
 

Decizia nr. 595 din 08.11.2022 
privind amendarea cu 15.000 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 8 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
10319/10.10.2022, cu privire la edițiile emisiunii „Culisele statului paralel” difuzate în 
zilele de 09, 13 și 15.09.2022, 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. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 64 alin. (1) lit. b) și 67 din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor.  

Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului: 
 -art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
-  art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în 

legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o 
separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în 
programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 09.09.2022 – Culisele statului paralel, interval orar 17:59 – 19:50, cu mențiunea 

EXCLUSIV 
Moderator: Anca Alexandrescu 
Invitați în platoul emisiunii: Marius Ghilezan (jurnalist, România Liberă), Florin Constantin 

Durgheu (avocat), Dan Ionescu (jurnalist de investigație, Evenimentul Zilei),  
Prin telefon: Dan Ghibernea (fost ambasador al României la Londra, 2000-2005; în intervalul 

orar 18:12 – 18:17) 
Prin Skype: H. D. Hartmann (profiler; în intervalul orar 18:24 – 18:58) 
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S3-rep. 11.36 – 19.50, sel. 9-19 
Moderatoarea a dat citire unui comunicat de la Transelectrica din data de 08.09.2022 în 

legătură cu incidentul de la stația electrică de transformare București-Sud care a dus la afectarea 
alimentării cu energie electrică a locuitorilor din zona de sud a Capitalei. 

(rep. 00.53 S3) Anca Alexandrescu: În timp ce se întâmpla acest accident... incident, să-i 
spunem așa... domnii din conducere de la Transelectrica erau la Sibiu, la un hotel de 5 stele, cu 150 
de directori... pe banii noștri, din facturile pe care le plătim toți, da?, că Transelectrica e cel care 
transportă curentul și parte din factură... 

Marius Ghilezan: Și are detaliat... din factură, apare detaliat transportul de curent. 
Anca Alexandrescu: Bun! Pe banii noștri, trei zile la Sibiu, la un hotel de 5 stele, 150 de 

directori, să discute despre strategia de mentenanță... Trei zile... Nu-i suficient! Pe 13 septembrie... 
că astăzi se întorc acasă că, na!, week-end-ul cu familia... pe 13 septembrie, se duc 4 zile la 
Mamaia să discute tot despre strategia de mentenanță. Au fost la Sibiu, acum se duc și la Mamaia... 
100.000 de euro sunt costurile estimate... o să-i rog pe colegii mei să arate pentru că... 

(rep. 01.54 S3) Anca Alexandrescu: ... acum două zile am făcut solicitare la Transelectrica 
ca să ne răspundă cine a fost, cum au fost, unde au fost, care sunt costurile. Nu ne-au 
răspuns. Nu-i interesează, dar au dat telefoane și mesaje și s-au agitat ieri când au auzit că 
fac subiectul... domne, ce, cum, cine?  

Pe ecran a fost prezentată adresa către Transelectrica. 
(rep. 02.12 S3) Anca Alexandrescu: Domnul Nadolu... domnul Nadolu... domnul Cătălin 

Nadolu că el este unul din artizanii acestor acțiuni. Domnul Cătălin Nadolu, despre care noi 
am vorbit aici la emisiune... domnia-sa este cel care este pupilul domnului Hubert Thuma, 
pentru care s-a organizat la Consiliul Județean Ilfov un concurs măsluit... am dovedit aici, am 
arătat acte, inclusiv de la SGG, că în aceeași zi s-a făcut transferul, s-a organizat concursul 
pentru director de cabinet la Hubert Thuma... în aceeași zi sau la distanță de 2 zile, a fost 
mutat la SGG pentru o funcție de director ca să poată fi.... I s-a rezervat postul și el este la 
Transelectrica. Pe bani mulți. Foarte mulți. Am și eu surse acolo, la Transelectrica, și mi-au 
spus că aproape 100.000 de euro costă aceste două deplasări de la Sibiu și de la Mamaia. 
Bine, sigur, acum dacă ne uităm la ce salarii au și la ce bani încasează cei de la Transelectrica... e 
mărunțiș 100.000 de euro. Mă, da până unde vor merge oamenii ăștia? Adică cât o să-și mai bată 
joc de români? În timp ce românii se uită la fiecare leuț din factură... băieții ăștia își fac de cap în 
continuare. Dan! 

Dan Ionescu: Da... Eu... părerea mea despre Transelectrica, Transgaz și alte instituții d-astea 
care doar transportă ceva este că... pe țeavă... 

(rep. 03.39 S3) Anca Alexandrescu: Vreau să fac o precizare... Credea domnul Thuma... 
domnul Thuma... domnul Hubert Thuma de la Ilfov, credea că după ce i-a pus pe prietenii săi, 
foști colegi de la PNL, să ne amendeze, n-o să mai vorbim despre el. Ba nu, domnul Thuma, 
să știți că în continuare am făcut solicitări. Și vreau să fac o precizare pentru că am făcut 
subiectul acela cu parcarea de la Otopeni. Am făcut n-șpe mii de solicitări... ne-au răspuns 
cei de la Consiliul Județean... niște șmecheri, n-ai văzut!... ca să tragă de timp... să le 
spunem exact despre ce parcare, ce aprobare e vorba, de la Consiliul Local Otopeni, ei știind 
foarte clar despre ce e vorba pentru că pasajul următor al răspunsului ne scriau, cu subiect 
și predicat, despre ce parcare este vorba și despre faptul că ei au un program pentru apele 
geotermale de-acolo. Da nu-i nimic că noi revenim și nu ne oprim. Domnule Thuma, degeaba, 
degeaba v-ați pus foștii colegi de partid să ne amendeze că nu ne oprim, să știți, nu vă faceți 
iluzii, că nu ne închideți gura. Așa... te rog, Dane! 

Dan Ionescu: Eu am opinia mea vizavi de companiile astea de stat care dețin sârme sau țevi și 
prin care trece ceva ce nu-i al lor și nu am înțeles niciodată de ce acolo salariile... 

Anca Alexandrescu: Păi nici țevile și sârmele nu sunt ale lor, sunt ale statului român. Da ei se 
comportă ca și cum ar fi stăpâni 

(...) 
(rep. 05.50 S3) Anca Alexandrescu: Domne, dar dacă au sprijin politic. Că de ce-am spus 

de Cătălin Nadolu? Că are spatele domnului Hubert Thuma, care și-a pus oameni peste tot... 
și-a pus șefi la CNAIR, l-a pus pe domnul ăsta aici, mai are alți oameni în Ministerul 
Transportului, pe secretarul de stat care, apropo, mi-am adus aminte... Domnul secretar de 
stat... știți cine... că nu dau numele... să știți că știm că v-ați serbat ziua de naștere undeva la 
Brănești, cu 300 de persoane, inclusiv cu directorii din minister, cu cei de la CNAIR, inclusiv 
cu cei cu care CNAIR-ul are contracte, cu niște asfaltatori. Știm! Urmează!  

Dan Ionescu: Voiam să mai spun atâta... Să nu uităm că de la aceste companii gen 
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Transelectrica... nu gen, chiar Transelectrica... se scoteau acum câțiva ani sute de mii de euro la 
pungă care mergeau la PDL. E procesul celebru unde a fost achitat Blaga... 

Anca Alexandrescu: E valabil pentru toate partidele... 
(...) 

 

 13.09.2022 – Culisele statului paralel, interval orar 17:59 – 19:51, cu mențiunea 
EXCLUSIV 

Moderator: Anca Alexandrescu 
Invitați în platoul emisiunii: Mihaela Ionescu, Val Vâlcu (jurnalist, DC News), Dan Bucura 

(jurnalist), George Simion (președinte AUR; în intervalul orar 18:45 – 19:10) 
Prin Skype: Ștefan Minovici (președinte Consiliul de Afaceri româno-american; în intervalul 

orar 18:55 – 19:09) 
Titluri afișate pe ecran: PROCURORII DNA, PERCHEZIȚII LA CEA MAI BOGATĂ PRIMĂRIE; 

PERCHEZIȚII LA PRIMĂRIA OTOPENI, CONTRACTELE SUNT VERIFICATE; MINISTRUL 
TRANSPORTURILOR PUNE TUNURILE PE BLUE AIR; CONTRACTELE PRIMĂRIEI, 
VETIFICATE ATENT DE PROCURORI; PRIMĂRIA OTOPENI, PREJUDICIU DE 35 DE MILIOANE 
DE LEI; CUM SE CONSTRUIESC PARCĂRI PE RESURSELE URIAȘE ALE CAPITALEI; SURSE: 
PARCARE PRIVATĂ ILEGALĂ DEASUPRA PUȚULUI GEOTERMAL; (rep. 02.12 S3) SURSE: SE 
FAC PRESIUNI PENTRU CONSTRUIREA ILEGALĂ A PARCĂRII (...) 

Teme: declarațiile făcute de Sorin Grindeanu despre recuperarea banilor românilor de la Blue 
Air; România produce energie regenerabilă la nivelul anului 2014; criza energetică; (...) darea în 
folosință a parcării de lângă Aeroportul Otopeni 

Redăm mai jos fragmente din emisiune:  
S1-rep. 58.33, sel. 13-17 – rep. 09.48, sel. 13-18 
(rep. 01.59 S1) Anca Alexandrescu: Domnule Grindeanu, este obligația dumneavoastră să-i 

ajutați pe români să-și recupereze banii. Și știți de ce? Pentru că dumneavoastră ați știut că Blue 
Air-ul este în moarte clinică și este ținut pe aparate, da n-ați spus nimănui. I-ați lăsat pe amărâții de 
români care nu-și permit să meargă la business, cum mergeți voi, și pe yacht-uri, cum vă plimbați 
voi în vacanțe... trebuie să meargă la low-cost. Și acum... ce să vezi?... tot ei trebuie să plătească și 
să se chinuie să-și recupereze banii pentru că voi sunteți niște nesimțiți. Și-mi asum când vă fac 
nesimțiți. Cum îți permiți dumneata, vicepremier în Guvernul României și ministru al Transporturilor, 
să vii să spui că nu ești contabilul companiei? Nu, domne, dumneata ești responsabil pentru 
recuperarea banilor românilor. Ca să fie clar! Poate n-ați înțeles... Vă întreb, domnule prim-ministru 
Ciucă... Și domnul Grindeanu are spate, ca și domnul Virgil Popescu? Nu puteți să vă atingeți de 
ei? Căci după declarațiile astea, n-ar trebui să mai facă parte din Guvern. DNA-ul să vină să 
cerceteze cum s-a dat acel ajutor și în baza căror garanții. DNA-ul să vină să vă cerceteze și pe 
dumneavoastră, domnule Grindeanu, de ce timp de 12 luni n-ați făcut nimic, deși știați clar care este 
situația. Nu aveți nicio scuză!  

(rep. 03.26 S1) Anca Alexandrescu: Cum, domnule Grindeanu, vă sugerez că ați putea să 
trimiteți instituțiile statului să cerceteze cum de s-a deschis parcarea de la Aeroportul 
Otopeni, cea despre care am vorbit aici pentru că terenul respectiv care este deasupra apelor 
geotermale din jurul Bucureștiului, este în litigiu între Aeroport și proprietarul parcării 
respective. Parcarea s-a deschis, între timp. Cum? Cu autorizație de la Otopeni. Am făcut 
solicitare și la Consiliul Județean Ilfov care ne-a răspuns la mișto... o să vă citesc... Deși știu 
exact despre ce este vorba, ca să tragă de timp, ne-au spus să le dăm amănunte despre ce 
parcare este vorba, dar mai jos ne spun că ei au fost primii care au vrut să facă proiect cu 
apele geotermale din Ilfov. Deci știu exact despre ce este vorba, cum știu și domnii de la 
Otopeni care nu ne-au răspuns. Nu ne-au răspuns, de ce? Pentru că iată cu ce sunt ocupați... 
ne spune astăzi DNA-ul... că s-a dus peste ei... cu lucrări plătite....zeci de milioane de lei... și 
nefăcute. Ce să vezi că domnul primar de la Otopeni este de la PNL, de la domnul Hubert 
Thuma, iar fiul lui este chiar parlamentar PNL. Știți câtă lume a  venit să-mi spună... domne, e 
adevărat ce spuneți acolo și despre Thuma și despre mafia din Ilfov, da nu putem să spunem 
nimic, că știți... că noi... că la partid... că... Din toate zonele mi-au venit informațiile astea. Mi-
au spus oameni simpli de pe stradă... Mi s-a întâmplat să mă oprească într-o zi un polițist și 
mi-a spus... doamna Anca, aveți dreptate cu ce se întâmplă în Ilfov, așa este... Ce-a făcut 
domnul Thuma? S-a dus repede-repejor la foștii colegi de partid din CNA și i-a pus să mă 
amendeze. Da, domnule Thuma, amenzile vor fi contestate în instanță, dar adevărul va ieși la 
suprafață.  
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(rep. 05.24 S1) Anca Alexandrescu: Cum este posibil să se întâmple toate lucrurile astea, 

domnule președinte Iohannis, în partidul pe care dumneavoastră l-ați moșit și ați schimbat 
președinții cum ați vrut? Acum, penalii sunt buni? Acum, lucrurile despre care vorbește 
DNA-ul nu mai sunt de interes pentru dumneavoastră? Nu mai sunt...  

(...) 
S3-rep. 22.47 – 36.29, sel. 13-19 
Anca Alexandrescu: Vreau să mă întorc la prima mea dragoste, Sorin Grindeanu... evident că 

sunt ironică... nici vorbă de așa ceva... Domne, noi am vorbit de curând despre acea parcare care a 
fost construită în fața Aeroportului Otopeni... Olimpia Parking... între timp, pentru că știam că nu are 
toate autorizațiile, am făcut solicitare atât la Primăria Otopeni să ne spună cum s-a aprobat 
PUZ-ul acolo pentru acea parcare, deși se știa foarte clar că este un litigiu între Aeroportul 
Otopeni, Ministerul Apărării care avea acolo niște terenuri și dedesubt erau apele geotermale 
și cei care au actul de proprietate și au construit această parcare... mai mult de atât, am făcut 
solicitare inclusiv la Consiliul Județean Ilfov... la domnul Hubert Thuma... și am primit niște 
răspunsuri în bătaie de joc de la domnul Hubert Thuma... de la Primăria Otopeni n-am primit 
că... ce să vedeți?... acum am înțeles de ce... sunt ocupați cu DNA-ul, s-au dus astăzi peste 
ei... contracte... Domnii de la PNL... de la PNL... primarul PNL, fiul său parlamentar PNL, deci 
ca să se știe foarte clar... adică acum să nu... fie clar că și de la PSD au niște... personaje... 

Val Vâlcu: Da... nu e haios că percheziția mi se pare că e pentru ceva... sistemul de încălzire... 
Anca Alexandrescu: Este pentru niște lucrări neefectuate de canalizare și... 
Val Vâlcu: De canalizare, nu de încălzire... 
Mihaela Ionescu: Dar încasate...  
Anca Alexandrescu: Încasate... 35 de milioane de lei... despre asta este vorba...  
Val Vâlcu: Nu, da e haios că se plânge de căldură stând pe ape termale...  
Anca Alexandrescu: Exact! Despre asta e vorba... Aeroportul Otopeni pornise un proiect să se 

încălzească cu apele termale care sunt acolo pentru că am prezentat noi atunci... temperatura apei 
termale este de 80 de grade. Vă dați seama ce-ar însemna lucrul ăsta? Numai în zonă, acolo, dacă 
s-ar încălzi... Dar s-a construit această parcare... un șmecher a construit-o... am spus și despre cine 
este vorba... nu vreau să insist asupra acestei chestiuni... O să-i rog pe colegii mei să arate 
parcarea că a fost deschisă și-o să și vă rog să... după ce o să citesc ce mi-au răspuns cei de la 
Consiliul Județean, să și sunăm la domnii de la parcare, că am văzut că s-a deschis și pentru 
rezervări poți să suni. Imediat... arătați și numărul... aceasta este parcarea care, mă rog... ei 
se laudă că au deschis-o și că funcționează... nu știu cum că nouă nu ne-au răspuns... deși 
este litigiu, sunt procese în instanță între aeroport și proprietarii acestui teren... nu s-au 
lămurit lucrurile... s-a dat autorizația, funcționează parcarea... imediat o să sunăm, dar vreau 
să citesc ce ne-au răspuns cei de la Consiliul Județean...  

(rep. 02.35 S3) Anca Alexandrescu: Deci noi am întrebat așa... noi am întrebat dacă au 
cunoștință despre avizul dat de Consiliul Local Otopeni în data de 24.06.2019 pentru PUZ-ul... 
obiectivul: ”Zonă parcare auto, servicii și comerț” și care este stadiul lucrării... apoi, dacă au 
cunoștință despre faptul că acest proiect vizează chiar perimetrul de deasupra izvoarelor 
geotermale din județul Ilfov și de ce zona din nordul județului Ilfov nu se exploatează cu 
scopul de a se folosi resursa geotermală existentă, care este situația actuală a acestei 
resurse.  

(rep. 03.05 S3) Anca Alexandrescu: Și îmi răspunde așa domnul Hubert Thuma... chiar 
semnătura domniei-sale este pe răspuns... V-aș ruga să le și arătăm, da?... să arătăm 
răspunsul care ne-a venit... Spune așa domnul Thuma: ”În ceea ce privește avizul dat de 
Consiliul Local Otopeni în data de 24.06 pentru Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul 
”Zonă parcare auto, servicii și comerț”, pentru a fi în măsură să răspundem, vă rugăm să ne 
precizați amplasarea exactă a terenului pentru care a fost emis avizul mai sus amintit.”  

Pe ecran a fost prezentat răspunsul dat de CJ Ilfov pentru postul de televiziune Realitatea Plus. 
Anca Alexandrescu: Este o obrăznicie fără margini pentru că în acea ședință n-a fost aprobat 

un alt plan. Ei pot să știe exact... eu n-am de unde că eu nu sunt proprietarul terenului să scot 
datele clar... deci, evident, nu vor să răspundă la acest lucru. ”De îndată ce ne veți furniza informații 
cu privire la amplasamentul la care faceți referire, vom da curs cu celeritate solicitărilor 
dumneavoastră.” Adică ceva ce noi nu putem să dăm că eu n-am de unde să le dau coordonatele 
tehnice ale terenului că nu-s proprietarul terenului. N-am de unde să le iau.   

Val Vâlcu: Nu, da aici cred că ar trebui să intervină Prefectura... mai degrabă... verificarea... 
Anca Alexandrescu: O secundă! Da n-au spus că nu e treaba lor și că nu pot și că... Nu! N-au 

spus lucrul acesta. După aia... (...) 
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Moderatoarea a dat citire, în continuare, răspunsului primit de la CJ Ilfov. 
(rep. 04.33 S3) Anca Alexandrescu: Mai departe zice așa... deci ei nu știu cică... ăia sunt de la 

ANRM... ”Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că instituția noastră, CJ Ilfov, este promotorul 
proiectului ”Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de 
Urgență Agrippa Ionescu, Balotești, finanțat din fonduri...”, adică spitalul SRI-ului, ca să fie clar, 
despre asta este vorba... Deci noi îi întrebăm una și ei ne răspund alta. Deci dincolo de faptul că 
răspunsul este în bătaie de joc și ne răspund că ei s-au ocupat de proiectul încălzirii spitalului SRI-
ului... deci ăsta este răspunsul pe care ni-l dau de la Consiliul Județean... ei nu știu despre ce e 
vorba... ne trimit la ANRM, dar se ocupă de spitalul SRI-ului, ca să fie clar... Nu mai vreau să calific 
ce face domnul...   

(rep. 05.16 S3) Anca Alexandrescu: Da, domnul Grindeanu... domnul Grindeanu... Haideți să 
sunăm la parcare să vedem dacă ne răspunde cineva, să-i întrebăm... la Olimpia Parking în 
direct, vreau să sunați... să rezervăm și noi un loc de parcare pe apele geotermale din jurul 
Bucureștiului, să ne spună și nouă domnii respectivi dacă au primit autorizație, de la cine au 
primit autorizația de funcționare și cum de au primit și dacă știu că dedesubt, acolo, sunt 
acele ape geotermale. Haideți, vă rog frumos să sunăm! În timp ce sunăm, eu vreau să-l rog 
pe domnul... Sună, da? Așa, sunați, da... Perfect! În timp ce sunăm, vreau să-i spun domnului 
Grindeanu următorul lucru... Domnul Grindeanu, am văzut că astăzi v-ați preocupat... Nu 
răspunde nimeni... De ce nu răspundeți? Stați, domne, stați un pic! Adică, cum? Pentru 
rezervare locuri e o cutie poștală de la un număr de mobil? Ia mai sunați o dată! Că poate, 
totuși, ne răspunde... Hai să vedem, poate ne răspunde cineva...  

(rep. 06.16 S3) Anca Alexandrescu: Vreau așa... domnul Grindeanu, am văzut că astăzi v-ați 
adresat autorităților statului. Dumneavoastră nu mai sunteți vicepremier și ministru al 
Transporturilor? Le-ați cerut să vină să cerceteze, domne, cum s-a dat ajutorul de stat la Blue Air. 
Perfect! De acord, da să vină, să treacă și pe la dumneavoastră să vă întrebe cum este cu Blue Air-
ul. Doi... aș vrea să-i trimiteți să cerceteze și cum funcționează această parcare, da? Vă rog frumos! 
Deci, dacă se poate, să extindeți această cerere către autoritățile statului și în cazul acestei parcări. 
Și poate treceți și pe la domnii de la Aeroportul București să-i întrebați în ce stadiu sunt în litigiul cu 
această companie care a construit parcarea. Vă rog! Bun! Deci ne răspunde cutia vocală... Nu vrea 
să ne răspundă nimeni. Deci nu putem nici măcar să rezervăm locuri...  

(rep. 07.00 S3) Anca Alexandrescu: Da nu-i nimic, c-o să revin cu cererile și-o să întreb și 
la CJ Ilfov și la Primăria Otopeni... poate ne răspund domnii de la DNA, dacă nu răspund cei 
de la Otopeni... Domnul Grindeanu, faceți un pustiu de bine, domne, domnilor de la 
aeroport... rugați-l pe domnul Mîndrescu, dacă dumneavoastră nu puteți să vă ocupați, că 
domnul Mîndrescu îi cunoaște bine... să vadă care-i stadiul și să le pună niște întrebări... să 
ne trimită și nouă care sunt autorizațiile, cum sunt... Mâine o să fac din nou solicitări. Mă 
întorc, însă, la domnul Grindeanu cu ce spuneam la început și vreau să vă citesc astăzi în 
declarația care mie mi-a dat foc, efectiv... Zice așa, domnul Grindeanu... Zice...  

(…) 
 

 15.09.2022 – Culisele statului paralel, interval orar 17:58 – 19:51, cu mențiunea 
EXCLUSIV 

Moderator: Anca Alexandrescu 
Invitați în platoul emisiunii: Mohammad Murad (președinte executiv PER; în intervalul orar 

17:58 – 19:20), Dorin Iacob (invitat permanent), Mihai Belu (jurnalist, lumeapolitica.ro), Ada 
Meseșan (jurnalist, Evenimentul Zilei; în intervalul orar 19:26 – 19:51) 

Titluri afișate pe ecran, de exemplu: EDIȚIE EXPLOZIVĂ ”CULISELE STATULUI PARALEL”; 
CUM VOR ECONOMISI ROMÂNII ÎN CRIZA ENERGETICĂ; POLITICIENII CARE AU FURAT DIN 
ENERGIE CU ”VITEZA LUMINII”; SCANDALUL PARCĂRII DIN FAȚA AEROPORTULUI ATINGE 
COTE ALARMANTE; (rep. 00.25 S1; rep. 01.27 S4) LEGĂTURILE BARONULUI DE ILFOV CU 
PRIMARUL ARESTAT DIN OTOPENI; DOSARELE „BĂIEȚILOR DEȘTEPȚI” DIN ENERGIE, 
ȚINUTE LA SERTAR; DEZVĂLUIRI INCREDIBILE, ȘPĂGI PE BANDĂ RULANTĂ ÎN ENERGIE; 
CULISELE AFACERILOR DIN ENERGIE, CE NUME GRELE SUNT PE LISTĂ; AU FURAT CA-N 
CODRU ȘI AU RĂMAS CU BANII ÎN BUZUNARE; (rep. 04.06 S4) NOI DATE IES LA IVEALĂ. 
INTERESE BINE ASCUNSE, DEMASCATE; (rep. 04.12 S4) MAESTRUL PĂPUȘAR LIBERAL, 
CINE SUNT OAMENII DIN REȚEAUA LUI THUMA; (rep. 04.51 S4) HUBERT THUMA, ÎN 
CENTRUL UNEI NOI ÎNCRENGĂTURI; PRIMARUL DIN OTOPENI, 30 DE ZILE ÎN AREST LA 
DOMICILIU 
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Teme: darea în folosință a parcării de lângă Aeroportul Otopeni; (...) afacerile din domeniul 

energiei și politicieni implicați în dosarele de corupție din sectorul energetic; ”încrengăturile politice 
din afaceri și cazul parcării private construită în apropierea Aeroportului Otopeni (...) 

Redăm mai jos fragmente din emisiune:  
S1-rep. 57.56, sel. 15-17 – rep. 04.11, sel. 15-18 
(rep. 01.06 S1) Anca Alexandrescu: Da stați să vedeți... să vedeți cât e de mică lumea asta. 

Știți că v-am vorbit acum două zile despre parcarea care s-a deschis în față la Aeroportul 
Otopeni, pe acel teren care este în litigiu cu aeroportul și am întrebat de ce nu răspund 
domnii de la Otopeni... Păi nu ne răspund că știți că domnul de la Primăria Otopeni... că știți, 
e... acum ar putea să ne răspundă că e acasă, e în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Da să 
vedeți cât e de mică lumea asta... Astăzi, managera de la parcare a pus anunț pe pagina sa 
de socializare că s-a deschis parcarea... ofertă specială... Hai și să vedem cine-i doamna... 
Păi, ce să vedeți? Cine-i doamna? Doamna este de la PNL Sector 3. Cine este secretar 
general la PNL Sector 3? Domnul Hubert Thuma! Cine a dat aprobarea pentru deschiderea 
parcării? Primăria Otopeni! Cine este domnul primar de la Otopeni? Președinte de onoare la 
PNL Ilfov unde este președinte domnul Hubert Thuma! Domnule Thuma, am o rugăminte la 
dumneavoastră... astăzi, am fost din nou la CNA pentru că ne-a reclamat din nou domnul 
Thuma că am îndrăznit să vorbim despre diplomele sale de studii. Astăzi nu ne-au amendat, 
ne-au dat doar somație pentru că am dovedit că am pus întrebări peste tot și nu se găsesc 
nicăieri diplomele domnului Thuma. Domnul Thuma, da am o rugăminte la dumneavoastră... 
Domne, da dați-ne diploma s-o arătăm la televizor! De ce, vă e rușine cu diploma? Dacă ați 
făcut asemenea școli alese, de ce vă feriți să arătați public? Nici de la Consiliul Județean, 
nici de la Parlament n-o găsim, nici la Ministerul Educației, nici la Viena... Dați-ne, domne, 
diploma s-o vedem! Nu-i mai simplu așa? Uite, eu vă invit în emisiune... dacă vreți, facem o 
emisiune unu la unu... Veniți cu diploma și mi-o arătați și-mi răspundeți și la toate întrebările 
pe care le-am pus până acum și pentru care i-ați pus pe foștii colegi de la PNL să mă 
amendeze. Da să știți că nu mă opriți! Pentru că eu nu cred în coincidențe și nu cred că este 
o întâmplare faptul că managera acelei parcări este colegă cu domnul Thuma la PNL Sector 
3. Mai este o coincidență... Spun sursele mele că doamna respectivă a fost crescută de 
doamna Anca Boagiu. Cine-i doamna Anca Boagiu? Consiliera domnului Hubert Thuma! La 
Consiliul Județean Ilfov... Vedeți cum se întâmplă lucrurile astea? Da să știți că eu am treburi 
importante astăzi, de discutat aicea. Pentru că, dacă ați uitat, în trecut, afacerile cu energie au fost 
bănoase pentru mulți băieți. Îmi zice domnul Iacob mereu să nu mai zic ”băieți deștepți” că stric 
cuvântul ”deștepți”. Da oamenii din politică au fost tot timpul pe lângă afacerile astea cu anergie. De 
ce să nu fie și acum pentru că dosare au fost, acuzații au fost... aproape toate s-au închis și nimeni 
n-a pățit nimic. Oamenii au rămas cu banii bine-mersi... bugetul țării și toate societățile de stat au 
rămas păgubite. În timp ce în Germania ei se pregătesc să naționalizeze cel mai mare importator de 
gaze, la noi se dă tot... ați văzut că eu vă spun în fiecare seară aicea...  

(…) 
S2-rep. 19.41 – 25.10, sel. 15-19 
Anca Alexandrescu: Acum, vreau să vă arăt un material pe care l-au făcut colegii mei să vedeți 

că afacerile astea din energie nu sunt de ieri – de astăzi... au profitat și alții, tot băieții din politică, de 
30 de ani de zile... S-au făcut și dosare, au fost și urmăriri penale, s-a ajuns și în instanță... unele s-
au prescris băieții au rămas cu banii și societățile de stat păgubite și românii la fel. Haideți să vedem 
materialul și ne întoarcem să comentăm. 

(rep. 00.28 S2) A fost difuzat un material înregistrat, cu următorul conținut: 
Voce din off: Companiile din sectorul energetic au fost în ultimii ani ținta politicienilor care și-au 

propus să își bage în buzunare cât mai mulți bani publici. De la începutul anilor 2000 și până în 
prezent, nume grele din politică au fost implicate în dosarele de corupție din sectorul energetic. 

Voce din off: Bogdan Buzăianu este primul dintre acestea. A apărut în dosarul Hidroelectrica 
din cauza unei firme pe care o deținea- Energy Holding. În 2005, rechizitoriul DIICOT, în cazul 
contractelor încheiate de firmele din energie cu Hidroelectrica, menționa că acest contract încheiat 
între Hidroelectrica și Energy Holding nu respecta reglementările ANRE și depășea 1% din PIB-ul 
României. 

Voce din off: Mai mult, înainte de anul 2000, una din firmele lui Buzăianu a primit un contract 
pentru retehnologizarea hidrocentralei Porțile de Fier I, iar presa specula că avea o relație apropiată 
cu ministrul de atunci al industriilor, Călin Popescu Tăriceanu. Câțiva ani mai târziu, aceeași firmă a 
primit și contractul pentru modernizarea hidrocentralei Porțile de Fier II. Deși prețul era umflat cu 



 7
câteva zeci de milioane de euro, noul ministru al industriilor, Dan Ioan Popescu spunea că 
modernizarea e urgentă. Popescu era chiar finul lui Bogdan Buzăianu. 

(rep. 01.36 S2) Voce din off: O investigație a Comisiei Europene declanșată în 2012 asupra 
contractelor din 2007 și 2011 estima pierderile statului român la aproximativ 200 de milioane de 
euro pe an.  

Voce din off: Traian Băsescu, cel care a inventat sintagma „băieții deștepți din energie”, a 
susținut că aceste contracte au fost prelungite de către toți miniștrii Energiei, începând cu Dan Ioan 
Popescu. Totuși, singurul politician care a fost condamnat în acest dosar este fostul ministru al 
Economiei, Codruț Șereș, care a primit patru ani de închisoare pentru complot și pentru subminarea 
economiei naționale. Acesta ar fi ascuns activitățile ilegale ale conducerii Hidroelectrica.  

Voce din off: Celelalte dosare ce îi vizau pe beneficiarii acestor contracte avantajoase au fost 
clasate de către DNA în iulie 2018 după ce Curtea Constituțională a României a dezincriminat 
parțial abuzul în serviciu. 

Voce din off: Excepție a făcut unul singur, cel denumit „Elena Udrea-Hidroelectrica”. Este 
dosarul în care fostul ministru al Dezvoltării este acuzat că ar fi primit în 2011 de la Bogdan 
Buzăianu o geantă cu 3,8 milioane de euro cash și acțiuni în valoare de 900.000 de euro la 
Evenimentul Zilei. DNA a susținut că Udrea i-a cerut acestuia o mită de 5 milioane de euro pentru a-
l scăpa de dosarul de la DIICOT, parchetul condus de Alina Bica, o apropiată a Elenei Udrea. 
Buzăianu a scăpat însă de acuzații după ce a denunțat-o pe Elena Udrea în acest dosar, iar fostul 
ministru a fost condamnat la 8 ani de închisoare pe fond. Buzăianu a plecat din România, iar firma 
sa, Energy Holding, este de mai mulți ani în insolvență, cu datorii de milioane de lei. 

(rep. 03.07 S2) Voce din off: Un alt dosar din energie este cel în care fostul ministru al 
Economiei, Adrian Videanu și miliardarul Ioan Niculae sunt acuzați de constituirea unui grup 
infracțional organizat prin care SNGN Romgaz ar fi acordat discount-uri comerciale firmei Interagro. 
Prejudiciul estimat în acest dosar este de 300 de milioane de dolari. Martorii au declarat că ar fi 
existat „o voință politică” pentru acordarea acestui ajutor de stat. Procurorii au dorit să-l acuze pe 
fostul ministru Varujan Vosganian, însă acuzațiile au fost clasate după ce parlamentarii au refuzat 
să-i ridice imunitatea. 

(rep. 03.41 S2) Voce din off: La finalul anului trecut, fostul senator PSD Dan Șova a fost 
condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare pentru trafic de influență în dosarul CET 
Govora. El ar fi primit 100.000 de euro pentru a-l convinge pe directorul CET Govora să încheie 
contracte de asistență juridică în valoare de 10.000 de dolari pe lună. Prejudiciul total în acest dosar 
a fost estimat la 1,3 milioane de lei, iar o parte din bani, 60.000 de euro, ar fi ajuns la Șova sub 
forma unui comision. 

(rep. 04.08 S2) Voce din off: Un alt dosar din domeniul energiei este al fostului șef 
ANRE, Olosz Gergely. El a fost acuzat de procurorii DNA de trafic de influență după ce, în 2010, 
când era deputat UDMR, ar fi primit peste jumătate de milion de euro și alți 400.000 de lei pentru a 
ajuta un grup de firme să obțină energie la prețuri avantajoase. Gergely a fost condamnat definitiv la 
trei ani de închisoare în 2018, însă nu a stat nicio zi de pușcărie pentru că a fugit din țară. A fost 
reținut un an mai târziu în Ungaria, dar lăsat imediat în libertate. 

(rep. 04.40 S2) Voce din off: Fostul ministru liberal al Transporturilor, Relu Fenechiu, a fost 
condamnat în 2014 la cinci ani de închisoare în dosarul „Transformatorul”, după ce a fost acuzat că 
a prejudiciat societatea Electrica Moldova cu 7,5 milioane de lei. Potrivit procurorilor, între anii 2002 
și 2005, prin firmele sale, el ar fi cumpărat transformatoare vechi din anii ’70 pe care le-a vândut ca 
fiind noi către societatea de stat cu peste 6 milioane de lei.  

(rep. 05.03 S2) Voce din off: Un alt nume asociat cu prejudiciile din energie este Cătălin Voicu, 
fost deputat și fost consilier al lui Ion Iliescu pe probleme de securitate națională. În 2018, a fost 
condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru că și-ar fi folosit influența pentru a determina 
societatea de stat Electrica SA să achiziționeze echipament de protecție inutil la un preț 
supraevaluat cu 1,6 milioane de euro.  

(…) 
S4-rep. 29.20 – 36.56, sel. 15-19 
(rep. 00.43 S4) Anca Alexandrescu: Noi am vorbit aicea despre Ilfov, despre ce se întâmplă cu 

aeroportul, despre parcare... ca să vedeți cât de mică este lumea asta și cum se întâmplă lucrurile... 
și acum vă dezvălui ce-am spus, de fapt, la începutul emisiunii... Am vorbit despre parcarea care s-
a deschis în fața Aeroportului Otopeni. Acum două zile a fost arestat primarul de la... ieri a fost 
reținut primarul de la Otopeni, astăzi a primit mandat de arestare la domiciliu 30 de zile și am pus 
împreună toate aceste lucruri... De ce? Pentru că o să vedeți că există o anumită legătură. Astăzi, 
managera parcării și-a pus pe pagina sa de socializare anunțul că s-a deschis parcarea. Un 
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prieten al emisiunii noastre mi-a spus... Păi, domne, domnișoara este fost consilier local 
PDL, a fost crescută de doamna Boagiu... doamna Boagiu, care este acum consiliera 
domnului Hubert Thuma la Ilfov. Și m-am dus și m-am uitat pe pagina ei. O să-i rog pe colegii mei 
să și arate de pe pagina doamnei... întâi arătați postarea cu parcarea, că s-a deschis parcarea și 
după aceea postările politice ale doamnei respective. Da! Bun! Atunci puneți-le pe toate să curgă să 
vedem despre cine este vorba... 

Pe ecran a fost afișată pagina de socializare a doamnei Alina Niță. 
(rep. 01.56 S4) Anca Alexandrescu: Mai departe mergem... Deci această doamnă este... 

unde?... ce să vedeți?!... la PNL Sector 3. Cine este secretar general pentru că la PNL Sector 3 era 
o conducere interimară... 

Ada Meseșan: A fost chiar Florin Cîțu, la un moment dat... 
Ada Meseșan: ... secretar general interimar e doamna Claudia Benchescu... Nu?... ea era 

președinte interimar, la un moment dat... (...)  
(rep. 02.26 S4) Anca Alexandrescu: Și secretar general domnul Hubert Thuma... (...) Bun, 

ascultați-mă! Ca să vedeți! Deci doamna... parcarea... aprobarea a primit-o de la Otopeni, de 
la primarul... domnul respectiv care a fost arestat... Doamna respectivă este de la PNL Sector 
3 unde domnul Thuma secretar general, da? Doamna Boagiu care este înțeleg o apropiată a 
doamnei care este manager la parcare, este consiliera domnului Thuma. Domnul de la Ilfov, 
de la Otopeni, primarul de la Otopeni, preşedinte de onoare la PNL Ilfov, pus de domnul 
Thuma. Și-o să vă arăt și fotografiile... Vă rog să arătați și fotografiile cu domnul primar care 
primește de la domnul Thuma diploma de onoare, președinte de onoare... acesta este 
domnul primar... Dați și cealaltă fotografie când i-o înmânează domnul Thuma... Hubert 
Thuma, da?... Deci noi am întrebat, domne... am întrebat și la Consiliul Județean... s-au făcut 
că plouă, că nu știu... Cum naiba coincidențele astea? Doamna care e manager e de la PNL 
Sector 3 unde era cu domnul Hubert Thuma... domnul care a dat autorizarea pentru 
funcționare este președinte de onoare la PNL Ilfov... Da, totuși... Mihai, te rog! 

Mihai Belu: Nu știu, e prima oară când îl văd pe primarul din Otopeni, deși am avut chiar pe la 
voi o încrucișare cu fii-su ăla pe care l-a trimis direct în Parlament.  

Ada Meseșan: Un tânăr serios acela după cum îl vezi după față... 
Mihai Belu: Serios... după față, după port...   
Ada Meseșan: Tatăl parcă e un star... 
Mihai Belu: Dar asta spun... nu m-am uitat la taică-su decât scriptic, în documente, după ce m-

am încrucișat cu fii-su un pic... 
(rep. 04.14 S4) Anca Alexandrescu: Da acum, între timp, s-a schimbat la Sectorul 3, dar 

domnul Thuma a fost secretar general interimar acolo.  
Mihai Belu: La 24 de ani de mandat, acolo, în Otopeni, ăsta e șeful tuturor. Ăsta și cu încă 5 – 6 

primari... vă dați seama că au o rețetă. Nu, ei au rețetă... să câștigi în Otopeni 24 de ani și... 
surpriză!... că s-a lăudat fii-su că s-a certat cu mine... și bunică-su a fost primar în Otopeni, deci și 
tatăl primarului a fost primar în Otopeni. 

(...) 
(rep. 05.16 S4) Anca Alexandrescu: Domne, da cum de-a ajuns tocmai doamna de la PNL 

Sector 3 manager la parcarea...? Adică... 
Dorin Iacob: Eee, asta e o chestiune care... 
Ada Meseșan: În familie... în familie... 
Dorin Iacob: Sunt două variante... una că este un manager capabil dacă a ajuns manager... 
Anca Alexandrescu: Da nu comentez calitățile doamnei... N-o cunosc pe doamna, probabil că 

este...  
Dorin Iacob: Nu, o secundă... Dacă a ajuns manager la o firmă privată... că-i o firmă privată cea 

care are parcarea... înseamnă că calitatea ei politică nu contează sau... putem să gândim și așa... a 
fost răsplătită... nu știu... pentru că au fost ajutați cei de-acolo și atunci, uite!, cineva de la PNL a 
fost angajat acolo. Dacă-i așa, varianta a doua, de ce Dumnezeu să faci greșeala s-o scoți în față și 
să fie comunicatorul companiei? Mă rog... 

(...) 
Anca Alexandrescu: Vă spun eu că sunt apropiate... deci doamnele sunt apropiate... 
Dorin Iacob: Posibil... 
Anca Alexandrescu: Eu nu cred în coincidențe, adică... iertați-mă!... da de ce... 
(...) 
(rep. 06.50 S4) Anca Alexandrescu: Da n-am nimic cu doamna Boagiu... n-am spus absolut 

nimic rău de doamna... doar că este consilierul domnului Hubert Thuma... 
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Mihai Belu: A fost și ministru al Transporturilor cu aeroportul în subordine...  
Ada Meseșan: Altceva vreau să spun... mă lași?... Deci acum de-abia, după ce-au executat-o 

frumos de tot... Ludovic Orban, Cîțu, toți au aruncat-o pe Anca Boagiu care e, totuși... era unul din 
liderii vechi ai Bucureștiului și cunoștea... în prag de campanie electorală și-au dat seama liberalii că 
stau foarte prost la strategii, la cunoașterea publicului și-acum se tot întorc spre Anca Boagiu și-o 
tot curtează. 

Anca Alexandrescu: Hai să fim serioși! N-are nicio legătură una cu alta...  
Ada Meseșan: Nu, eu spun ce spun din interior... Eu mă refer la prezența ei acolo pentru că 

multă lume îi cere exemplul. 
Anca Alexandrescu: Eu pun niște întrebări pentru că sunt niște coincidențe în care nu cred. 

Trebuie să iau pauză de publicitate... 
Ada Meseșan: Despre ce e vorba... despre relațiile acestea suspecte, am alte informații. (...)” 
 
În urma vizionării de înregistări şi analizării raportului de monitorizare având ca obiect  

edițiile emisiunii „Culisele statului paralel”, din zilele de 09, 13 și 15.09.2022, din al căror 
conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu 
încălcarea prevederilor  art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 64 alin. (1) lit. 
b) și 67 din Codul audiovizualului, deoarece nu a fost asigurată o informare obiectivă, 
echilibrată și cu bună-credință, prin favorizarea liberei formări a opiniilor, iar atitudinea 
moderatoarei nu a fost una conformă exigenței de imparțialitate, așa cum dispun 
articolele invocate. 

În urma difuzării acestor ediții, la CNA a fost primită o sesizare, în care petentul , 
printre altele, reclamă, cităm: reaua credință cu care au acționat, atât moderatorul cât şi 
participanții la programele astfel difuzate...prin prezentarea unor informații inexacte şi 
coroborarea acestora cu elemente care să permită în mod tendențios angrenarea unor 
astfel de resorturi la un eventual, presupus şi nedovedit fenomen infracțional 
contemporan ce s-ar desfășura pe raza județului Ilfov... Or, din modalitatea de corelare 
a afirmațiilor cu montajele şi burtierele utilizate, precum şi pe baza limbajului verbal şi 
non-verbal utilizat, preponderent disprețuitor, se decelează cu ușurință faptul că 
programele audiovizuale au avut ca unic scop discreditarea persoanei reclamantului şi 
crearea, în mod injust, a unei imagini defavorabile acestuia (...). 

În concret, în cadrul celor trei ediții ale emisiunii „Culisele statului paralel”, unul dintre 
subiectele dezbătute s-a referit la darea în folosință a unei parcări private în proximitatea 
Aeroportului Otopeni. În acest context, Consiliul a constatat că, în cadrul acestor ediții, 
au fost făcute comentarii părtinitoare, tendențioase, lipsite de echilibru și obiectivitate, 
îndeosebi de către moderatoare, astfel încât întregul mesaj s-a transformat într-unul  
acuzator, avându-l ca țintă pe președintele Consiliului Județean Ilfov, domnul Hubert 
Thuma. Exemplificăm cu o parte din afirmațiile moderatoarei, precum și cu unele titluri 
afișate pe ecran, care au vizat această persoană, pe parcursul celor  trei ediții analizate:  

Anca Alexandrescu:... domnul Cătălin Nadolu că el este unul din artizanii acestor 
acțiuni. Domnul Cătălin Nadolu, despre care noi am vorbit aici la emisiune... domnia-sa 
este cel care este pupilul domnului Hubert Thuma, pentru care s-a organizat la Consiliul 
Județean Ilfov un concurs măsluit... am dovedit aici, am arătat acte, inclusiv de la SGG, 
că în aceeași zi s-a făcut transferul, s-a organizat concursul pentru director de cabinet 
la Hubert Thuma... Domne, dar dacă au sprijin politic. Că de ce-am spus de Cătălin 
Nadolu? Că are spatele domnului Hubert Thuma, care și-a pus oameni peste tot... și-a 
pus șefi la CNAIR, l-a pus pe domnul ăsta aici, mai are alți oameni în Ministerul 
Transportului, pe secretarul de stat care, apropo, mi-am adus aminte... ...Ce să vezi că 
domnul primar de la Otopeni este de la PNL, de la domnul Hubert Thuma, iar fiul lui 
este chiar parlamentar PNL. Știți câtă lume a  venit să-mi spună... domne, e adevărat 
ce spuneți acolo și despre Thuma și despre mafia din Ilfov, da nu putem să spunem 
nimic... Da stați să vedeți... să vedeți cât e de mică lumea asta. Știți că v-am vorbit 
acum două zile despre parcarea care s-a deschis în față la Aeroportul Otopeni, pe acel 
teren care este în litigiu cu aeroportul și am întrebat de ce nu răspund domnii de la 



 10
Otopeni... Păi nu ne răspund că știți că domnul de la Primăria Otopeni... că știți, e... 
acum ar putea să ne răspundă că e acasă, e în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Da 
să vedeți cât e de mică lumea asta... Astăzi, managera de la parcare a pus anunț pe 
pagina sa de socializare că s-a deschis parcarea... ofertă specială... Hai și să vedem 
cine-i doamna... Păi, ce să vedeți? Cine-i doamna? Doamna este de la PNL Sector 3. 
Cine este secretar general la PNL Sector 3? Domnul Hubert Thuma! Cine a dat 
aprobarea pentru deschiderea parcării? Primăria Otopeni! Cine este domnul primar de 
la Otopeni? Președinte de onoare la PNL Ilfov unde este președinte domnul Hubert 
Thuma!... Pentru că eu nu cred în coincidențe și nu cred că este o întâmplare faptul că 
managera acelei parcări este colegă cu domnul Thuma la PNL Sector 3. Mai este o 
coincidență... Spun sursele mele că doamna respectivă a fost crescută de doamna 
Anca Boagiu. Cine-i doamna Anca Boagiu? Consiliera domnului Hubert Thuma! La 
Consiliul Județean Ilfov... Vedeți cum se întâmplă lucrurile astea?...Și secretar general 
domnul Hubert Thuma... (...) Bun, ascultați-mă! Ca să vedeți! Deci doamna... 
parcarea... aprobarea a primit-o de la Otopeni, de la primarul... domnul respectiv care a 
fost arestat... Doamna respectivă este de la PNL Sector 3 unde domnul Thuma secretar 
general, da? Doamna Boagiu care este înțeleg o apropiată a doamnei care este 
manager la parcare, este consiliera domnului Thuma. Domnul de la Ilfov, de la Otopeni, 
primarul de la Otopeni, preşedinte de onoare la PNL Ilfov, pus de domnul Thuma. Și-o 
să vă arăt și fotografiile... Vă rog să arătați și fotografiile cu domnul primar care primește 
de la domnul Thuma diploma de onoare, președinte de onoare... acesta este domnul 
primar... Dați și cealaltă fotografie când i-o înmânează domnul Thuma... Hubert Thuma, 
da?... Deci noi am întrebat, domne... am întrebat și la Consiliul Județean... s-au făcut că 
plouă, că nu știu... Cum naiba coincidențele astea? Doamna care e manager e de la 
PNL Sector 3 unde era cu domnul Hubert Thuma... domnul care a dat autorizarea 
pentru funcționare este președinte de onoare la PNL Ilfov 

Titluri afișate pe ecran: CUM SE CONSTRUIESC PARCĂRI PE RESURSELE 
URIAȘE ALE CAPITALEI; SURSE: PARCARE PRIVATĂ ILEGALĂ DEASUPRA 
PUȚULUI GEOTERMAL; (rep. 02.12 S3) SURSE: SE FAC PRESIUNI PENTRU 
CONSTRUIREA ILEGALĂ A PARCĂRII; SCANDALUL PARCĂRII DIN FAȚA 
AEROPORTULUI ATINGE COTE ALARMANTE; (rep. 00.25 S1; rep. 01.27 S4) 
LEGĂTURILE BARONULUI DE ILFOV CU PRIMARUL ARESTAT DIN OTOPENI;(rep. 
04.06 S4) NOI DATE IES LA IVEALĂ. INTERESE BINE ASCUNSE, DEMASCATE; 
(rep. 04.12 S4) MAESTRUL PĂPUȘAR LIBERAL, CINE SUNT OAMENII DIN 
REȚEAUA LUI THUMA; (rep. 04.51 S4) HUBERT THUMA, ÎN CENTRUL UNEI NOI 
ÎNCRENGĂTURI; PRIMARUL DIN OTOPENI, 30 DE ZILE ÎN AREST LA DOMICILIU… 

Analizând modalitatea în care s-au desfășurat edițiile menționate, atât prin prisma 
informațiilor părtinitoare puse la dispoziția publicului, cât și prin neprezentarea punctului 
de vedere al persoanei căreia îi erau imputate presupuse fapte ilicite, de natură penală, 
acuzații aduse, cu preponderență, domnului Hubert Thuma, președinte al C.J. Ilfov, 
Consiliul a constatat că publicul nu a beneficiat de o informare corectă, care să-i fi 
permis să-și contureze propria opinie, așa cum radiodifuzorul avea obligația legală, în 
temeiul legii. Astfel, Consiliul a constatat că, în cadrul acestor ediții, au lipsit puncte de 
vedere opuse celor exprimate, ce ar fi permis telespectatorilor să-și poată forma propria 
convingere, nu doar pe cea indusă, în fapt, neexistând un echilibru al dezbaterii în 
legătură cu temele de interes general aduse în discuție, în condițiile în care 
moderatoarea și participanții la emisiune împărtășeau o opinie comună, convergentă. 
Prin urmare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit 
obligația legală instituită de dispoziția art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul 
de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Din această perspectivă, 
Consiliul a mai constatat că edițiile analizate au fost difuzate și cu încălcarea principiului 
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de informare, așa cum este reglementat de art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului, în sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.  Mai mult 
decât atât, Consiliul a mai observat că nici atitudinea moderatoarei nu a fost una 
conformă prevederilor art. 67 din același Cod, în sensul că, în exercitarea dreptului lor 
de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, 
prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu 
trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină 
exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. Astfel, libertatea de exprimare are ca scop 
principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin expunerea propriilor 
idei şi convingeri, iar  în condiţiile în care moderatorul este cel care fixează limitele 
discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii,  şi constituie un reper, un lider de opinie şi 
comportament pentru participanţii la emisiune, acesta este obligat să aibă o atitudine 
neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale.  

În consecință,  Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu 
implicaţii în plan social, economic şi politic, cum au fost cele dezbătute în cadrul edițiilor 
analizate ale  emisiunii  „Culisele statului paralel” trebuie făcută cu respectarea unei 
informări obiective, printr-o prezentare echidistantă, echilibrată și cu bună-credință. De 
aceea, în temeiul legii, 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. În acest 
sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 1003/1993 cu 
privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună unor principii 
etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al 
cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.  

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte și încălcări similare, 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 amendă de  15.000 lei. 

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) și alin. (2) și art. 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 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 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 
3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 64 alin. (1) lit. b) și 67 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 
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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  REALITATEA PLUS, deoarece în cadrul edițiilor emisiunii „Culisele statului 
paralel”, din 9, 13 și 15 septembrie 2022, în dezbaterea unor subiecte nu a fost 
asigurată o informare obiectivă, echilibrată și cu bună-credință, prin favorizarea 
liberei formări a opiniilor, iar atitudinea moderatoarei nu a fost una conformă 
exigenței de imparțialitate, așa cum dispun articolele 3, 64 și 67 din legislația 
audiovizuală.’’ 

 

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 
 


