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Decizia nr. 582 din 27.10.2022 
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 

București, Str. Frumoasă nr. 20, sector 1 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
9311/30.08.2022, cu privire la emisiunile informative și dezbateri difuzate în data de 
30.08.2002, 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 radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 422 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu 
să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Monitorizarea programelor difuzate în data de 30.08.2022 de postul de televiziune 

Realitatea Plus s-a făcut în baza rezoluției sesizării nr. 9311/30.08.2022: Rog monitorizare de 
linie (05.08.2022). 

Postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat în data de 30.08.2022 știri și dezbateri (8 
ediții) în legătură cu imaginile apărute pe rețelele de socializare în care Fane Vancică bătea și 
umilea o femeie, astfel:  

 

 Plus Matinal, ora 10:00 
S1-rep. 58.27, sel. 30-9 – rep. 00.39, sel. 30-10 (în regim de Breaking News) 
Titlu afișat pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, UN CUNOSCUT INTERLOP ÎȘI 

BATE SOȚIA 
Dana Maxim: Imagini cutremurătoare au ajuns virale cu un interlop care își bate și își 

umilește soția. Fane Vancică este filmat în timp ce comite violențe greu de imaginat. Ulterior, și-
a cerut scuze, iar victima nu a vrut să depună plângere. Cu toate acestea, polițiștii s-au sesizat 
din oficiu. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional! 

Titrat în partea de sus a ecranului: ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional! 
Au fost difuzate imagini filmate cu un bărbat care stă aplecat asupra unei femei ghemuite 

pe podeaua încăperii și o pune să repete după el câteva propoziții. Expresiile injurioase au fost 
bipate. Ulterior, acesta se ridică și o lovește cu piciorul (n.n. Pe înregistrare se aud zgomotele 
din momentul loviturilor primite de femeie), moment în care femeia a strigat: Au! Apoi, bărbatul 
s-a așezat pe un scaun. Imaginea femeii și zona mâinilor lui Fane Vancică au fost blurate. 

C O N S I L I U L  N A Ț I O N A L  A L  AU D I O V I Z U A L U L U I  
 

R O M Â N I A  
B U C U R E Ș T I  

Bd. Libertății nr. 14 
Sector 5, CP 050706 

www.cna.ro 

 

  
Autoritate publică 

autonomă 
  Tel.: 00 4 021 3055356 
  Fax: 00 4 021 3055354 

cna@cna.ro 
 



2 
Voce din off: Acestea sunt imaginile cumplite cu femeia bătută de interlopul Fane Vancică 

ce au ajuns imediat virale pe rețelele de socializare.  
Au fost difuzate imagini cu Fane Văncică care s-a ridicat de pe scaun pentru a lovi femeia 

cu piciorul. Aceasta din nou a strigat: Au! Au! Fane Vancică către femeie: În genunchi! În 
genunchi, am spus... Te omor aicea să (termen bipat) familia mea! 

Voce din off: La scenele cumplite de violență au luat parte și cei doi copii. După ce 
imaginile au ajuns virale, interlopul Fane Vancică a ținut să își ceară scuze public și a susținut 
că videoclipurile sunt vechi și au fost postate de unul dintre rivalii săi. 

A fost difuzată o înregistrare cu explicația și scuzele prezentate de Fane Vancică. Text 
titrat pe înregistrare: Reacția lui Fane Vancică; Prima parte. 

Voce din off: Polițiștii s-au sesizat din oficiu. 
La sfârșitul știrii au fost difuzate imagini înregistrare cu femeia care stătea în șezut pe 

podea și se sprijinea cu spatele de canapea, iar Fane Văncică i-a turnat dintr-o găleată un lichid 
în cap spunând: Uitați mizeria! Uitați-l pe Fane a lu' Marina, nu a lu' Vancică!  Imaginea femeii a 
fost blurată. 

 

 Realitatea zilei (News Room), ora 11:00 
S2-rep. 58.56, sel. 30-10 – rep. 03.16, sel. 30-11  
Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, UN CUNOSCUT INTERLOP ÎȘI 

BATE SOȚIA; SCENE CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ DE FAȚĂ CU DOI COPII; CRUZIME 
ÎNFIORĂTOARE, FILMULEȚE POSTATE PE INTERNET; IMAGINI CUTREMURĂTOARE, UN 
CUNOSCUT INTERLOP ÎȘI BATE IUBITA 

A fost difuzată o știre cu același conținut cu știrea difuzată în ediția de la ora 10:00. 
Avertizarea că urmează imagini cu un puternic impact emoțional a fost făcută verbal și 
afișată static și lizibil pe ecran. 

(rep. 02.10 S2) Saviana Rusu: Nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu aceste 
imagini. 

Subiectul a fost comentat împreună cu sociologul Gelu Duminică (prin Skype). 
Saviana Rusu: Imaginile au ajuns pe internet. S-ar fi petrecut cu mai multe luni în urmă, 

dar asta nu are nicio relevanță în acest moment. Ce spuneți despre cruzimea cu care sunt 
tratate aceste femei în fața unor copii? 

Gelu Duminică: Din păcate, în România, o femeie la aproximativ 30 de secunde este 
victima unei forme de violență. Până în momentul de față… și suntem doar la începutul 
anului… conform ultimelor statistici... peste 100 de femei au murit sub picioarele și mâinile 
iubitoare ale soților lor. Din păcate… Violența domestică este un fenomen larg întâlnit în 
societatea românească, dar tolerat... extrem de tolerat... despre care nu discutăm... multe femei 
nu depun plângere și... 

Saviana Rusu: Nu pentru că le este teamă de ceea ce ar putea să li se întâmple copiilor 
sau rudelor.  

Gelu Duminică: O dată...  O dată... a doua oară pentru că... hai să zicem așa!... mulți din 
jur vin și spun... Hai, mă, că a fost tânăr, a fost beat, a fost nervos... o să vezi că o să fie bine... 
Repet, violența este extrem de tolerată în societatea românească. Dacă ne aducem aminte, 
mulți dintre noi am fost martori la forme de violență domestică. Repet, nu neapărat fizică, da 
verbală cred că nu există familie în România aproape... exagerez acum... care să nu fi trecut 
prin astfel de realități. De foarte multe ori, în cursurile mele de formare cu tinerii studenți... da!... 
stau și trebuie să lucrăm pe aceste traume care sunt... pe care fiecare dintre noi le avem. 
Dureros... 

Saviana Rusu: Și de multe ori sunt ireversibile și cu efecte pe termen lung... 
Gelu Duminică: Ooo, da! 
Saviana Rusu: ... pentru cei care vor deveni adulți, la vremea lor. 
Gelu Duminică: Da... și ne aducem aminte și vedem acest fenomen doar în momentul în 

care una... da?!... moare. Atunci le vedem. Le plângem pentru o zi – două, după care nimic nu 
se întâmplă pentru că aici ar trebui să se întâmplă legea. 

 

 Realitatea zilei, ora 12:00 
S3-rep. 04.31 – 06.54, sel. 30-12  
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Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, FEMEIE BĂTUTĂ DE UN 

INTERLOP; SCENE CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ DE FAȚĂ CU DOI COPII; CRUZIME 
ÎNFIORĂTOARE, FILMULEȚE POSTATE PE INTERNET 

Știrea a avut conținut similar cu cele difuzate anterior (a se vedea S1, S2). Avertizarea că 
urmează imagini cu un puternic impact emoțional a fost făcută verbal și afișată static și 
lizibil pe ecran. 

(rep. 01.36 S3) Au mai fost difuzate alte imagini înregistrate în care Fane Vancică 
povestește adevărul despre bătaia virală (text titrat pe ecran). Fane Vancică a afirmat, printre 
altele: Nu cred că există vreun bărbat, vreun om care să nu-și bată femeia. 

Cu voce din off s-a făcut precizarea că pe internet au fost postate și alte filmulețe cu acte 
de o cruzime înfiorătoare, dar au fost șterse din cauza conținutului nepermis. Știrea nu a 
conținut imaginile în care Fane Vancică i-a turnat dintr-o găleată un lichid în cap femeii. 

 

 News Room, ora 14:00 
S4-rep. 59.54, sel. 30-13 – rep. 02.49, sel. 30-14  
Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, FEMEIE BĂTUTĂ DE UN 

INTERLOP; SCENE CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ DE FAȚĂ CU DOI COPII; CRUZIME 
ÎNFIORĂTOARE, FILMULEȚE POSTATE PE INTERNET; FIREA, DESPRE INTERLOPUL 
BĂTĂUȘ: E O BRUTĂ; MINISTRUL CERE CA INTERLOPUL SĂ FIE PEDEPSIT ASPRU; 
FIREA: FEMEILE AGRESATE SĂ CEARĂ AJUTOR 

În știre s-a făcut referire la postarea pe Facebook a Gabrielei Firea, ministrul Familiei, față 
de cazul femeii bătute de Fane Vancică. Știrea a avut conținut similar cu cea difuzată în ediția 
de la ora 13:00 (a se vedea S3). Avertizarea că urmează imagini cu un puternic impact 
emoțional a fost făcută verbal și afișată static și lizibil pe ecran); 

 

 Controversat, ora 15:00 
S5-rep. 36.30 – 41.32, sel. 30-15 
Moderator/prezentator: Ionela Arcanu 
Invitați în platoul emisiunii: Vasile Marica (lider Sed Lex), Alexandru Coita (analist politic), 

Radu Miruță (deputat USR) 
Prin Skype: Cătălin Boboc (PNL, fost secretar de stat Min. Muncii) 
Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, FEMEIE BĂTUTĂ DE UN 

INTERLOP; SCENE CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ DE FAȚĂ CU DOI COPII; CRUZIME 
ÎNFIORĂTOARE, FILMULEȚE POSTATE PE INTERNET; FIREA, DESPRE INTERLOPUL 
BĂTĂUȘ: E O BRUTĂ; MINISTRUL CERE CA INTERLOPUL SĂ FIE PEDEPSIT ASPRU; 
FIREA: FEMEILE AGRESATE SĂ CEARĂ AJUTOR 

Știrea a avut același conținut cu cea prezentată în ediția de la ora 14:00 (a se vedea S4). 
Avertizarea că urmează imagini cu un puternic impact emoțional a fost făcută verbal și 
afișată static și lizibil pe ecran. 

(rep. 03.31 S5) La revenirea în platoul emisiunii:  
Ionela Arcanu: Bun! Domnule Marica, un minut! 
Vasile Marica: Eu, ce? 
Ionela Arcanu: Să discutăm un pic...  
Vasile Marica: Păi ce să discut? Păi asta e de discutat? Am două fete acasă. Ce să discut?  
Ionela Arcanu: Da, e de discutat! Ați auzit afirmația lui Vancică? Orice bărbat își bate 

femeia în țara asta! 
Vasile Marica: Dacă ei... noi, în primul rând, trebuie să le înțelegem etnia ca să vedem 

despre ce este vorba... 
Ionela Arcanu: N-aș vrea să ducem acolo discuția că nu... nu vreau să ducem acolo 

discuția...  
Vasile Marica: Nici nu vreau să discut ce-i acolo. Ce să vorbești? Ce să spui? La asta ai 

comentarii? Să se ducă să-l ia de-acasă, să-i facă ce... instituțiile să-și facă datoria... Mai mult 
de-atâta nici nu pot să comentez... da nici nu pot... chiar n-am...  

Ionela Arcanu: Domnule Miruță, vă rog! 
Radu Miruță: Până când astfel de cazuri nu sunt pedepsite exemplar...  
Ionela Arcanu: Asta e problema? Că statul își arată slăbiciunea prin faptul că nu 

reacționează rapid și dur? 
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Radu Miruță: Da, statul își arată slăbiciunea, nu reacționează... 
Vasile Marica: Nu... Mai este o problemă... când statul reacționează, după aceea le luăm 

apărarea... 
Ionela Arcanu: Aaa, bun! 
Vasile Marica: Asta e marea problemă a statului.  
Radu Miruță: Autoritățile astea ale statului au fost înființate strict pentru necesitatea de a 

interveni atunci când astfel de situații apar și alte autorități pentru situația de a preveni... nu 
funcționează... nu... astfel de lucruri, cu atât mai mult că au ajuns publice, eu nu cred că omul 
ăsta, cine-o fi el, e la prima astfel de încercare, la prima astfel de manifestare despre care s-a 
aflat. Eu cred că este cunoscut comportamentul acestui om... sunt convins că a mai fost vizitat, 
probabil, de-a lungul timpului de către sectorist, de către instituțiile care ar trebui să ia măsuri și, 
cu toate astea, persistă. 

Ionela Arcanu: Da! 
 

 Day Time News, ora 17:00 
S6-rep. 58.48, sel. 30-16 – rep. 01.42, sel. 30-17 
Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, FEMEIE BĂTUTĂ DE UN 

INTERLOP; SCENE CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ DE FAȚĂ CU DOI COPII; CRUZIME 
ÎNFIORĂTOARE, FILMULEȚE POSTATE PE INTERNET; FIREA, DESPRE INTERLOPUL 
BĂTĂUȘ: E O BRUTĂ; MINISTRUL CERE CA INTERLOPUL SĂ FIE PEDEPSIT ASPRU; 
FIREA: FEMEILE AGRESATE SĂ CEARĂ AJUTOR 

Știrea a avut același conținut cu cea prezentată în ediția de la ora 14:00 (a se vedea S4). 
Avertizarea că urmează imagini cu un puternic impact emoțional a fost făcută verbal și 
afișată static și lizibil pe ecran); 

 

 Prime Time News, ora 20:00 
S7-rep. 03.05 – 06.04, sel. 30-20 
Titluri afișate pe ecran:  
În știre s-a făcut referire la faptul că femeia care a fost bătută de Fane Vancică a fost 

audiată și că s-a emis un ordin de protecție. Știrea a avut același conținut cu cea prezentată în 
ediția de la ora 14:00 (a se vedea S4). Avertizarea că urmează imagini cu un puternic 
impact emoțional a fost făcută verbal și afișată static și lizibil pe ecran. 

 

 News, ora 23:00 
S8-rep. 03.10 – 06.07, sel. 30-23  
Titluri afișate pe ecran: IMAGINI CUTREMURĂTOARE, FEMEIE BĂTUTĂ DE UN 

INTERLOP; SCENE CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ DE FAȚĂ CU DOI COPII; CRUZIME 
ÎNFIORĂTOARE, FILMULEȚE POSTATE PE INTERNET; FIREA, DESPRE INTERLOPUL 
BĂTĂUȘ: E O BRUTĂ; MINISTRUL CERE CA INTERLOPUL SĂ FIE PEDEPSIT ASPRU; 
FIREA: FEMEILE AGRESATE SĂ CEARĂ AJUTOR 

Știrea a avut același conținut cu cea prezentată în ediția de la ora 20:00 (a se vedea S7). 
Avertizarea că urmează informații cu un puternic impact emoțional a fost făcută verbal; 
afișat static și lizibil pe ecran. 

 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, având 
ca obiect emisiunile informative și de dezbateri difuzate în data de 30 august 2022, 
membrii Consiliului  au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 422 

din Legea audiovizualului, potrivit cărora în cadrul difuzării în serviciile de televiziune 
şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este 
obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei 
numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Prin reglementarea acestei norme, legiuitorul a avut în vedere asigurarea unei 
informări corecte a persoanelor care pot deveni sau au fost victime ale violenței 
domestice, persoane care trebuie să cunoască faptul că pot accesa numărul 
”Telverde” destinat acestora. 

Astfel, în contextul în care, în cadrul unor ediții ale emisiunilor informative și de 
dezbateri, difuzate pe parcursul zilei de  30 august 2022,  au fost difuzate scene în 
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care un bărbat (Fane Văncică) a agresat o femeie, membrii Consiliului consideră că 
radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul cu privire la existența numărului 
de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", ținând cont de faptul 
că, în timpul acestor emisiuni a fost abordată tema violenței domestice.  

Având în vedere aceste aspecte, ținând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică.  

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) și (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 somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 422 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
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, în contextul în care, în cadrul unor emisiuni informative și de 
dezbateri, din 30 august 2022, a fost abordat un subiect referitor la violența domestică, 
radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul cu privire la existența numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", astfel cum dispun prevederile 
art. 422 din Legea 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 
 
 


