnul Gaiță... Pe domnul Gaiță îl susține, așa... Domnul 
Grindeanu, înțeleg, de vreme ce s-a dus la Aeroportul București și le-a spus... Domne, terminați 
cu problemele astea din instanță cu firma că speriem investitorii să plece. Domne, e o 
construcție modernă. Terminați! Trebuie să avem, să decongestionăm aicea... Da, domne, 
sigur... trebuie! Da nu în orice condiții și nu pe terenul statului și nu deasupra izvoarelor 
geotermale. Și nu oricum! Și mai am o  întrebare... da i-o adresez domnului Mândrescu care s-
a dus amenințător peste oamenii de la aeroport și le-a spus... Domne, încetați cu procesul că 
am vorbit eu cu serviciile și e totul ok. Opriți-vă! 

Mihai Belu: Da aicea serviciile ar trebui să spună ceva. 
Anca Alexandrescu: Păi, bun, da serviciile îi știu... păi, da, serviciile... Râde domnul 

Iacob... Imediat merg la domnul Iacob!  
Mihai Belu: Adică să spună, nu?... să anunțe că poate lumea îi crede... poate-l crede 

pe Mîndrescu... 
Anca Alexandrescu: Serviciile... stați o secundă!... Vreau să-l întreb, așa, pe domnul 

Mîndrescu... Domnul Mîndrescu, aș vrea să ne răspundeți la următoarea întrebare... Cum 
a dat Autoritatea Aeronautică Civilă pentru această construcție? Dacă a dat, dacă n-a 
dat, e și mai grav. Dacă a dat, ar fi trebuit să verifice actele de proprietate. La cine este 
la...  

Mihai Belu: Păi dacă a auzit că a vorbit el cu serviciile... Anca, două secunde... S-a 
dus la ăla... la directorul ăla și i-a spus... Eu am vorbit cu serviciile... gata, s-a închis... ăla 
a semnat (neinteligibil; s-a vorbit în același timp) 

(rep. 03.02 S6) Anca Alexandrescu: Domnul Mîndrescu este în Consiliul de 
Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă... Ia, ce să vezi, ce coincidență! Apoi, 
domnul Hubert Thuma... 

Mihai Belu: Da, da aici e o greșeală. Deci fii atentă! Aici e o greșeală. 
Anca Alexandrescu: Așa... Ia, te rog!  
Mihai Belu: Deci trebuia Gaiță că el e cu cașcavalul, pus deasupra... 
Anca Alexandrescu: Așa...  
Mihai Belu: Thuma cu Grindeanu sub... ei sunt oameni politici... n-au bani mulți... 
Anca Alexandrescu: Dedesubt... Data viitoare când facem desenul...  
Mihai Belu: Și Mîndrescu jos că el e executant, adică el e mesagerul... poșta specială 

cu serviciile... 
(...) 
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(rep. 04.36 S6) Cu titlul CARACATIȚA AFACERII ”OTOPENI”, pe ecran a fost afișată 
o schemă cu fotografiile lui Hubert Thuma-președinte CJ Ilfov, Sorin Grindeanu-ministrul 
Transporturilor, Bogdan Mîndrescu-secretar de stat în Ministerul Transporturilor (sus) și 
George Gaiță-om de afaceri (jos) și legăturile dintre aceștia. 

(...) 
S7-rep. 56.14, sel. 24-18 – 03.47, sel. 24-19 
Anca Alexandrescu: Suntem doar la începutul investigației. Am intrat în posesia unei 

părți din actele care sunt la dosar. Urmează... de-asta nici nu vreau să le fac publice 
pentru că nu vreau să deconspir sursa, vreau să obțin cât mai multe documente și-o să 
întreb și la Compania de Aeroporturi și la ROMATSA și la Autoritatea Aeronautică Civilă... Noi 
am întrebat... atenție!... am întrebat și la domnul Thuma, la Consiliul Județean, am întrebat și la 
domnul primar de la Otopeni, credeți ca ne-a răspuns cineva? Am trimis încă de ieri solicitările 
ca să aibă timp să răspundă. Nu, nimeni. Nimeni nu răspunde. Nimeni nu spune absolut nimic. 
Am trimis și la domnul Grindeanu, vă rog să-l sunați pe domnul Grindeanu în direct și pe 
domnul Thuma, acum, pe post, să se audă că îi sunăm să ne răspundă la telefon și să ne 
spună ce este cu această situație. Vă rog frumos, sunați-i! Deci... domnul Gaiță... că tu, Mihai, 
mai știi și alte afaceri în care a fost implicat... Hai să spunem câteva cuvinte despre domnul 
Gaiță. Eu aș vrea să ne sune în direct sau să încerce colegii mei să-l sune și pe domnul Gaiță 
în direct, poate, totuși, ne explică în direct cum a obținut toate autorizațiile, toate aprobările și 
poate și faptul că se contrazice în mesajele pe care mi le-a dat mie aseară. 

(...) 
(rep. 07.13 S7) La finalul emisiunii, Anca Alexandrescu: Domne, deci ăsta este doar 

începutul acestei anchete. Domnul Gaiță, domnul Mîndrescu, domnul Grindeanu, domnul 
Hubert Thuma... Episodul 1. Știți că v-am obișnuit. Episodul 1... 

Mihai Belu: Nu... și primarul... și primarul... și primarul... 
Anca Alexandrescu: Și domnul primar de la Otopeni... Urmează, ca să zic așa...  
S9-rep. 43.54 – 44.14, sel. 24-19 
Anca Alexandrescu: (...) Nu mai avem foarte mult timp... am, așa, un mesaj pentru 

domnul Gaiță... Domnul Gaiță, nu mai dați telefoane la prieteni, nu-i mai puneți să dea 
sms-uri la domnul Iacob, la mine, la... Nu! Am documente, înțelegeți? Deci, domnul Gaiță, 
am documente... 

 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare având ca obiect  emisiunea 
„Culisele statului paralel” din 24 august 2022, din al cărei conținut am exemplicat mai sus,  
membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 
64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, radiodifuzorii trebuie să asigure  o distincţie clară 
între fapte şi opinii, iar  informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, în cadrul acestei ediții, unul dintre subiectele dezbătute s-a referit la 
construirea unei parcări private în fața Aeroportului Otopeni, pe un teren care se 
suprapune cu un alt teren transmis de Ministerul Apărării, cu drept de folosință, către 
Ministerul Transportului și Aeroportul Otopeni și unde sunt izvoarele de apă geotermală.  

Acest subiect a fost prezentat sub următoarele titluri afișate pe ecran: CUM ÎȘI BAT 
JOC AUTORITĂȚILE DE RESURSELE ȚĂRII; COMOARA DIN PĂMÂNTUL 
CAPITALEI AR PUTEA ASIGURA APA CALDĂ; DEZVĂLUIRI INCREDIBILE DESPRE 
MAFIA IMOBILIARĂ; PARCARE URIAȘĂ PE IZVOARELE GEOTERMALE 
BUCUREȘTI-OTOPENI; MIZĂ URIAȘĂ PE TERENUL CU RESURSE. TELENOVELA 
DIN INSTANȚĂ; OMUL CARE L-A ȚEPUIT PE DINU PATRICIU, NOU TUN ÎN INIMA 
ȚĂRII; PARCARE URIAȘĂ PE IZVOARELE GEOTERMALE BUCUREȘTI-OTOPENI; 
DEZVĂLUIRI INCREDIBILE DESPRE MAFIA IMOBILIARĂ; CUM ÎȘI BAT JOC 
AUTORITĂȚILE DE RESURSELE ȚĂRII; CE RESURSE TERMALE EXISTĂ ÎN 
NORDUL CAPITALEI; CUM A OBȚINUT AFACERISTUL AUTORIZAȚIA DE 
CONSTRUIRE A PARCĂRII; CINE SE OPUNE EXPLOATĂRII APELOR TERMALE; 
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SURSE: PARCARE PRIVATĂ ILEGALĂ DEASUPRA PUȚULUI GEOTERMAL; 
SURSE: SE FAC PRESIUNI PENTRU CONSTRUIREA ILEGALĂ A PARCĂRII; CE S-A 
FĂCUT PÂNĂ ACUM CU APELE TERMALE DIN ILFOV; COMOARA GEOTERMALĂ 
DE SUB JUDEȚUL ILFOV; CUM SE CONSTRUIESC PARCĂRI PE RESURSELE 
URIAȘE ALE CAPITALEI; RESURSELE CARE AR ASIGURA APA CALDĂ PENTRU 
BUCUREȘTI ȘI ILFOV; APELE GEOTERMALE, SOLUȚIA LA PROBLEMELE DE 
TERMOFICARE; RESURSELE CARE AR ASIGURA APA CALDĂ PENTRU 
BUCUREȘTI ȘI ILFOV; REALITATEA PLUS DEMASCĂ MAFIA IMOBILIARĂ. DATE 
EXPLOZIVE; CARACATIȚA DIN OTOPENI, PRESIUNI PENTRU PARCAREA 
ULTRAMODERNĂ; CINE A ORCHESTRAT MEGA-PROIECTUL PARCĂRII PRIVATE; 
CONTROVERSE PE TERENURILE STRATEGICE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII; 
CINE ȚINE ÎNGROPATĂ APA CALDĂ A BUCUREȘTENILOR; LEGĂTURILE 
AFACERISTULUI CU BARONUL DE ILFOV, MEGA-DEZVĂLUIRI; BUCUREȘTENII 
PLĂTESC FACTURI URIAȘE ȘI CALCĂ PE O COMOARĂ. 

În acest context, pe parcursul emisiunii, au fost făcute comentarii tendențioase, 
acuzatoare, îndeosebi de către moderatoare, care au vizat atât unele persoane publice 
(Sorin Grindeanu, Hubert Thuma, Bogdan Mîndrescu), cât și pe cel care ar fi construit 
parcarea în proximitatea Aeroportului Otopeni, respectiv, omul de afaceri George Gaiță, 
susținându-se cu vehemență că ar exista o caractiță imobiliară în legătură cu acest 
teren, în detrimentul intereselor statului care nu ar putea valorifica resursa de apă 
geotermală a Bucureștiului. 

Totodată, cu titlul CARACATIȚA AFACERII ”OTOPENI”, pe ecran a fost afișată o 
schemă cu fotografiile lui Hubert Thuma - președinte C.J. Ilfov, Sorin Grindeanu-
ministrul Transporturilor, Bogdan Mîndrescu - secretar de stat în Ministerul 
Transporturilor (sus) și George Gaiță - om de afaceri (jos) și legăturile dintre aceștia. 

Față de acuzațiile aduse persoanelor nominalizate, moderatoarea a susținut că ar 
deține dovezi, dar că nu le prezintă publicului, pretextând că ar dezvălui sursa lor, de 
exemplu: Că eu sunt în posesia protocoalelor semnate cu Ministerul Apărării și a 
Hotărârilor de Guvern semnate de primul ministru Radu Vasile și Mugur Isărescu. Și 
sunt în instanță depuse. Mai mult de-atât, vreau să vă spun așa... Am toate 
documentele, nu le pot face publice pentru că am să deconspir sursa și nu vreau pentru 
că vreau să urmăresc acest subiect până la capăt. / Nu vreau să public documentele 
pentru că am să-i deconspir pe cei care mi-au dat informațiile. / Suntem doar la 
începutul investigației. Am intrat în posesia unei părți din actele care sunt la dosar. /  
Urmează... de-asta nici nu vreau să le fac publice pentru că nu vreau să deconspir 
sursa, vreau să obțin cât mai multe documente. 

Or, față de asemenea afirmații acuzatoare, Consiliul consideră că, în scopul 
asigurării unei informări corecte și complete, ar fi trebuit ca în timpul dezbaterii 
subiectului, pe de o parte, să fi fost prezentate probe concludente, pertinente, utile și 
necesare, pentru a permite  telespectatorilor să-și formeze propria convingere, iar pe de 
altă parte, să fi fost asigurată o distincție clară între fapte și opiniile exprimate. 

În consecință, Consiliul a contat că modul în care a fost tratat acest subiect nu a 
fost unul imparțial, echilibrat și cu bună-credință, cu consecința afectării dreptului 
publicului la informare corectă, ceea ce contravine dispozițiilor legale invocate.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea corectă 
a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date 
fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa 
publicul, iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele 
şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Cu privire la etica jurnalistică, în 
Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei precizează că 
presa este obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează 
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libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii 
corecte şi opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată 
prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, 
descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte și încălcări similare ale prevederilor legale în materie de informare corectă, ţinând 
cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 5.000 
lei.   

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

În temeiul prevederilor 91 alin. (1) şi (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 INTERNAȚIONAL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 303.3/17.01.2013 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare 
nr. 1927.2/31.05.2022 eliberată la 21.07.2022 pentru postul REALITATEA PLUS) se 
sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. 
a) și b) 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 modalitatea în care s-a desfășurat emisiunea „Culisele 
statului paralel”, din 24 august 2022, a afectat dreptul publicului de a primi informații 
corecte, imparțiale, prezentate cu bună-credință, prin asigurarea unei distincții clare 
între fapte și opinii,  așa cum dispune art. 64 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 
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