Decizia nr. 37 din 31.01.2017
privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
PLOIEŞTI, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,
Construcţia C1, parter, jud. PRAHOVA
CUI: 14954665
Fax: 0378.603.160
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31.01.2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare care au avut ca
obiect emisiuni difuzate în perioada campaniei electorale pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, după cum urmează: emisiuni de ştiri şi dezbateri din
perioada 5-7.12.2016 (reclamaţiile nr. 10.636/6.12.2016, 10.768/9.12.2016,
10.700/7.12.2016, 10.713/7.12.2016, 10.782/11.12.2016, 464/17.01.2017) //
emisiuni informative şi de dezbatere electorală din perioada 20-22.11.2016
(reclamaţiile nr. 10636/06.12.2016; 10810/11.12.2016; 10768/09.12.2016;
10302/22.11.2016) // emisiuni informative şi de dezbatere electorală din perioada
23-25.11.2016 (reclamaţiile nr. 10636/06.12.2016, 10768/09.12.2016) // emisiuni
informative şi de dezbatere electorală din perioada 02-04.12.2016 (reclamaţia nr.
10636/06.12.2016) // emisiunea „România de poveste” din 03.12.2016
(reclamaţiile nr. 10996/19.12.2016; 11226/27.12.2016) // emisiunea „România
exclusiv” din 30.10.2016 (reclamaţia nr. 10569/05.12.2016) // emisiunea „Ediţie
specială” din 22.11.2016 (reclamaţia nr. 10569/1/05.12.2016) // emisiunea „Ediţie
de seară” din 28.11.2016 (reclamaţia nr. 10569/1/05.12.2016), emisiuni de ştiri şi
dezbateri din perioada 14-16.11.2016
(reclamaţiile
nr. 10636/06.12.2016;
10768/09.12.2016) // emisiuni informative şi de dezbatere din perioada 06,
11-13.11.2016 (reclamaţia nr. 10636/06.12.2016) // emisiuni informative şi de
dezbatere
electorală
din
perioada
17-19.11.2016
(reclamaţiile
nr.
10636/06.12.2016, 10780/09.12.2016) // emisiuni de ştiri şi dezbateri din perioada
26-28.11.2016 (reclamaţia nr. 10.636/6.12.2016) // emisiuni informative şi de
dezbatere din perioada 29.11-01.12.2016 (reclamaţia nr. 10636/06.12.2016) //
Ştirile România TV din perioada 03-04.12.2016 (reclamaţia nr. 10544/05.12.2016
// Ştirile România TV-ora 14.00 şi Ediţie specială-ora 15.00 din 03.12.2016
(reclamaţia nr. 10553/05.12.2016) // Ştirile România TV din 03.12.2016
(reclamaţia nr. 10549/05.12.2016) // Ştirile România TV din 04.12.2016
(reclamaţia nr. 10544/05.12.2016) // Breaking News din 05.12.2016 (reclamaţia
nr.10632/1/06.12.2016) // Ştiri din 05.12.2016 (reclamaţia nr.10631/1/05.12.2016)
// România la raport din 05.12.2016 (reclamaţiile nr. 10632/2 şi
10632/3/06.12.2016) // Ştiri din 05.12.2016 (reclamaţia nr.10632/1/05.12.2016) //
Ştiri din 06.12.2016 (reclamaţia nr.10632/1/06.12.2016) // emisiuni informative şi
de dezbatere din perioada 08-10.12.2016 (reclamaţiile nr. 10636/06.12.2016;
10810/11.12.2016; 0768/09.12.2016; 10302/22.11.2016) // Ştiri din 14.12.2016

(reclamaţia nr. 10912/1/15.12.2016) // Ştiri şi dezbateri din
14-16.11.2016 (reclamaţiile nr. 10636/06.12.2016; 10768/09.12.2016).
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perioada

Postul
de
televiziune
ROMÂNIA
TV
aparţine
radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
281.5/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3
alin. (2) din Legeau audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale articolelor 40 alin. (1) şi (2), 47 alin. (1), 64 alin. (1) lit. a) şi b),
65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit 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 din Codul audiovizualului:
- art. 40 (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 au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) 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.
- art. 47 (1): Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror
forme de manifestări antisemite sau xenofobe.
- art. 64 (1): 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 fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 65 lit. c): titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel
esenţa faptelor şi datelor prezentate.
Membrii Consiliului au constatat că unele dintre emisiunile din perioada
06.11-05.12.2016, ce au constituit obiect al rapoartelor de monitorizare analizate,
au fost difuzate cu încălcarea unui drept fundamental al omului, anume dreptul la
informare (ca element al libertăţii de exprimare), garantat de art. 10 din Convenţia
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de
art. 31 din Constituţia României, precum şi de art. 3 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002.
Potrivit 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.
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În perioada 11 noiembrie - 09 decembrie 2016, s-a desfăşurat, în
audiovizual, campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului.
În acest context, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat o serie de
emisiuni (unele dintre ele cu caracter electoral declarat) care au avut ca unic ori
principal subiect o presupusă implicare a omului de afaceri american George
Soros în campania electorală din România, precum și finanțarea de către acesta a
unor ONG-uri, politicieni și personalități publice, în scopul influenţării deciziilor lor
referitoare la probleme de interes ale societăţii româneşti.
Analizând aceste emisiuni, membrii Consiliului au constatat că, în mod
repetat, au fost formulate acuzaţii la adresa d-lui Soros, fără ca publicului să îi fie
oferite minime informaţii în legătură cu persoana acestuia, cu activităţile
desfăşurate de el, cu motivele pentru care s-ar implica în probleme interne ale
statului român (inclusiv în ceea ce priveşte alegerile parlamentare) şi de ce s-ar
face vinovat de intervenţii de natură să afecteze grav viaţa politico-socială a
României.
O astfel de abordare a fost de natură să creeze confuzie în privinţa
mesajului transmis de post, mesaj din care reieşea o vinovăţie absolută a omului
de afaceri în legătură cu presupuse intervenţii ale sale în luarea de decizii cu
privire la aspecte legate de viaţa politică, socială ori economică a României, de
alegerile parlamentare care se derulau în perioada difuzării emisiunilor, astfel
încât publicul nu a mai avut posibilitatea să distingă între fapte şi opinii, între
realitate, supoziţie ori speculaţie.
Sub acest aspect, au fost încălcate nu numai prevederile art. 3 alin. (2) din
Legea audiovizualului, ci şi cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul
audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul
asigurării unei distincţii clare între fapte şi opinii.
Redăm câteva exemple din rapoartele de monitorizare referitoare la
încălcarea dreptului la informare:
“23.11.2016
 Breaking News – Știrile România TV, ora 11:00.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Moderatori: Florin Badea și Iulia Nagy.
Invitați în studio: Orășeanu Răzvan- analist economic; Anghel Cristiana
(candidat ALDE la Camera Deputaților pentru Caraș-Severin), Buga Robert (candidat
PRU la Camera Deputaților pentru Gorj), Mateeșescu Caton Ioan (candidat PMP la
Camera Deputaților pentru Gorj).
Titluri afișate pe ecran: Plângere penală pentru premier, bombă înainte de
alegeri; Cioloș trimis în fața procurorilor, document exploziv; Cine sunt străinii care îl
plătesc pe Cioloș, acuzații grave; Băsescu: Dosare răsunătoare vor cădea; Băsescu:
DNA va pierde în dosarele grele.
În intervalul orar 11:24-11:29, a fost difuzat un material înregistrat în ceea ce
privește venitul pe care premierul îl primește lunar de la Comisia Europeană. Materialul a
conținut declarațiile lui Dacian Cioloș, Victor Ponta, Mitică Dragomir și următoarea
afirmație redată din off:
Sel 1 Voce din off: Dincolo de faptul că Dacian Cioloș face parte dintr-un
influent grup Bruxelles, finanțat de miliardarul George Soros, Victor Ponta identifică
și alte puncte negre ale Cabinetului condus de tehnocratul Cioloș. Este vorba de
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rezultate dezastruoase la absorbția fondurilor europene, ministrul de resort Cristian
Ghinea, fiind mai interesat să-și rezolve intrarea în politică, dar și despre protejarea
corporațiilor străine.
Materialul prezentat a conținut și imagini cu omul de afaceri George Soros.
 Newsline, ora 17:12.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Moderatoare: Șincai Cristina.
Invitați în studio: Ioan Ghișe (candidat ALDE), Daniel Savu (candidat PRU),
Iulian Iancu (candidat PSD), Peter Eckstein-Kovacs (reprezentant UDMR) și Corina
Drăgotescu (jurnalist).
Titluri afișate pe ecran: Sondajele care aruncă în aer alegerile; Sondaj: Cele
două partide ale lui Iohannis, umilite; Sondaj: PSD, mai multe voturi decât PNL și USR la
un loc; Ponta, dezvăluiri despre cum l-a șantajat Iohannis; Iohannis, presiuni pentru
funcții și bani; Documentul care demască minciunile tehnocraților cu salariile;
Sel 2 Cristina Șincai: O bătălie așadar încinsă, pentru supremație între partidele
apropiate de Klaus Iohannis, USR a urcat peste PNL în sondajele de opinie, datele
provin, atenție, dintr-un sondaj comandat de oam... de partidul finanțat de
miliardarul american George Soros, Uniunea Salvați România. Cifrele sunt
interesante, cel puțin, în acest sondaj. PSD are mai mult decât PNL și USR la un loc.
Aniela Nine are toate informațiile și ne spune de unde apar aceste surprize.
Sel 3 Daniel Savu: De unde cifrele astea? Doar din București? Deci, ori se
pregătește o tentativă de fraudare a alegerilor, să ne obișnuiască cu gândul că stau
foarte bine și să apară la un moment dat pe turnantă, așa, din urma softului care nu ni se
dă și nouă, partidelor, să-l vedem cum arată, ca să ne putem face numărătoarea paralelă,
pentru că altfel, un asemenea rezultat, îngrijorător pentru PNL în primul rând, dar și
pentru noi ceilalți, care muncim în campania asta, ne agităm, suntem prezenți pă peste
tot...
Corina Drăgotescu: Deci vreți să știți cum se face, să stai bine în sondaje fără să
muncești.
Daniel Savu: Cum să faci un partid? UDMR-ul iese cu 3%.
Corina Drăgotescu: Întotdeauna UDMR-ul are 4, 3-4 în sondaje și mereu face
pragul...
Daniel Savu: Bun, și noi la fel, avem niște... discutăm despre o muncă în toate
județele și în sondajele astea nu apărem și suntem principalii adversari...
Cristina Șincai: Interesant. Haideți să facem sondajul nostru aici, în emisiune.
Daniel Savu: Naționaliștii ăștia de la PRU, suntem principalii adversari ai
acestor USR-iști, ai lui Soros.
Cristina Șincai: Domnule Peter Eckstein-Kovacs, Harghita, Covasna, acolo, cât
are USR-ul? (...)
Sel 4 Cristina Șincai: Și la Constanța, cum este USR-ul? Este acolo domnul
Nicușor Dan? Nu știu, pe afișe...
Corina Drăgotescu: Ce facem acuma? Verificăm sondajul, de fapt?
Cristina Șincai: Încercăm să vedem fiecare, în județ...
Iulian Iancu: USR-ul în Constanța nu există. Foarte puternic e PRU, foarte
puternic e PMP-ul, PSD-ul, care dacă au luat 8 procente de la PSD, se explică unde leau dus, le-au dus la USR, și nu numai. Dar, nu există. Deci acolo, dacă întrebi oamenii
pe sate, nu știu ceea ce e aia USR. Iar, dacă le spui de Clotilde și de Soros, știu.
Asta știu. Și e în neregulă, zice: Așa ceva nu se poate, pentru că e trădare de țară. Deci,
lucrul ăsta s-a dus foarte bine, dar nu-l asociază cu USR. Ei știu de Clotilde, știu de
trădare, de Soros, de acest tip de abordare în planul omului (neinteligibil).
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 Breaking News, Știrile România TV, ora 18:00.
Prezentator: Bogdan Alecsandru.
Titluri afișate pe ecran: Sondajul care aruncă în aer alegerile; Sondaj: Cele două
partide ale lui Iohannis, umilite; Sondaj: PSD, mai multe voturi decât PNL și USR la un
loc.
Sel 5 Bogdan Alecsandru (prezentator): Bătălie încinsă pentru supremație între
partidele apropiate de Klaus Iohannis. USR a urcat peste PNL în sondajele de opinie.
Datele provin dintr-un sondaj comandat de partidul oamenilor finanțați de
miliardarul american, George Soros, Uniunea Salvați România. Cifrele sunt extrem
de interesante. În acest sondaj, PSD are mai mult ca PNL și USR la un loc. Aniela Nine
are toate aceste cifre și ne spune ce alte rezultate surpriză mai apar.
În direct, reporterul Aniela Nane a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie, iar
pe ecran au fost afișate următoarele informații: procentele pe care partidele politice le-ar
obține la alegerile parlamentare, conform sondajului de opinie prezentat; Sursa:
SONDAJ COMANDAT DE USR; Sondaj Telefonic realizat de KANTAR-TNT; Perioada:
11-21 noiembrie 2016); Eșantion: 1003 persoane; Marjă de eroare:+/-3,1%.

 România la Raport, ora 21:00.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Moderatoare: Andreea Crețulescu.
Titluri afișate pe ecran: Înscenare la o arestare celebră, implicarea oamenilor
lui Soros; Dezvăluiri: Cum a șantajat Iohannis pentru funcții; Dezvăluiri: Ponta, șantajat
de Iohannis; Dezvăluiri: Cum a șantajat Iohannis pentru funcții; Anchetă pentru averea
premierului; ministru scos de la pușcărie pentru a juca teatru; Încăierare cu urlete și
înjurături între liberali; Scandal monstru în PNL: Se dau jos afișele cu Cioloș; Fabrica
secretă de bani a lui Iohannis; Anchetă pentru averea premierului; Bomba zilei: Cioloș sar putea alege cu un dosar penal; Dosarul penal care îl îngrozește pe Cioloș; Sinistrați
lăsați fără case de tehnocrați, Iohannis primește avion;
Invitați în studio: Bolcaș Lucian (candidat PRU), Guran Virgil (candidat PNL),
Ștefănescu Codrin (reprezentant PSD), Cristescu Radu (candidat PMP), Savaliuc
Răzvan-jurnalist, Sorin Roșca Stănescu- jurnalist.
Intervenții telefonice: Sassu Alexandru- jurnalist, Boghian Constantin- sinistrat
Galați.
Sel 6 Andreea Crețulescu (moderatoare): Și aș vrea să vă uitați cu foarte mare
atenție la acest material, practic, facem dezvăluiri despre arestările din România.
Decebal Traian Remeș susține că, filmările publicate de TVR la momentul flagrantului
său, sunt de fapt niște făcături. Lucrul este confirmat și de șeful TVR-ului de la acel
moment, și foarte interesant, caseta pe care a primit-o jurnalistul nu era de fapt un
brut, ci un montaj, care venea, atenție, de la un ONG, finanțat de George Soros.
În continuare, a fost difuzat un montaj care a conținut declarații și imagini
înregistrate, astfel: imagini cu Decebal Traian Remeș surprins în timp ce discută cu un
bărbat despre un plic și o licitație; declarațiile acestuia cu privire la imaginile prezentate;
declarațiile lui Alexandru Sassu despre sursa filmărilor; imagini cu Monica Macovei în
timp ce făcea declarații reporterilor mai multor posturi de televiziune; imagini cu George
Soros; ilustrare grafică cu Klaus Iohannis și Sandra Pralong; declarații cu Sandra Pralong.
Sel 7 Voce din off: Monica Macovei are o legătură de suflet cu Freedom
House, ONG finanțat de George Soros. Pe lângă faptul că între ea și Cristina Guseth,
directoarea organizației, este o strânsă relație de prietenie. Monica Macovei a fost
acuzată împreună cu Freedom House, că ar fi trucat o licitație prin care evaluarea
asupra luptei anticorupție din 2005, ar fi avut ca scop eliminarea conducerii fostului PNA
și aducerea în fruntea DNA a unor persoane care au putut fi controlate. Așadar, oamenii
lui Soros sunt prezenți în toate instituțiile cheie din România.
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Prezentatoare: Oamenii lui Soros, persoane care au beneficiat de burse
finanțate de acesta sau care au făcut parte din ONG-urile lui, se află acum în
funcție cheie, la cel mai înalt nivel al administrației centrale. La Palatul Cotroceni,
de pildă, însuși președintele Iohannis este sfătuit de Sandra Pralong, prima
reprezentantă a lui Soros în România și mândră de implicarea ei în societatea
civilă finanțată de magnat.
Sandra Pralong: Mă gândesc că am să aleg din biografia mea, fix lucrul pe
care nu cred că l-am auzit, dar care, mie îmi dă mare satisfacție și un punct de
mare mândrie: stabilirea Fundației Soros în România. Imediat după căderea
comunismului, a ridicat tot felul de semne de întrebare, pentru că oamenii nu înțelegeau
ideea de filantropie, nu înțelegeau ideea că cineva cu foarte mulți bani, are suficiente
mașini, și case, și tot ce-i trebuie, ca să dorească să impacteze societatea în alt fel,
oferind oamenilor, tinerilor cu precădere, dar în general societății civile, oportunitatea de
a-și finanța proiectele.
Prezentatoare: Chiar și despre premierul Dacian Cioloș, sunt informații care
spun că face parte dintr-o organizație finanțată de Soros, ”Prietenii Europei”. Și
ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a fost bursier și membru al Institutului Aspen,
și acesta fondat de Soros. De asemenea, ministrul Dialogului Social, Violeta
Alexandru, este director al Institutului pentru Politici Publice, finanțat tot
de ”bătrânul din Manhattan”. În acest context, tehnocrații au fost criticați pentru
politicile lor, care ar avantaja, mai degrabă, companiile străine decât afacerile românilor.
Iar acum, ținând cont de cele mai recente sondaje, urmează ca Sorosiștii să ia cu
asalt și Parlamentul.
După difuzarea montajului, moderatoarea a făcut următoarele afirmații:
Andreea Crețulescu (moderatoare): Da, cred că este una dintre cele mai
terifiante dezvăluiri pe care le-am auzit în cariera mea de jurnalist, adică, s-a dus
un montaj la o televiziune publică, nu de la procuror, ci de la un ONG, un montaj
care practic a distrus viața unui ministru, l-a trimis după gratii, și înțeleg că, și pe
parcursul procesului, lucrurile n-au încercat să fie puse într-o matcă.
Sel 8 Andreea Crețulescu (moderatoare): Cred că era domnul Predoiu ministru,
adică, era, era... nu era Monica Macovei, asta da, asta m-am uitat acum.
Sorin Roșca Stănescu: Nu mai era.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Nu mai era, era Predoiu ministru, aici e clar,
m-am uitat astăzi, aici pot să confirm.
Sorin Roșca Stănescu: Și asta e și mai grav, că filmul a trecut pe la ea, care nu
mai era nimic, oficial.
Ștefănescu Codrin: Era, era, ea era încă stăpână, stăpâna jocului era însă.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Dar cum e asta cu…? Stăpâna jocului pe
banii lui Soros, eu asta nu înțeleg.
Răzvan Savaliuc: Păi, hai să ne amintim, cu acest audit de la Freedom House
plătit din banii Ministerului Justiției, ea s-a dus în CSM cu tupeu, și a zis, 18 șefi din PNA,
afară, că au rezultate proaste, și a venit ea cu trupa: Cu Daniel Morar, cu Papici, cu
Țuluș.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Uite că ajungem în zilele noastre și tot aici se
fac jocurile.
Răzvan Savaliuc: Ea i-a adus pe toți... DNA-ul care face numai abuzuri în ziua de
azi.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Că până la urmă, astea erau niște ONG-uri
care să ne apere drepturile. Mi se pare că fac fix pe invers, domnule Codrin
Ștefănescu.
Ștefănescu Codrin: Nu, nu erau deloc să ne apere. Era începutul invaziei, în
România. Acum, vedem cu ochiul liber că toți bruxellii (n.n. bruxellezii) s-au mutat,
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formează guvernul tehnocrați, acuma, ies la iveală care sunt organizațiile
guvernamentale, ce au promovat, aicea interesele străine, multinaționale, Soros,
acuma ies la iveală. Dar pe acea vreme, era începutul invaziei și atunci, pe tabla de șah
a României, se (neinteligibil) piesele. Și erau așa: oamenii care făcuseră Fundațiile
Soros, ajungeau miniștri pentru prima dată, șefii de la ONG-uri făceau cercetările
astea legate de procurori, se făceau astfel de manevre ca să scapi de oamenii incomozi,
să ți-i pui pe ai tăi.
Sel 9 Bolcaș Lucian: A rămas… a pierdut antiteza Cioloș – Dragnea, și a rămas
antiteza guvernarea Ponta-guvernarea Cioloș, puse față-n față. Acțiunile lui Ponta, care
a restituit, a refăcut, acțiunile lui Cioloș, care atacă la Curtea Constituțională majorări de
salarii…
Andreea Crețulescu (moderatoare): O să ne întoarcem puțin la subiectul…
Bolcaș Lucian: Și atunci evident că un asemenea personaj, trage în jos
partidul, oricât ar fi de sprijinit de Soros și toți…
Andreea Crețulescu (moderatoare): Revenim și la subiectul cum a apărut Iohannis
în PNL. Foarte interesant. Mergem și la domnul Codrin Ștefănescu imediat.
Sel 10 Andreea Crețulescu (moderatoare): Domnule Codrin Ștefănescu, cum ar fi
un PNL pe locul trei? Cum apare în sondajul ăsta al USR-ului, ăsta: 40 PSD-ul, 18 PNLul, 19 USR-ul.
Ștefănescu Codrin: Cred că ar fi horror pentru doamna Gorghiu, cred, companii, și
pentru Iohannis să se întâmple așa ceva, adică, poți să pleci acasă la scorul ăsta.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Da, dar dacă s-ar face o manipulare, pe cine
ar ajuta manipularea asta? Pentru că, clar, USR-ul dacă n-are 19%, să-i bage cineva cu
forța dintr-un shop 19? Că nu înțeleg...
Ștefănescu Codrin: I-ajută acest partid „soroșist”, care-i făcut de către sistem
și încearcă să ne inducă în cap ideea că stau foarte bine în procente, adică nu mai
au 3-4%, să se chinuie să treacă-n țară la 5 %, unde la țară nu-i cunoaște nimeni.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Și pe cine ajută? Pe ei?
Ștefănescu Codrin: Nu, ei deja visează procentul acesta, 19, 20%, pe urmă să ia
tot PNL-ul și așa mai departe... e complicat.
Sel 11 Cristescu Radu: Ei, cu Iohannis au venit înainte de Negoiță. Atenție, este
foarte important.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Bun.
Bolcaș Lucian: Mie mi se pare…
Andreea Crețulescu (moderatoare): Vă rog, domnule Bolcaș.
Bolcaș Lucian: Două cuvinte numai… mie mi se pare că explicația este numai
vârful care se vede al acestui aisberg, pentru că niciun nume nu cade din cer, ca să fie
propulsat finalmente într-o asemenea poziție.
Andreea Crețulescu (moderatoare): De asta, cine l-a adus?
Bolcaș Lucian: Există o anu… sistemul.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Soros ăsta?
Bolcaș Lucian: Da, categoric, pentru că sunt trei etape: Soros cucerește, în
primul rând cultural, țările din estul Europei, care au trecut de la comunism, Soros
organizează ONG-uri plătite, și ați văzut că sunt…
Andreea Crețulescu (moderatoare): Cum am văzut la Remeș…
Bolcaș Lucian: Iar acum este etapa a treia: asaltul acestor ONG-uri pentru
ocuparea instituțiilor statului.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Păi au ocupat funcția supremă cum s-ar
spune, au ocupat vârful piramidei.
Bolcaș Lucian: Da, exact. Ăsta este sistemul.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Dar Soros cum l-a prins în mreja asta pe
domnul Iohannis?
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Bolcaș Lucian: Vreau să vă explic ce e sistemul. Nu-i binomul, nu-i trinomul…
Codrin Ștefănescu: Hai să vă spun și eu ceva interesant. Deci, Ponta…
Sorin Roșca Stănescu: Era prins de când era primar la Sibiu.
Bolcaș Lucian: Și binomul și trinomul sunt slugi ale sistemului.
Codrin Ștefănescu: Ponta a refuzat să-l numească vicepremier pe Iohannis.
Andreea Crețulescu (moderatoare): De ce? Sau mă rog, ce relevanță are?
Codrin Ștefănescu: Având… existând pe piață oarecare informații, inclusiv legate
de cum ajuns în anturajul...
Andreea Crețulescu (moderatoare): Adică știa că e omul lui Soros, să înțeleg.
Codrin Ștefănescu: Ideea e cam ce spune maestrul Bolcaș. În orice caz, Ponta a
fost foarte ferm și i-a zis lui Crin Antonescu: Crin, sub nicio formă pe acest om.
Sel 12 Andreea Crețulescu: Apropo de Cotroceni și Victoria...
Bolcaș Lucian: Încă o precizare, în loc de sistem, la ora actuală, nu mai folosesc
acest termen. Oculta lui Soros, acesta este sistemul care încearcă să guverneze
România.
Andreea Crețulescu (moderatoare): Mergem mai departe doamnelor și domnilor,
pentru că mai am o știre interesantă…
24.11.2016

 Cheia zilei ora 11:00.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Moderatoare: Paula Rusu.
Titluri afișate pe ecran: Agresorii au încercat să intre cu forța peste polițiști în
secție; Polițiștii baricadați au fost salvați de mascați; Polițiștii fugăriți de interlopi și
baricadați în secție; Percheziții la firma care execută silit pacienții muribunzi; Procesul
casei lui Iohannis, manevre de ultimă oră; Cum se încaieră tehnocrații pe salariile
românilor; Tehnocrații recunosc că nu au bani să majoreze salariile; Cele două ilegalități
ale lui Cioloș, cui le-a pasat în ultima clipă; Iohannis, afaceri cu firme din Sibiu de 1
Decembrie; Șoc în lumea interlopilor: Sile Cămătaru s-a pocăit; Momente penibile cu
Viorel Lis: ”Repetiție ”pentru înmormântare.
Invitați în studio: Popescu Ion- Confederația Merdian, Bărbuceanu Bogdan
(candidat PSD), Ivănșchescu Nicolae (candidat PMP).
Intervenții telefonice: Florin Vîlnei (Președintele Federația Polițiștilor Sed Lex),
Mirel Palada (purtător de cuvânt PRU), Gelu Vișan (candidat PMP).
Sel 13 Mirel Palada: Guvernul Zero a reușit contraperformanța nu numai să nu
facă nimic, ci să și strice, tot ce au putut să strice. Nu au dat bani la oameni în agricultură,
subvențiile, bani care trebuiau să-i primească, au tratat oamenii drept pomanagii, au
făcut să moară oameni. A trebuit să moară oameni, uitați-vă acuma cazul cu transplantul
de plămâni, ca românii să înceapă să-și dea seama că dânșii nu sunt doar incompetenți,
cum lumea bănuia până acuma, sunt de-a dreptul ticăloși, sunt veniți cu program să
distrugă. Problema, doamnă, este că în momentul de față, dânșii nu sunt veniți cu un an
de zile să distrugă, dânșii au un program clar de la Merkel și de la Soros și de la
multinaționale să stea încă patru ani de zile: Iohannis care și el este pus tot de
Merkel și de Soros în multinaționale, a explicat foarte clar: Nu contează care e
rezultatul alegerilor, dânsul va pune tot pe cine vrea el, absolut la întâmplare pe Cioloș.
Paula Rusu: Mulțumesc domnule Mirel Palada. Trecem mai departe.

 Breaking News- Știrile România TV, ora 12:00.
Prezentatoare: Geanina Lungu.
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Titluri afișate pe ecran: Scandal uriaș după dezvăluirile privind legăturile lui
Soros cu USR; Omul lui Soros îi dă în judecată pe Ponta și Ghiță.
Intervenții telefonice: Sebastian Ghiță (candidat PRU).
Pe parcursul intervenției telefonice a candidatului PRU, Sebastian Ghiță, pe
ecran a fost afișată mențiunea ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Sel 14 Geanina Lungu: Este Breaking News, doamnelor și domnilor. Omul plătit
de miliardarul american George Soros îi dă în judecată pe Victor Ponta și pe
Sebastian Ghiță. Culmea, pentru că au spus despre el că are legături cu cel
supranumit ”bătrânul din Manhattan”. Nicușor Dan, șeful USR, cel care a
recunoscut că a primit de două ori bani de la Fundația Soros, cere acum daune
pentru că a fost asociat cu miliardarul. Vom discuta pe tema acestui subiect cu
domnul Sebastian Ghiță, deputat PRU. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
Sebastian Ghiță: Bună ziua, doamnă!
Geanina Lungu: Permiteți-mi înainte de toate, să mergem la colega mea, Oana
Iancu, care a stat de vorbă cu Nicușor Dan la Tribunalul București, și are detalii despre
demersul liderului USR. Oana, te ascultăm.
Oana Iancu (corespondent România TV: Bun găsit! Așa este. În urmă cu puțin
timp, liderul USR, Nicușor Dan, a ajuns aici, la Tribunalul București, unde a depus
o plângere pe numele fostului premier Victor Ponta și pe numele deputatului
Sebastian Ghiță pentru calomnie, susține Nicușor Dan, și se plânge că cei doi i-ar
fi denigrat imaginea în numeroasele apariții publice, asociindu-i numele cu cel al...
celui al miliardarului din Manhattan, George Soros. Ei bine, cere și daune morale
Nicușor Dan, 500 000 de lei vrea, daune morale vă spuneam. Ei bine, asta deși a
recunoscut în numeroasele interviuri că a primit bani de la miliardarul George
Soros, o dată a primit o bursă, prima dată ar fi primit o bursă pentru a merge să
studieze în Italia, apoi, în numele fundației pe care acesta o conduce. Mai mult
decât atât, Nicușor Dan a ținut să precizeze că vor mai urma plângeri pe numele altor
politicieni, însă în viitorul apropiat.
Geanina Lungu: Oana Iancu, mulțumim. Domnule Sebastian Ghiță, încearcă
domnul Nicușor Dan să facă un subiect de campanie?
Sebastian Ghiță: În primul rând, mă miră faptul că acest om, Nicușor Dan,
după ce a recunoscut public, da domnule, am luat bani de la Soros, mulți dintre
cei din USR au fost în fundațiile lui Soros și au încasat bani de acolo, deci după ce
luni de zile s-au mândrit cu asta și erau foarte încântați, când și-au dat seama că
românii, după dezvăluirile Partidului România Unită, au început să înțeleagă ce
caracatiță perfidă reprezintă această rețea Soros din România, iată că, au început
să ne dea pe noi în judecată, doar pentru că am spus adevărul. Nu se poate feri de
adevăr Nicușor Dan, cum nu se pot feri de adevăr nici cei din ”Uniunea Sabotați
România”, cei care s-au făcut toți parte din fundațiile și organizațiile lui Soros și
care de 20 de ani au primit sute de milioane de dolari, ca să ce? Ca să ajute la
dărâmarea și la sabotarea României, la jefuirea ei într-un hal inimaginabil. E o
acțiune cu care a obișnuit bucureștenii... una, două, Nicușor ăsta, se duce și face o
plângere la tribunal și blochează proiecte și încurcă lumea, de-a ajuns Bucureștiul și
bucureșteanul să nu mai poată să pună o țiglă pe casă, de frica lui Nicușor Dan.
Geanina Lungu: Mai mult decât atât, domnule Ghiță, știm că vorbim despre o
persoană care a calomniat o țară întreagă, ne amintim scandalul cu Fuego, da? L-a
ironizat pe acest cântăreț și iată acum, dă în judecată pe altcineva pentru astfel de fapte.
Sebastian Ghiță: Nu-i o surpriză pentru mine, pentru că, cei de la USR ne
consideră pe toți românii proști, hoți, răi, ne-au spus părerea dânșilor. Ați văzut și
postările lor de pe Facebook, le știm părerile și intențiile, iar dacă astfel de
șmecherii cu datu-n judecată pe la tribunale, unde mai controlează judecători din
ăștia soroșiști, ei cred că o să-i țină, că vor ține aceste șmecherii, se înșală. E o
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acțiune din asta perfidă, perversă. Într-o campanie, te duci și explici oamenilor, ce
gânduri ai, ce proiecte propui, nu te apuci, pentru că te întrece un adversar politic...
Partidul România Unită crește și USR-ului nu-i convine asta. Noi ne contrapunem direct
acestui partid al străinilor din România și o să vedeți că votul românilor ne va da dreptate
nouă și nu lor.
Geanina Lungu: Pe de altă parte, și Hillary Clinton a fost acuzată de relații cu
Soros și nu l-a dat în judecată pe Donald Trump. Mulțumim domnule Sebastian
Ghiță pentru intervenția asta.
Sebastian Ghiță: Nu suntem noi, chiar președintele Statelor Unite ale Americii
a vorbit despre implicările acestui Soros în alegeri și în afacerile altor state, și știți
bine că ieri seară, într-un gest disperat, Soros a intrat pe telefon, la o televiziune
din Statele Unite și a vorbit de tot felul de atacuri împotriva președintelui Statelor
Unite, Donald Trump.
Geanina Lungu: Da. Domnule Sebastian Ghiță, mulțumim pentru intervenția în
Jurnal.
În timpul intervenției telefonice a lui Sebastian Ghiță, pe ecran splitat, în partea
centrală, au rulat imagini video cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Dacian Cioloș.
 Newsline, ora 13:00.
Moderatoare: Cristina Șincai.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Titluri afișate pe ecran: Ponta, prima reacție după ce omul lui Soros l-a
amenințat cu tribunalul; Ponta: Eu mă lupt cu Soros, nu cu ”pechinezul” lui; Ponta:
Voi demasca rolul antinațional al fundațiilor lui Soros; Ponta: Cât vrei tovarășul
Nicușor pentru procesul acesta; Ponta: Nicușor renunță la procese dacă primește ceva;
Megatunul pe care tehnocrații vor să-l dea înainte de alegeri; Tehnocrații cumpără arme
de 1,6 miliarde euro fără licitație; Urmează, exclusiv dezvăluiri-bombă despre
taximetriștii-mafioți care-și terorizau clienții; Oameni sechestrați pentru bani;
Condamnări-record; Imagini uluitoare; Jurnalist bătut în direct după ce a lăudat România;
Scene șocante; Școală evaluată de urgență; Toți elevii, duși la spital; Momente grele
pentru Becali și Borcea; Judecătorii decid acum o nouă condamnare; Sex și șpagă pentru
magistrați; Ce le interzice Iohannis demnitarilor invitați la paradă; Gabriela firea, decizii
de 5 milioane de euro; Firea, proiect de 5 mil euro și 500 locuri de muncă.
Invitați în studio: Valeriu Pricină-jurnalist, Popescu Pavel (candidat PNL), Vlădică
Simona (candidat PMP).
Intervenții telefonice: Dan Andronic (candidat PMP), Ionel Blănculescu (analist
economic).
Sel 15 Cristina Șincai (moderatoare): Și mergem un pic mai departe să vedem
ce se întâmplă, pentru că este război la tribunal, între omul miliardarului George
Soros, fostul premier Victor Ponta, și deputatul Sebastian Ghiță. Fostul primministru reacționează la amenințarea cu instanța lansată de Nicușor Dan și spune
că va continua să vorbească despre rolul negativ pe care oamenii finanțați de cel
supranumit ”bătrânul din Manhattan” îl au la noi în țară. Toate informațiile vin de la
Denisa Pascu. Denisa, bună ziua!
Pe ecran splitat, în partea centrală, au fost difuzate imagini video înregistrate cu
Nicușor Dan, apoi o fotografie cu George Soros peste care au apărut succesiv imagini
statice cu mai multe persoane, titrându-se numele acestora pe ecran, astfel: Sandra
Pralong, Alina Mungiu Pippidi, Ionuț Sibian, Andrei Cornea, Sorin Ioniță, Cristian Ghinea,
Violeta Alexandru, Monica Macovei, Cristina Guseth, Georgiana Iorgulescu, Liviu Mihaiu,
Nicușor Dan, Eugen David, Andrei Pippidi, Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici,
Iolanda Stăniloiu, Gabriel Liiceanu, Mihai Răzvan Ungureanu, Mircea Toma, Laura Ștefan,
Claudiu Crăciun.
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În direct, a intervenit corespondentul România TV, Denisa Pascu, care a făcut
următoarele afirmații: Bună ziua Cristina, bun găsit doamnelor și domnilor! Sunt acuzații
extrem de grave din ambele părți. Fostul premier al României spune că a aflat că
Nicușor Dan are obiceiul să înceapă procese și să renunțe la ele, dacă primește ceva
consistent și, spune Victor Ponta într-o postare pe pagina sa de socializare, ca să nu
pierdem timpul, întreb și eu, și vă citesc ”Skol'ko tovarisci Nicusor?”, care înseamnă ”Cât
tovarășe Nicușor?”. Fostul premier Victor Ponta spune că, va continua să vorbească
despre rolul negativ pe care oamenii finanțați de miliardarul George Soros îl au în
România și în estul Europei, și spune că vorbește pe baza informațiilor pe care le
are, documente la care a avut acces ca șef de partid și prim-ministru. Despre
Nicușor Dan, scrie fostul premier, nu am vorbit niciodată, pentru că, eu nu mă lupt cu
pechinezul, ci mă lupt cu stăpânul, nu cu pechinezul care se face că latră fioros, v-am
citat din mesajul postat de Victor Ponta. Acum înțeleg că Nicușor Dan are delegație
să-l reprezinte oficial pe George Soros în România, în procesele cu cei ca mine,
care îl critică, postează Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. Și deputatul
Sebastian Ghiță se declară mirat, că Nicușor Dan, după ce a recunoscut că a luat
bani de la Soros, la fel ca mulți din USR, spune acum că intentează proces și
acuză de calomnie pe cei care îl asociază cu imaginea miliardarului american.
Nicușor Dan a mers astăzi la tribunal, a anunțat că îi dă în judecată pe Victor Ponta
și pe Sebastian Ghiță, deocamdată, și le cere câte 500 000 de lei daune. Îi acuză pe
ambii de calomnie, pentru că au asociat imaginea sa cu cea a miliardarului
american, deși, culmea, Nicușor Dan a recunoscut că a primit bani de la
fundațiile… fundația finanțată de George Soros.
La revenirea în direct, în studioul emisiunii, au avut loc următoarele discuții:
Cristina Șincai (moderatoare): Denisa mulțumesc. Continuăm aici discuțiile,
domnule Pricină, din nou vin la dumneavoastră, iată, vedem o serie de oameni care,
spune Victor Ponta, și nu numai el, sunt finanțați de George Soros.
Valeriu Pricină: Or avea, n-or avea dreptate. Doamnă, eu am fost militar, printre
altele, și ca militar am apreciat întotdeauna datele precise, reperele precise. Nu poți să
iei o linie de ochire, fără să te uiți prin înălțător, prin cătare, ca să vezi unde tragi.
Cristina Șincai (moderatoare): Asta așa este.
Valeriu Pricină: Deci dom`le, ai dovezi, pune-le pe masă, și din momentul ăla nu
mai avem nicio discuție. În momentul în care totul este numai la nivel: am aflat că, o
sursă ne-a spus că, și așa mai departe, mie mi se pare chestia asta o formă de atac,
care se integrează imensei bălăcăreli în care se complace politica românească de atâta
vreme. Să mă iertați, asta-i opinia mea de alegător, imediat viitor.
Cristina Șincai (moderatoare): Partidul Mișcarea Populară, vă rog doamna Vlădică.
Vlădică Simona: Da, sunt de acord cu dumneavoastră, în sensul că oamenii ăștia,
în loc să muncească, pentru că d-aia au ajuns în Guvern sau în Parlament, se ocupă de
cu totul alte lucruri. De ce stăm la cozi? Pentru că există o proastă organizare (…)
 Cheia Zilei, ora 15:00.
Prezentatoare: Paula Rusu.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Titluri afișate pe ecran: Suspans maxim după noile condamnări pentru Borcea și
Becali; Giovani Becali, condamnat azi la 7 ani și 4 luni de pușcărie; Victor Becali,
condamnat azi la 5 ani și 8 luni de pușcărie; Borcea, condamnat la 7 ani și 10 luni de
pușcărie; Dosarele care o pot distrug e pe femeia care l-a salvat pe Iohannis; Scandal
uriaș la prima paradă organizată de Iohannis; Iohannis nu le dă voie lui Ponta, Dragnea
și Tăriceanu la paradă; (rep 46:50, sel 24-5) URMEAZĂ, EXCLUSIV: Bătrânul din
Manhattan, atacuri la președinte; anchetă de proporții- cine îl aduce pe Ponta în fața
judecătorilor.
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Invitați în studio: Drăgotescu Corina-jurnalist, Alexandru Andrei (candidat ALDE),
Necula Ciprian (candidat PSD), Trăilă Cristina (candidat PNL).
Intervenții telefonice: Luis Lazarus-jurnalist, Marius Niță (realizator Cancan.ro),
George Becali.
Sel 16 George Becali: Stați puțin! Pune mâna pe lege și vezi că într-un an de
pușcărie trebuie să primești 30 de zile libere, acasă la familie (neinteligibil).
Corina Drăgotescu: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar lumea…
George Becali (referindu-se la invitatul Necula Ciprian): Și domnul acesta, care
este în fața dumneavoastră, el povestește... care domle? Ce face? Becali, cutare? Și în
pușcărie… Nu, eu ceream drepturile mele conform legii. Citește înainte să vii la televizor,
legea!
Necula Ciprian: Îmi pare rău!
George Becali: Nu mai manipula lumea! Da?
Necula Ciprian: Mă scuzați, dar cred că n-are sens acest dialog...
George Becali: Este legea eliberării condiționate sau legea de executare de
pușcărie, și după aia să vii să vorbești. Nu mai veni în necunoștință de cauză ca să minți
acolo. Da?
Necula Ciprian: Stimate domn…
Corina Drăgotescu: Domnul Becali, nu din cauza dânsului ați intrat la penitenciar,
nu din cauza dânsului.
George Becali: Dacă ți-a dat Soros niște bani… dacă și-a dat Soros niște bani,
trebuie să faci pe plac lui Soros? Cu asociațiile voastre ale satanice…
Necula Ciprian: Ok.
George Becali: Vai de capul vostru! Nu o să fie așa, că a câștigat Trump
acuma. Și acuma se va face altă politică, a neamurilor…
Corina Drăgotescu: O să dea bani altora, asociații. Stați, că americanii dau
bani și la ăia și la ăia. Nu vă gândiți (neinteligibil)…
George Becali: S-a terminat cu politica corectă! Da?
Necula Ciprian: S-a terminat cu politica corectă și vrem politică incorectă, cumva?
George Becali: Cu politica corectă s-a terminat. La revedere! Ați apărat voi
drepturile homosexualilor și libertățile minorităților homosexuale!
Necula Ciprian: Nu, apărăm drepturile omului, domnule Becali! (…)
 Newsline, ora 16:00.
Prezentatoare: Cristina Șincai.
 Titlul afișat pe ecran: Omul lui Soros îi dă în judecată pe Ponta și Ghiță.
Sel 17 Cristina Șincai: Și omul plătit de miliardarul american, George Soros, îl
dă în judecată pe Victor Ponta și pe Sebastian Ghiță, culmea, pentru că au spus
despre el că are legături cu cel supranumit ”bătrânul din Manhattan”. Fostul
premier reacționează dur la amenințarea cu instanța lansată de Nicușor Dan și îl
compară pe acesta cu un pechinez.
Nicușor Dan: Depunem azi la Tribunalul București o acțiune împotriva lui Ponta
Viorel Victor și o acțiune împotriva lui Ghiță Sebastian Aurelian, pentru repetatele
calomnii pe care le-a adus Uniunii Salvați România și mie personal.
A fost difuzat un material înregistrat care a conținut: imagini video cu Clotilde
Armand; imagini video cu Nicușor Dan (singur sau alături de Dacian Cioloș) și declarația
acestuia cu privire la acțiunea depusă la Tribunalul București împotriva lui Victor Ponta și
a lui Sebastian Ghiță; imagine statică cu George Soros; imagini video cu Victor Ponta
și declarația acestuia preluată de pe Facebook; imagine statică cu Sebastian Ghiță și
declarația acestuia.
Voce din off: Nicușor Dan le cere câte 500 000 de mii de lei daune morale lui
Victor Ponta și lui Sebastian Ghiță. Fostul premier avertizează că va continua să
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facă dezvăluiri despre cât de mult rău pot face oameni finanțați de miliardarul
Soros în România.
Au fost afișate pe ecran declarația lui Victor Ponta preluată de pe Facebook și
următorul text: PONTA; ATAC LA NICUȘOR DAN. De asemenea, declarația a fost
redată și de vocea din off:
Voce din off: ”Despre el nu am vorbit niciodată, pentru că eu mă lupt cu
stăpânul nu cu pechinezul care se face că latră ”fioros”/ acum însă înțeleg că
Nicușor Dan are însă delegație și îl reprezintă oficial pe George Soros în România
în procesele cu cei ca mine care îl critică?!?”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de
Facebook. Fostul premier continuă cu informații pe care spune că le-a aflat despre
Nicușor Dan: ”Am aflat din presă că domnul Nicușor are obiceiul să înceapă procese și
să renunțe la ele dacă primește ceva consistent - ca să nu pierdem timpul întreb și
eu ”Skol`ko tovarisci Nicușor?”, în traducere - Cât tovarășe Nicușor?, scrie fostul premier.
Sebastian Ghiță: Nu se poate feri de adevăr Nicușor Dan, cum nu se pot feri
de adevăr nici cei din ”Uniunea Sabotați România”, cei care s-au făcut toți parte
din fundațiile și organizațiile lui Soros și care de douăzeci de ani au primit sute de
milioane de dolari, ca să ce? Ca să ajute la dărâmarea și la sabotarea României.
Voce din off: Deși se declară deranjat de asocierea cu miliardarul american
George Soros și spune că nu-l cunoaște, Nicușor Dan recunoaște că a primit bani
de la fundația lui.
Nicușor Dan: Am primit niște bani, 400 de dolari în `92, cum au primit zece
mii de cercetători din universități din România, ca să meargă la conferințe
științifice. Asociația a luat, dacă nu mă înșel în 2009, de la FDSC, care a luat de la
o fundație americană, care la rândul ei, avea mai mulți finanțatori, Fundația Ford,
Marshall și așa mai departe, și Fundația Soros, pentru ceva precis pe care noi l-am
prestat, ca o muncă, ca orice fel de muncă.
Voce din off: Liderul USR anunță că vor urma și alte plângeri.
Știrea a mai fost difuzată și în cadrul emisiunii informative de la ora:18:00.
 Titluri afișate pe ecran: Soros, atac furibund la adresa noului președinte al
SUA; Primul interviu după alegeri, Soros îl atacă pe Trump; Reacție dură a lui
Soros, cum vrea să lupte cu Trump; Cum vrea Soros să arunce în aer guvernările
care nu-i convin.
Intervenții telefonice: Bogdan Chirieac (analist politic).
Sel 18 Cristina Șincai: Și miliardarul George Soros, atac dur la adresa
președintelui ales, Donald Trump. În prima sa declarație publică de după alegeri,
controversatul om de afaceri a anunțat că oferă 10 milioane de dolari pentru o
campanie de combatere a… cităm, ”Violenței generate de ură”. Într-un interviu
pentru presa americană, Soros s-a arătat șocat de faptul că, citez, ”au fost trezite
forțele întunericului, după ce Trump a câștigat alegerile. Miliardarul care a
susținut-o pe Hillary Clinton în cursa prezidențială a spus că retorica incendiară a
președintelui ales în campanie, a provocat sute de incidente rasiste după alegeri.
Pentru a contracara astfel de manifestări, Soros va dona 10 milioane de dolari,
Fundației pentru o societate deschisă.
A intervenit prin legătură telefonică directă, Bogdan Chirieac, analist politic.
Cristina Șincai: Domnule Chirieac, iată, Soros joacă dur.
Bogdan Chirieac: Sărut mâinile, doamnă Șincai. Nu, e un fel de a spune că joacă
dur. N-ai ce să joci dur. America e o țară democratică. Președintele ales se numește
Donald Trump. Domnul Soros a susținut cu zeci de milioane, cu sute de milioane,
candidatura doamnei Clinton. Acum domnul Soros îi face campanie negativă lui
Donald Trump, ca și cum acest lucru ar mai avea vreo importanță, spunând domle,
alegerea lui Trump a provocat violență în SUA, eu voi băga 10 milioane ca să
oprim această violență. Nu se întâmplă nimic…
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Cristina Șincai: Face campanie și în România, George Soros? Ce credeți?
Bogdan Chirieac: Păi, face, fiindcă George Soros acum, în lipsa unor lideri
puternici, în lipsa unor lideri care să apară foarte des la televiziune, subiectul
campaniei în România devine George Soros. Deci nu se putea ca Nicușor Dan să
facă o eroare tactică mai mare decât aceasta. Deci, Soros este prezent în România,
în conștiința Românilor și va fi tot mai pregnant în următoarele săptămâni, prin
intermediul Guvernului Cioloș. PNL și USR l-au ales pe Cioloș pe drapel, Soros a
devenit personaj negativ în România Mai departe, Soros mai are un dezavantaj
major…
Cristina Șincai: Împotriva forțelor răului, nu?
Bogdan Chirieac: Doamnă, mai are un dezavantaj Soros în acest moment, pe
care îl faceți cunoscut și îl subliniați. A pierdut alegerile din SUA. Deci lasă că-i
personaj negativ acum, prezentat ca atare, dar este și un pierzător. Deci, acest
lucru, sigur că nu-l ajută deloc pe domnul Soros. În schimb, partea naționalistă din
România, se ridică foarte tare și asta va face. Cred că Partidul România Unită va oferi
cea mai importantă surpriză alegerilor viitoare. Surpriza nu va fi USR-ul, ci PRU.
Cristina Șincai: Bogdan Chirieac, mulțumesc pentru aceste comentarii. Mergem
mai departe.
Au fost difuzate atât imagini video, cât și statice cu Donald Trump și imagini
statice cu George Soros.

 Ediție Specială, ora 17:00.
Prezentatoare: Andreea Crețulescu.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Titluri afișate pe ecran: În ce situație au adus tehnocrații țara, cea mai bună
analiză; Planul economic al tehnocraților care poate aduce criza; Tehnocrații țin la secret
banii românilor; Iohannis nu elimină taxele, românii trăiesc cea mai mare umilință;
Scumpiri în lanț după creșterea dolarului; Partidul Facebook întoarce armele împotriva lui
Cioloș; Pacienți lăsați să agonizeze pe asfalt, în curtea spitalului.
Invitați în studio: Pelican Dumitru (candidat PER), Palada Mirel (reprezentant
PRU), Bichineț Claudiu (candidat PMP), Ivan Cătălin (reprezentant PSD).
Intervenții telefonice: Vasilescu Olguța Lia (candidat PSD).
Sel 19 Dumitru Pelican: În prima seară, ați fost dumneavoastră moderatorul, în
care am fost vocea cea mai dură împotriva guvernului care urma să fie instalat, și puteți
să confirmați acest lucru.
Andreea Crețulescu: Da, asta în urmă cu un an.
Dumitru Pelican: Da, și am spus că nu voi vota acest guvern. Este un guvern, e
puțin spus de ticăloși, domnul… colegul meu, spune ticăloși, eu zic că este un guvern
care a venit și este impus de la Bruxelles, să pună România pe butuci, este un guvern
anti România, este un guvern anti român, ne-au jignit, ne-au umilit, ne-au dat exemple
dintre cele mai nefericite, n-au investit un leu, rămânem cu banii și încheiem un an
bugetar, fără să-i cheltuim, n-au absolvit un fond, au scăzut încasările la TVA și la alte
capitole din buget. Concluzia, românii au tras-o, este cel mai ticăloșit guvern, este
cel mai slab guvern, iar acest premier pe care PNL-ul îl susține și a umplut
România de panouri, de poze, este un guvern anti România. Cine l-a adus?
Evident, cei de acolo de la Bruxelles, și evident, toți aceia care fac parte din toate
ONG-urile și structurile sorosiște. Sunt peste 25 000 de ONG-iști sorosiști în
guvern și în niciun caz nu iubesc România, nu vor ca România să prospere, ci
dimpotrivă, s-o dărâme, s-o ducă pe butuci, s-aducă sărăcia, să bage spaima în
români, și în felul ăsta s-o manipuleze. De aceea, acest guvern a venit, de aceea sunt
presiuni ca acest guvern să mai rămână, cum spunea domnul Palada, foarte corect, timp
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de patru ani. Dacă nu ieșim la vot, fac același mesaj ca și colegul meu, în număr mare ca
să schimbăm, viitorul ni-l vor hotărî alții.
Andreea Crețulescu: Vreau să discutăm și despre o altă latură a acestei realități.
Domnule Bichineț, eu văd, și din zona DNA-ului sau în special din zona DNA-ului, multe
dosare făcute pe abuz în serviciu.
 Ultima oră, ora 19:00.
Prezentatoare: Ruse Liliana.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Titluri afișate pe ecran: Lăcomia lui Iohannis: Tertipuri scandaloase pentru bani,
firme protejate; Iohannis comandă: Ponta, Dragnea, Tăriceanu-interziși la Cotroceni;
Scandal uriaș între partidele președintelui, luptă crâncenă pentru ciolan; Dezvăluiri:
Dosarele care o înfundă pe judecătoarea lui Iohannis; Ultimele tunuri ale tehnocraților,
jaf și umilință pentru români.
Invitați în studio: Pieleanu Marius- sociolog; Gheorghe Tinel (candidat PNL),
Cîmpeanu Sorin Mihai (candidat ALDE), Ștefănescu Codrin (reprezentant PSD).
În legătură video directă: Vișan Gelu (candidat PMP).
Sel 20 Liliana Ruse: Atuncea o să-l întreb pe domnul Vișan dacă are o explicație
pentru ce s-a rupt lanțul de iubire între USR și PNL.
Vișan Gelu: Da, bineînțeles că da, s-a rupt un lanț care nu exista. PNL-ul este
partidul sacrificat de sistem, din care face parte și Klaus Werner Iohannis și Dacian
Julien Cioloș, este partidul lor. PNL-ul în acest moment transferă voturile către USR, la
dorința domnului Klaus Werner Iohannis și a lui… și Dacian Cioloș. Pe mine nu m-ar
interesa atât de mult lucrul acesta, doar că mă doare în ce hal au ajuns foștii PD-iști, nu
mă refer la Tinel, pentru că el este un apărător al oricui este șef la un moment dat,
indiferent cum e treaba, eu mă refer la blasfemiștii adevărați, care în momentul
acesta, se simt nu numai trădați, ci furați de partidul securității, adică partidul
care s-a născut în 1993 împotriva securității de la momentul respectiv, în acest
moment este trădat în continuare de noua securitate, și anume partidul lui Soros,
pentru că într-adevăr acesta e partidul lui Soros, USR-ul. Deci astea nu sunt alte
povești. În rest, să se sfărâme între ei, pentru că până la urmă, ei nu au alt gând decât
să ducă țara asta într-o altă direcție, și anume, către o piață de consum către Europa, și
cu cât se sfărâmă, cu atât mai bine pentru toată lumea.
Liliana Ruse: Bun, vreau să fac…
 Ediție de seară, ora 21:37.
Moderator: Victor Ciutacu.
Emisiunea a conținut marcajul ,,DEZBATERE ELECTORALĂ”.
Titluri afișate pe ecran: Românii, furați cu peste 100 miliarde euro; Cine a
plănuit jaful; Cum s-a făcut Kovesi că nu vede marile tunuri din ultimii 10 ani; 4 miliarde
euro șterpeliți de băieții deștepți din energie; Samsarii retrocedărilor ilegale, gaură de 10
miliarde euro; Câți bani a scos din țară mafia TVA a lui Blejnar; Mafia TVA a lui Blejnar a
scos din țară un miliard de euro; Cum au ras drujbele 10 mil euro; Guvernul Ponta,
dărâmat de giganții Pharma pentru 700 mil euro/an; Cum u ras drujbele 10 miliarde euro
la Ordinul Harvard și IKEA; Cum a ajuns agricultura României la mâna străinilor;
Agricultura României, în mâna străinilor; Iohannis este în corzi; Privatizări frauduloase de
10 miliarde de euro; Privatizări frauduloase de 10 miliarde euro, filtrul OMV-PETROM; 9
miliarde euro evaporați prin autostrăzi pe hârtie, unde-s mafioții; DNA se face că nu știe
de Bechtel, rolul lui Clotilde Armand; Traficanții de licențe IT, îmbogățiți cu două miliarde
euro; Imediat: Exodul de 60 miliarde euro plănuit de Soros; Imaginile pe care Soros
le vrea distruse, cum execută națiuni întregi; furtul creierelor, exodul de 60
miliarde euro plănuit de Soros.
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Invitați în studio: Ghiță Sebastian (candidat PRU), Bolcaș Lucian (candidat PRU),
Chirieac Bogdan- analist politic.
Sel 21 Victor Ciutacu: Domnul Ghiță, la retrocedări cine o beneficiat? Tot străinii
sau ai noștri, ca brazii?
Sebastian Ghiță: Am să-l rog pe domnul Bolcaș să vă dea mai multe detalii,
pentru că e o zonă pe care sunt convins că o cunoaște bine. Dar eu știu, că într-o
dușmănie împotriva românilor și a oamenilor, o doamnă, Monica Macovei, băgată
pe gât tot de rețeaua asta a lui Soros, tot ONG-istă, vă aduceți aminte? Care ne-a
spus că nu intră în politică...
Victor Ciutacu: Întâi procuroare, după aia ONG-istă...
Sebastian Ghiță: A venit și a dat legi prin care a dat înapoi grădinițe...
Victor Ciutacu: Faimoasa restitutio in integrum...
Sebastian Ghiță: Licee, terenuri, opere de artă, muzee, orice a găsit pe aici prin
România, inclusiv Codex Aureus l-am pierdut pe mâna acestei femei, care a îndrăznit și
să pledeze împotriva statului român, în favoarea Ungariei, la CEDO. Și am să-l las pe
domnul Bolcaș să vă spună ce a însemnat pentru România acest jaf din retrocedări.
Sel 22 Sebastian Ghiță: Farmaciile de unde cumpără oamenii, spitalele care se
aprovizionează cu medicamente și alte canale de distribuție, plătesc străinilor cu 1
miliard în plus decât ar trebui, decât după niște grile de evaluare la nivel european ar
trebui să plătească românii. Și metodele sunt simple. Acest domn Voiculescu, tot din
clanul lui Soros...
Victor Ciutacu: Ministrul Sănătății.
Sebastian Ghiță: Ministrul Sănătății... a fost plătit de la Fundația Aspen,
relație strânsă cu fundațiile lui Soros, de unde se primeau bani.
Victor Ciutacu: A fost și plătit de la Fundația Aspen?
Sebastian Ghiță: Și astăzi, acest lobby-ist al mafiei medicamentelor, a îndrăznit să
suspende aplicarea unui ordin ce a funcționat pe vremea lui Bănicioiu și care coborâse
prețul medicamentelor, astfel încât, în șapte luni de zile, românii au plătit cu 650 milioane
de euro mai puțin.
Sel 23 Sebastian Ghiță: Am citit mai multe anchete în presa din lunile acestea, în
care l-am văzut în relație cu familia sa...
Victor Ciutacu: E normal să ai relație cu familia..
Sebastian Ghiță: În relație cu firmele la care a lucrat, angajând la minister oameni
din aceste firme, și cea mai cruntă și mai vizibilă dovadă, suspendând acest ordin.
Oameni buni, ordinul era în funcțiune, producea efecte, plăteam cu un miliard mai puțin
pe an. A venit în decembrie acest domn Cadariu, a existat un scandal și o ceartă pe
acest ordin, și imediat ce a venit domnul Voiculescu, au suspendat.
Victor Ciutacu: D-aia a picat atunci Cadariu? Că n-a fost de acord să...?
Sebastian Ghiță: Pentru că, toată lumea îi spunea, domle, o să intri în închisoare,
nu se poate să accepți să plătim mai mult
Victor Ciutacu: Păi și lui Vlad Voiculescu nu-i spune toată lumea că poate să
intre în închisoare?
Sebastian Ghiță: Este un om, din-ăsta, soroșist, de un tupeu extraordinar și
care se crede extrem de bine protejat.
Victor Ciutacu: Soroșist, dar iertați-mă, de faima pușcăriei...
Bogdan Chireac: Profesorul Achimaș Cadariu nu e nici sorosist, este...
Sebastian Ghiță: Nu, vorbeam de Voiculescu, n-am vorbit de domnul Cadariu.
Bogdan Chireac: Este chiar un profesor deosebit și un bun ministru al Sănătății...
Victor Ciutacu: Mă rog, asta cu bun ministru al Sănătăți...
Bogdan Chireac: Care a căzut... medic oncolog...
Victor Ciutacu: Da.
Bogdan Chireac: A căzut victimă pseudoscandalului Hexi Pharma, da?
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Sel 24 Sebastian Ghiță: Realitatea este că suntem și noi, România, la confluența
unor mari interese. Și astăzi, în Ucraina, se construiesc niște super fabrici de lemn, care
să prelucreze lemnul din România, pe cel din Ucraina, și pe cel din Belarus.
Victor Ciutacu: Cine construiește fabricile alea în Ucraina, domnul Ghiță?
Sebastian Ghiță: Multe din ONG-urile și firmele aflate sub influența acestui
domn Soros. La fel cum în Ungaria...
Victor Ciutacu: ONG-urile își fac fabrici de mobilă?
Sebastian Ghiță: Da, să știți că fundațiile sunt cele care sunt instrumentele
acestui magnat mondial și care dețin companii.
Victor Ciutacu: Nu știu de ce... eu am văzut un lucru care pe mine m-a șocat la
vremea respectivă...
Sebastian Ghiță: Și am să vă mai spun ceva, v-am mai zis...
Victor Ciutacu: Am văzut că faimoasa Universitate Harvard a cumpărat în
România toptan de păduri.
Sebastian Ghiță: O să vedeți cu cine e în relații acea Fundație Harvard și cum i-a
vândut celui de la IKEA păduri.
Sel 25 Sebastian Ghiță: Ați auzit de comisarul pe Agricultură, Cioloș? Știți ce
presiuni s-au făcut de la Bruxelles pe România? Ca să vindem?
Victor Ciutacu: Daniel Constantin a fost presat de Cioloș?
Sebastian Ghiță: Păi, Cioloș era ministrul Agriculturii,
era comisarul pe
Agricultură.
Victor Ciutacu: Păi și a făcut presiunile sau nu le-a făcut?
Sebastian Ghiță: Bruxelles-ul este cel care a impus României, aproape șantajată,
să accepte vânzarea terenurilor.
Victor Ciutacu: Șantajată cu ce domnule? Spuneți-mi și mie! Șantajul ăsta al lui...
că ne scot din UE, ne bagă vize, care?
Sebastian Ghiță: Păi când vor să ne umple de sirieni, că așa s-a gândit
domnul Soros cu ONG-urile lui, nu ne șantajează și ne spun că nu ne mai dau banii
de subvenții pentru agricultori? Sau ne spun că nu ne mai dau banii pentru
dezvoltare?
Victor Ciutacu: Deci dumneavoastră spuneți că Cioloș a amenințat cu tăierea
subvențiilor pentru România dacă nu se vând pământurile?
Sebastian Ghiță: Da.
Sel 26 A fost difuzat un montaj care a conținut imagini video cu George Soros
(vorbind la telefon; în timp ce ajungea la o întâlnire, unde era așteptat de mai multe
persoane; alături de Hillary Clinton) și un fragment dintr-un interviu cu acesta, subtitrat în
limba română (Sursa: CBS 20 decembrie 1998- textul a fost titrat cu caractere de
dimensiune mică, fiind dificil de identificat).
După difuzarea materialului, moderatorul și invitații au făcut următoarele
comentarii, în direct:
Victor Ciutacu: Domnul Soros e implicat într-o activitate imorală care n-are
legătură cu sentimentele umane, înțeleg.
Sebastian Ghiță: E îngrozitor ce a spus omul acesta. Eu n-am văzut acest
filmuleț, nu știu unde l-ați găsit, dar a spus că e un om care nu crede în
Dumnezeu...
Victor Ciutacu: Libertatea domniei sale.
Sebastian Ghiță: Care n-are nicio religie, care, când atacă o țară, nu-i pasă
dacă mai rămâne ceva din țara aia și căruia nu-i pasă ce consecințe sociale au
acțiunile sale, și care a recunoscut public ceea ce, toți cei douășdouă de mii de
oameni care s-au lăsat antrenați și angrenați în activități cu acest Soros, toți acei
bursieri, toți acei soldați care îi îndeplinesc poruncile prin România și probabil
sunt sute de mii prin toată Europa și în alte țări, toți acești oameni, cred că ar

18
trebui să vadă acest film, să înțeleagă în ce s-au băgat, că poate nu le-a luat
Dumnezeu mințile de tot. L-ați auzit? Nu-i pasă ce consecințe...
Victor Ciutacu: Da, l-am văzut, l-am auzit.
Sebastian Ghiță: ... Sociale au activitățile sale, n-are niciun Dumnezeu, nu
crede în Dumnezeu, n-are religie. Când atacă țări, nu-i pasă dacă mai rămâne ceva
din țările acelea și țările pentru el, sunt niște competitori. Ce caută? De ce să
tolerăm un astfel de om și rețeaua lui în România? De ce să-și facă partid?
Victor Ciutacu: Domnul Chirieac, e mai tolerant. Ziceți domnul Chirieac,
combateți-l pe domnul Ghiță.
Bogdan Chirieac: Eu sunt... sigur că da, sunt tolerant, nu cred că trebuie să
condamnăm un om dacă este ateu, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că dânsul
recunoaște...
Sebastian Ghiță: Dar trebuie să ne oblige și pe noi să fim la fel?
Bogdan Chirieac: Nu vă obligă nimeni. Vă semnalez că guvernul Cioloș, despre
care dumneavoastră spuneți că-i guvernul Soros, a fost votat de Parlamentul
României și de partidul din care ați făcut parte.
Sebastian Ghiță: La presiunea rețelei acesteia.
Bogdan Chirieac: Nu știu ce înseamnă presiune.
Sebastian Ghiță: Cum se înseamnă? La porțile Parlamentului. Nu i-ați văzut cum,
au încercat să atace Parlamentul României?
Victor Ciutacu: Și de aia ați votat? De frică domnul Ghiță?
Sebastian Ghiță: Eu n-am votat Guvernul.
Victor Ciutacu: Sunteți printre puținii.
Bogdan Chirieac: Noi eram PSD, în momentul respectiv. Dar atâta amar de poliție,
de armată, nu putea să apere Parlamentul României?
Sebastian Ghiță: Pă,i dacă mulți dintre șefii instituțiilor noastre, sunt fie înfricoșați,
fie deja angajați în aceste (neinteligibil).
Victor Ciutacu: Cu toată dragostea, cum ar spune domnul Chirieac, o să
continuăm data viitoare dezbaterea asta, domnul Ghiță...

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi
obligaţiilor stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că
radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu
problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi
echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce
atingere dreptului la informare.
În privinţa emisiunilor difuzate în zilele de 20-22 noiembrie 2016 şi
08-10 decembrie 2016 de postul ROMÂNIA TV, membrii Consiliului au constatat
că unele dintre acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 47
alin. (1) din Codul audiovizualului, dispoziţii care interzic difuzarea
programelor care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de
naţionalitate, precum şi a oricăror forme de manifestări xenofobe.
Astfel, în cadrul unora dintre emisiunile informative și de dezbatere
electorală în cadrul cărora au fost abordate subiecte referitoare la implicarea
omului de afaceri George Soros în campania electorală din România, precum și la
finanțarea de către acesta a unor ONG-uri, politicieni și personalități publice, au
fost făcute comentarii care au avut caracter xenofob, promovându-se, pe de o
parte, o atitudine de respingere faţă de străini (faţă de o eventuală implicare a
acestora în economia românească – de exemplu, în sistemul bancar – grupul
financiar Rothschild ar putea fi interesat de CEC, bancă românească controlată de
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stat – emisiunea „Cheia zilei, ora 15.00 din 08.12.2016), iar pe de altă parte o
atitudine de advertisitate, de ostilitate faţă de maghiari şi comunitatea maghiară
din România, reprezentată politic de UDMR.
Redăm din rapoartele de monitorizare un fragment referitor la acest ultim
aspect:
„Data: 08.12.2016
Ora 15:00 - Cheia zilei, moderator Paula Rusu, în direct, emisiune marcată
dezbatere electorală.
Reclamația nr. 10784/11.12.2016: Propagandă politică defăimare – ora 15:05.
Titluri: ATAC ANTIROMÂNESC ÎNAINTE DE ALEGERI; SCANDAL ÎN ULTIMA ZI
DE CAMPANIE, DECLARAȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR; PRU PROTESTEAZĂ FAȚĂ
DE DECLARAȚIILE ANTIROMÂNEȘTI;
Sel. 1 Invitați: Vijulie Violeta, candidat PNL, Savu Daniel, candidat PRU, Necula
Ciprian, candidat PSD, Manciu George, candidat independent și Diaconu Bogdan,
candidat PRU (telefonic).
Primul subiect abordat în cadrul emisiunii a fost cel referitor la declarațiile de la Satu
Mare ale premierului maghiar, Victor Orban, prin care acesta a considerat că Ministerul
de Externe al Ungariei a procedat corect când le-a interzis diplomaților să participe la
celebrarea Zilei Naționale a României.
Reporter: Premierul ungar a venit în România cu doar trei zile înaintea alegerilor
parlamentare, într-un moment politic tensionat, după ce, marți, vicepremierul ungar, Zsolt
Semjen, a declarat că Ungaria ar fi trebuit, citez, să dea cu pumnul în masă, închei citatul,
mult mai devreme în relația cu România și că întotdeauna partea ungară a fost
îngăduitoare cu românii și niciodată nu a exacerbat lucrurile, iar diplomații maghiari au
avut interdicție în a participa la ceremoniile de 1 decembrie. Ministerul Român al
Afacerilor Externe a criticat mesajele transmise de mai mulți oficiali despre România și lea transmis atât ambasadorului Ungariei la București, cât și șefului diplomației de la
Budapesta că respectivele declarații nu sunt în spiritul valorilor europene.
Paula Rusu: E o declarație, din nou, războinică, neprietenoasă și pare că, cel puțin
Ungaria, nu-și dorește, sub nicio formă să îngroape acest diferend.
Reporterul a prezentat cum se pregătește, din nou, UDMR de a ajunge la guvernare,
putând forma alianță cu PNL și USR. Acesta a făcut precizări în legătură cu eventualele
controverse apărute între aceste partide, având în vedere atitudinea UDMR care
susținea separarea orașelor din Transilvania de capitală, prin afișe electorale, sau în
cazul scandalului apărut cu ocazia zilei naționale a României.
Sel. 2 Moderatorul și invitații au discutat pe marginea subiectului prezentat:
Paula Rusu: Este domnul Bogdan Diaconu alături de noi. Domnule Diaconu, ce
urmează să se întâmple în condițiile astea?
Bogdan Diaconu: Victor Orban nu face altceva decât să stimuleze, să alimenteze
și să finanțeze extremismul iredentist maghiar din Transilvania. Este o operațiune
de tip moscovit, sigur că Victor Orban a …. demult Ungaria Rusiei și procedează cu
aceleași metode sovietice de a dezbina și a crea probleme interetnice în interiorul
statelor. UDMR este o formațiune extremistă care Victor Orban o vrea la
guvernarea României pentru a submina statul român din interior, folosindu-se de
pozițiile în statul român și de resursele în statul român. De aceea, românii trebuie
să înțeleagă că duminică, pe 11 decembrie este absolut important ca Partidul
România Unită să intre în Parlament, să fie vocea care apără interesele poporului
român și ale României și să nu lase UDMR-ul la guvernare. PRU va intra în
Parlament și astfel va opri accesul UDMR-ului la guvernare.
Paula Rusu: Bun! Domnule Necula, declarații neprietenoase. Probabil, prezența în
România a lui Victor Orban e, în clipa de față, menită să adune, să coaguleze voturile de
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duminică ale minorității maghiare. Nu e prima oară când se întâmplă asta, însă reluarea
declarațiilor extrem de nepotrivite și lipsite de respect, până la urmă, față de România, de
la 1 decembrie și din preajma zilei noastre naționale, iată că sunt reluate și folosite ca o
platformă electorală, practic.
Ciprian Necula: Bineînțeles, este vorba de instrumentalizarea unor emoții și unor răni
istorice, să spunem, nevindecate, la care unii fac apel tocmai pentru a capitaliza
electoratul. Și în acest caz, este clar, UDMR-ul, ajutat de Guvernul de la Budapesta…
domnul Orban nu este tocmai… să zice așa, nu este cel mai democrați lideri europeni.
Dimpotrivă… (…) Acum, cetățenii români de etnie maghiară sunt, în primul rând, cetățeni
români, iar 1 decembrie este ziua tuturor cetățenilor români (…) Iar declarațiile
Guvernului maghiar, pentru că nu a fost doar o declarație, a fost o serie de declarații,
sunt jignitoare pentru toți cetățenii români și cred că Guvernul României trebuie să aibă o
poziție fermă în această privință, nu atât de belicoasă, cu siguranță, pentru că noi trebuie
să ne respectăm toți vecinii și toți partenerii, dar fermă. Astfel de lucruri nu sunt permise.
Paula Rusu: Bun! Domnule Manciu, ar fi trebuit să vedem o poziție din partea
premierului sau, poate, a Ministerului de Externe, sau, în fine, cineva cu rang oficial în
statul român.
George Manciu: Evident, tot ce vedem că se întâmplă acum, în zilele noastre, cu
UDMR-ul este doar un strigăt de disperare al UDMR-ului, al PNL-ului, al USR-ului,
pentru că se uită pe sondaje și văd clar că nu mai au nicio șansă să intre în
Parlament, pentru că oamenii s-au trezit. Am avut 22 de ani UDMR la guvernare, neau furat toate pădurile, acum vin cu astfel de mesaje extremiste, în condițiile în
care, tot din disperarea premierului Cioloș să rămână la putere, în loc să iasă ferm
să comunice că astfel de lucruri nu sunt permise la noi în țară, în România, mai
ales de 1 decembrie. Cu siguranță este doar un strigăt de disperare. Eu am
declarat public înainte de 1 decembrie, voi intra în Parlament, alături de mulți alți
independenți și nu voi susține, absolut niciodată, la putere un Guvern din care să
facă UDMR-ul. Mă bucur că au fost și alte partide care au susținut același lucru, dar
mă întristează că alte partide precum PNL-ul, USR-ul nu ies public să spună
susținerea. Evident, cu toții știm că susțin și UDMR-ul, însă ce sacrificii faci pentru
țară, ca să mergi mai departe, pentru putere. Luăm, în continuare, UDMR-ul, le dăm
iar pădurile. Tocmai din acest motiv sunt ferm convins și sper din suflet ca în 11
decembrie să iasă cât mai multă lume la vot să dăm o palmă morală atât partidelor
politice și mai ales UDMR-ului.
Paula Rusu: Da! O să vedem ce se întâmplă pe 11 decembrie. Practic, mai avem în
termeni de ore, undeva mai puțin de 90 de ore până când vom afla și rezultatele.
Nu s-a prezentat punctul de vedere al vreunui reprezentant UDMR.”

Prevederile art. 47 alin. (1) din Codul audiovizualului au caracter
imperativ şi ele se circumscriu normelor legale care reglementează
respectarea principiului nondiscriminării în programele audiovizuale.
Membrii Consiliului consideră că prezentarea de către postul ROMÂNIA TV, în
perioada monitorizată, a unor comentarii xenofobe în cadrul unora dintre emisiunile
difuzate, precum cele exemplificate, a depăşit limita comunicării publice stabilite de
reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de
răspundere a radiodifuzorului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor incidente.
Astfel, opiniile xenofobe exprimate nu se încadrează în limitele admisibile
prevăzute de Constituţia României şi Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în privinţa libertăţii de exprimare,
având în vedere aceasta, ca drept fundamental al omului, comportă anumite îndatoriri
şi responsabilităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, astfel cum
stabileşte art. 10 alin. (2) din Convenţie.
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Articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, ci
şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia “dacă
libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept”.
În concordanţă cu normele CEDO, Constituţia României prevede anumite
limitări ale drepturilor şi libertăţilor, inclusiv pentru libertatea de exprimare. Astfel,
la art. 53 alin. (1) sunt prevăzute motivele limitărilor, printre care se numără
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, alin. (2) completând în sensul că
“restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate
democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o,
să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei
dreptului sau a libertăţii.”
Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de
comunicare media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului
social, trebuie să constituie un spaţiu în care opiniile exprimate să nu
afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, garantate de legislaţia
comunitară, de legea fundamentală, cât şi de legislaţia audiovizuală.
Din analiza emisiunilor monitorizate, a reieşit că, în 30.10.2016 – în cadrul
emisiunii „România exclusiv”, în 22.11.2016 – în cadrul emisiunii „Ediţie
specială” şi în 28.11.2016 – în emisiunea „Ediţia de seară”, postul ROMÂNIA
TV a difuzat comentarii cu caracter acuzator la adresa d-nei Cristina Guseth,
fără respectarea art. 40 (1) din Codul audiovizualului, potrivit căruia: „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 au dreptul să
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de
furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul
audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un
punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.”
Or, radiodifuzorul nu a respectat această obligaţie, în cele trei ediţii fiind
formulate critici ce au îmbrăcat, pe alocuri, forma unor acuzaţii la adresa d-nei
Cristina Guseth, director al Freedom House Romania; astfel, postul nu a prezentat
punctul de vedere al acesteia cu privire la problemele dezbătute, pentru a se apăra şi
nu a precizat pe post că persoana vizată a refuzat să-şi exprime punctul de vedere,
astfel cum prevăd dispoziţiile invocate.
Consiliul consideră că 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. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai
colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, afectat prin afirmaţii
nesusţinute cu dovezi şi cu privire la care cel acuzat nu şi-a putut exprima un
punct de vedere.
Din analizarea rapoartelor de monitorizate prezentate, membrii Consiliului
au mai constatat că, în unele emisiuni, radiodifuzorul nu a respectat nici
prevederile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora
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.
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Au fost avute în vedere: emisiunea “România la raport” din 17.11.2016,
emisiunea “Cheia zilei” din 21.11.2016, emisiunea “România la raport” din
19.11.2016, emisiunea “Ora de vârf” din 25.11.2016, ediţiile din perioada 2628.11.2016 ale emisiunii “Cheia zilei” şi emisiunea “Breaking news” din
05.12.2016.
Redăm din raportul de monitorizare al emisiunii “Breaking news” din
05.12.2016:
„În cadrul ediției Breaking News, ora 18:05, a fost difuzată, în direct, conferința de
presă PRU. Tema conferinței a fost: prezentarea unei scrisori semnată de omul de
afaceri austriac Gerald Schweighofer și adresată președintelui României, Klaus Iohannis,
cu privire la legea pădurilor.
Titluri: LEGĂTURA LUI IOHANNIS CU CEL MAI MARE JAF DIN ROMÂNIA;
DOVEZI: LEGĂTURILE LUI KLAUS IOHANNIS CU MAFIA PĂDURILOR; STRĂINII
CARE TAIE PĂDURILE SCRISOARE CĂTRE IOHANNIS; DOCUMENTE INCENDIARE
CARE ARUNCĂ ÎN AER ALEGERILE; PRU: IOHANNIS A BLOCAT LEGEA CARE
SALVA PĂDURILE, LA CEREREA STRĂINILOR; PRU: SCRISOAREA SRTĂINILOR
DUSĂ LA COTROCENI DE FINUL LUI IOHANNIS.
Invitații aflați în studio au făcut următoarele comentarii pe acest subiect:
● Victor Ciutacu: Da. Evident că într-un interes propriu, pentru că este proprietarul
firmei și dacă face profit dividendele vin la el. Întrebarea e dacă o face legal?
(…)Ridică semne de întrebare cu privire la atitudinea politică a președintelui
României care a întors un act normativ votat de Parlamentul României pare-se în
favoarea domnului Schweighofer.
● Andreea Crețulescu: Pare trafic de influență.
Victor Ciutacu: Și trebuie lămurită și participarea sau nu a domnului Hubert, care era
într-o relație de cumetrie, consulul onorific al Austriei, nu persona particulară
Hubert de la Sibiu, pe dreapta. Este consulul onorific al Austriei care este
suspectat că a intervenit în favoarea unei firme austriece. Firește e normal la ei
acolo, dar la noi îi zice trafic de influență și președintele României ar fi participat la
acest trafic de influență returnând actul normativ așa cum i-a solicitat…
Andreea Crețulescu: Pentru că este un lucru public, să le reamintim
telespectatorilor undeva pe 20, 25 martie, președintele României a returnat
Parlamentului acea lege pe care o invoca Schweighofer și a spus că se opune fix la
acele argumente din scrisoarea austriecilor.
Victor Ciutacu: Nici nu a căutat altele în plus. A fost de acord că austriacul are
dreptate.
● Sorin Roșca Stănescu: Partidul România Unită are cea mai coerentă campanie
electorală cu mesaje extrem de clare, de precise și cu dezvăluiri care chiar dacă nu
rup cerul ne arată cam pe ce lume trăim, mai ales în raport cu capitalul străin. De
aceea cred că și această dezvăluire are o importanță foarte mare, ea nu schimbă
fundamental cu patru, cinci zile înainte soarta alegerilor, dar în orice caz, ne arată
lumea în care trăim, ne-o desenează mai corect decât am avut-o până acum, ceea
ce mi se pare foarte important, până la urmă acesta este rostul campaniei
electorale iar Partidul România Unită cu asemenea dezvăluiri, duse până în ultima
zi de campanie, are șanse să intre în Parlament, să facă un scor onorabil.
În timpul emisiunii nu s-a încercat contactarea persoanelor: Klaus Iohannis și
Gerald Schweighofer.”

Membrii Consiliului au constatat că, în raport de temele de interes public
abordate, dar şi de acuzaţiile formulate la adresa unor persoane (unele dintre ele
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persoane publice), moderatorii emisiunilor nu şi-au îndeplinit obligaţia legală
prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, anume aceea de a solicita
invitaţilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le
susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
Mai mult, ei nu au avut reacţii din care să rezulte că dezaprobă atitudini ce pun în
pericol drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, susţinând în mod tacit, şi, pe
alocuri, chiar încurajând astfel de poziţii. Opiniile exprimate în emisiuni nu au fost
critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci s-au transformat într-un discurs
acuzator la adresa persoanelor ce au fost subiect al acuzaţiilor, fără a fi
prezentate şi probe în susţinerea acestora, publicul neputând aprecia cât de
jusitificate sunt acuzaţiile pentru ca, astfel, să îşi poată forma în mod liber opinia.
Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii
în plan social, economic şi politic trebuie făcută cu respectarea unei informări
obiective a publicului, printr-o prezentare imparţială şi făcută cu bună credinţă. Din
această perspectivă, membrii Consiliului au constatat că emisiunile monitorizate
au fost difuzate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din
Codul audiovizualului.
Potrivit acestora:
- 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 fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 65 lit. c): titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa
faptelor şi datelor prezentate.
Consiliul a apreciat că era imperios necesară asigurarea imparţialităţii,
precum şi a unui echilibru în prezentarea informaţiilor de către radiodifuzor, în
condiţiile în care subiectele abordate au suscitat interes la nivelul societăţii. Or,
radiodifuzorul a încălcat obligaţia privind respectarea principiilor imparţialităţii şi
echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public,
astfel încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie.
În privinţa modului de prezentare a ştirilor şi a emisiunilor de dezbatere
(unele cu caracter electoral) difuzate, ce au făcut obiect al rapoartelor de
monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că acestea au fost difuzate cu
încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, în sensul că titlurile
şi textele afişate pe ecran nu au reflectat fidel esenţa faptelor şi a datelor
prezentate, fapt de natură să afecteze dreptul la informare corectă a publicului.
Difuzarea în cadrul emisiunilor a unor informaţii prin intermediul titlurilor sau
textelor este o opţiune a radiodifuzorului, opţiune a cărei manifestare se supune
însă obligaţiei de a stabili în mod corect şi concret situaţia adusă în atenţia
publicului.
Pornind de la premisa că titlul reprezintă o sinteză a informaţiei aduse în
atenţia publicului, iar impactul vizual poate fi determinant în crearea unei
convingeri ori formarea unei păreri, mai ales în situaţia în care telespectatorul nu
urmăreşte ştirea ori emisiunea în integralitate, membrii Consiliului au apreciat că
unele dintre informaţiile prezentate pe ecran sub formă de „titluri” ori texte în
emisiunile analizate, nu au indicat rezumativ subiectul discuţiilor, fapt de natură să
contravină dispoziţiilor legale.
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
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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. Titlul şi sumarul ştirilor trebuie să reflecte esenţa
evenimentelor şi datelor prezentate cât mai precis.
Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi
lege, sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 100.000 lei. Consiliul a avut în
vedere că, anterior, radiodifuzorul a fost sancţionat, pentru încălcarea aceloraşi
prevederi, prin Deciziile: nr. 238/07.04.2016 cu amendă de 5.000 lei,
nr. 640/15.11.2016 cu amendă de 10.000 lei, nr. 687/13.12.2016 cu amendă de
30.000 lei.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) şi ale art. 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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 281.5/09.06.2011, decizia de autorizare 1779.0/09.06.2011
şi reautorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011, pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV)
se sancţionează cu amendă de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3
alin. (2) din Legeau audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale articolelor 40 alin. (1) şi (2), 47 alin. (1), 64 alin. (1) lit. a) şi b), 65
lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).
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 nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite 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 100.000 lei
postul ROMÂNIA TV, deoarece în unele emisiuni informative şi de dezbateri
difuzate în perioada 06 noiembrie – 10 decembrie 2016 au fost încălcate
prevederile legale privind informarea corectă a publicului, precum şi cele potrivit
cărora moderatorii programelor au obligaţia să solicite interlocutorilor să probeze
acuzaţiile aduse unor persoane.
De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că, în cadrul unor
emisiuni, au fost făcute comentarii cu caracter xenofob, fapt interzis de art. 47 din
Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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