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Decizia nr. 663 din 24.11.2020 
privind somare S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 
Bucureşti, Str. Gral C-Tin Budișteanu nr. 11 bis, et.1, cam. 10 

sector 1   C.U.I. 29580380 
 
 

- pentru postul REALITATEA PLUS 
Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 111-113, sector 1, 

Șoseaua București -Ploiești nr. 172-176 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare privind ediția din 12.11.2020 a emisiunii 
Culisele puterii  difuzate de postul de televiziune REALITATEA PLUS.  

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. GEOPOL 
INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.1/17.01.2033 eliberată la data 
de 31.10.2019, decizia de autorizare nr. 1927.1-1/09.06.2015 eliberată la data de 
31.10.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL S.R.L. a încălcat prevederile  
art. 40 alin. (1, 4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori 
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi 
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt.  

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze 
afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite 
publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile. 

Consiliul a constatat că ediția din 12.11.2020 a emisiunii Culisele puterii a fost 
difuzată cu încălcarea dispozițiilor legale anterior invocate.  

Cu privire la conținutul acesteia, redăm sinteza reținută în raportul de monitorizare: 
  Culisele statului paralel din data de 12.11.2020, interval orar 17.58-18:48 a fost o 
emisiune moderată de către Anca Alexandrescu, în care Dorin Iacob - invitat permanent, 
Daniel Florea - fost angajat din SRI și S.R.Stănescu - jurnalist, aduc informații despre 
interesele statului paralel și cei care îl compun, dezvăluiri despre „caracatița” din SRI. 
 - Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual; 
Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, Art. 40 (1, 2, 3, 4) 
 Spre sfârșitul emisiunii, moderatoarea Anca Alexandrescu întreabă invitații, de ce 
„dezvăluirile” de până acum despre Victor Ponta, candidat la Parlament, nu fac obiectul 
unor cercetări ale autorităților!?  
 - S.R.Stănescu: Victor Ponta a fost lansat în politică, de către un interpus al 
Serviciului de Informații Externe, la scurt timp după ce a fost racolat de către SIE și 
determinat să devină colaborator și trimis în misiune pe lângă Carlo Del Ponta, (de 
fapt, Carla Del Ponte - fost procuror general al TPI!!!) care era Procurorul General al U.E, 



 

pe care l-a spionat și în legătură cu care a dat rapoarte scrise la Serviciul de 
Informații Externe al României. (...) Există notele informative pe care Victor Ponta, 
aparent procuror fiind, dar de fapt ofițer acoperit de SIE, le-a dat la SIE, despre 
Procurorul General al U.E. Aceste rapoarte scrise există! Există la SIE! 

- Anca Alexandrescu: Domnilor, să știți că nu scăpați de mine! Îmi pare foarte rău! 
Cam ce ar mai trebui să se spună despre domnul Ponta? O iau altfel, pentru că am 
fost acuzată că îl împing pe scări spre pușcărie! Eu nu-l împing. Dacă omul n-a făcut 
nimic, n-are de ce să se teamă! Dar, cam ce-ar trebui să se mai spună despre ce a 
făcut el, cu Ghiță, cu dosare, cu multe alte lucruri, ca domnii ăștia care îl susțin, să 
nu-l mai susțină?! (...) Poate așa obțin un răspuns! 

- Dorin Iacob: Acuma, orice lucru despre domnul Ponta, dacă despre el 
vorbim, trebuie să fie demonstrat, probat și să se transforme în niște dosare probate.  
(...) 
  - S.R.Stănescu: Domnule Iacob, avem deja legi care interzic sub orice formă să 
ai statut de ofițer acoperit! Din 1991 este absolut interzis să fii procuror sau 
judecător și ofițer acoperit; să fii politician și ofițer acoperit; să fii sindicalist și ofițer 
acoperit! Nu este interzis să fii ziarist și ofițer acoperit, ceea ce este o porcărie, dar asta 
este situația! Însă legea, în ceea ce-l privește pe Ponta, îl sancționează! A încălcat 
legea! El nu putea să fie procuror la sectorul 1 București și apoi la Parchetul General 
al României și-n același timp, ofițer acoperit! A încălcat legea! Unde-i lege nu-i 
tocmeală! (...)  
    - Anca Alexandrescu: Eu în continuare domnule Iacob și așa vreau să încheiem 
emisiunea, sunt alegeri pe 6 decembrie. Acest domn Ponta conduce un partid care-și 
dorește să intre în Parlament. Cât ar trebui să se mai vorbească despre ce s-a 
întâmplat, despre legăturile pe care le-a avut cu domnul Coldea și cu domnul Maior și 
ce s-a întâmplat în acea perioadă, ca cineva să-și ia mâna de pe domnul Ponta?  
 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunea Culisele puterii din 12.11.2020 a fost difuzată cu încălcarea 
dispozițiilor art. 40 alin. (1, 4) din Codul audiovizualului, deoarece în cadrul acesteia au fost 
aduse acuzații nedovedite la adresa  d-lui Victor Ponta, Președinte al Partidului PRO 
ROMÂNIA, fără să conțină și punctul de vedere al acestuia, iar moderatoarea nu a solicitat 
invitatului Sorin Roșca Stănescu să prezinte dovezi care să ateste realitatea faptelor 
imputate, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt.  

În condițiile în care aceste acuzații nu au fost susținute cu probe și nu a fost 
prezentat punctul de vedere al d-lui Ponta, s-a constatat încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. 
(1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul 
în care se aduc acuzaţii unei persoane, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoana 
acuzată trebuie contactată şi invitată să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 

 În situaţia în care refuză sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie 
precizat acest fapt. Radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit această obligaţie legală, pe de o parte, 
afirmaţiile incriminatoare nu au fost probate, iar pe de altă parte, nu s-au făcut precizări 
potrivit cărora persoana vizată de comentariile acuzatoare ar fi fost contactată pentru a-şi 
expune opinia şi aceasta ar fi refuzat acest demers sau nu a putut fi contactată. Or, 
respectarea normelor legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul 
afirmaţiilor acuzatoare nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare 
corectă, întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.  

De asemenea, Consiliul a reținut și încălcarea dispozițiilor alin. (4) al aceluiași 
articol, deoarece moderatoarea emisiunii nu și-a îndeplinit obligația impusă de norma 
invocată de a solicita ferm jurnalistului Sorin Roșca Stănescu să probeze afirmaţiile 
acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să 
evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile formulate la adresa d-lui Victor Ponta. 

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din Convenţia 



 

Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă 
îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau 
sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică 
pentru a garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr. S-TV 303.1/17.01.2033 eliberată la data de 31.10.2019, decizia de autorizare nr. 
1927.1-1/09.06.2015 eliberată la data de 31.10.2019 pentru postul de televiziune 
REALITATEA PLUS) se sancţionează cu se sancţionează cu somație publică pentru 
încălcarea art. 40  alin. (1 și 4) din Decizia CNA 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 postul REALITATEA PLUS 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 postul de televiziune REALITATEA 

PLUS cu somație publică, întrucât ȋn ziua de 12 noiembrie 2020, în cadrul emisiunii 
Culisele puterii  au fost formulate acuzații la adresa unei persoane publice, fără a fi 
prezentată opinia acestuia cu privire la faptele imputate, iar moderatoarea nu a solicitat 
ferm interlocutorului ce a formulat acuzaţiile să le probeze, fapte ce contravin dispozițiilor 
art. 40 din Codul audiovizualului.” 
 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 


