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Decizia nr. 230 din 19.02.2019
privind sancţionarea cu somaţie a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1
CUI 8468440

Fax: 021/319.92.15

- pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 3660/29.10.2018 cu privire la emisiunea „România 9”, difuzată de
postul TVR 1, în data de 25 octombrie 2018.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi
decizia de autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
a încălcat prevederile art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public,

de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte
de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, postul de televiziune TVR1 a transmis în data de 25.10.2018, intervalul
20:59-22:19, emisiunea #România 9, emisiune prezentată de Ionuţ Cristache.

În cadrul emisiunii, în intervalul orar 20:59-21.48, invitaţi în studio au fost: Mircea
Dinescu şi Doru Buşcu-redactor-şef “Caţavencii”.

Redăm din raportul de monitorizare referitor la conţinutul şi modul de desfăşurare al
emisiunii:

“Titluri: Ultima ora: Preşedintele Iohannis, internat şi operat la umărul stâng,
Preşedintele Iohannis, internat la Spitalul Militar, Preşedintele României ia apărarea
Procurorului General, L-a răsplătit Iohannis pe Lazăr pentru clasarea dosarului? Iohannis:
Cererea Ministrului Justiţiei este complet neadecvată, Toader: Întâi Iohannis spune că nu îl
revocă, apoi că va citi raportul, Iohannis: cei cu dosare nu au ce căuta în vârful politicii,
Iohannis: Tudorel Toader trebuie să plece de urgenţă din fruntea Ministerului, T. Toader îl
ironizează pe Preşedintele Iohannis, Augustin Lazăr, mesaj cu lacrimi în ochi, Meciul Toader,
Lazăr, arbitrat de Iohannis.

Sel.1 (05:08/25-21.asf) A fost difuzat un material video care a prezentat reacţiile
Preşedintelui Iohannis, Ministrului Tudorel Toader, Procurorului General, Augustin Lazăr,
premierului Viorica Dăncilă, Comisiei Europene, după cererea de revocare a Procurorului
General al României.
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Sel.2 (07.43/25-12.asf) Ionuţ Cristache: Da, bun, un aspect important care nu prea e

cuprins în acest material dar o să insist eu pe el, este faptul că am aflat ieri din
expozeul de 63 de pagini al domnului Tudorel Toader, că domnul Lazăr, pe vremea când
şi-a depus candidatura pentru a deveni Procuror General al României, s-a dus la Klaus
Iohannis cu o mapă în care îl înştiinţa pe Preşedintele Klaus Iohannis că pe vreme când
era el al procurorilor la Alba Iulia i-a clasat un dosar primarului Klaus Iohannis.
Domnule, a clasat!

Mircea Dinescu: Crezi că Iohannis nu ştia?
Ionuţ Cristache: Nu, nu, dar...
Doru Buşcu: Păi el a primit dosarul. El a făcut selecţia candidatului pe baza

dosarului.
Ionuţ Cristache: El a primit dosarul, pe bază de dosar. Deci Tudorel Toader, Austin

Lazăr a simţit nevoia să-i amintească încă o dată, ajuns preşedinte, Klaus Iohannis, el
este cel care i-a făcut un bine cândva şi că merită să fie răsplătit.

Doru Buşcu: Mai există o relaţie, în trecut, între preşedinte şi un procuror, ne amintim
de clasarea dosarului Flota.

Mircea Dinescu: E sinonim cu acesta, da?
Doru Buşcu: Da, sigur, de o amplitudine mai mare acolo dar aici...
Ionuţ Cristache: Exact.
Doru Buşcu: E foarte interesant lucrul acesta şi e scandalos cum autorităţile române,

bun, sigur că poate a fost intervalul prea scurt, de o zi de când... Sigur, se ştia de lucrul acesta
de mult. E scandalos intervalul la care, dacă se sesizează, se sesizează, dar de cele mai
multe ori nu se sesizează sau nu se autosesizează, sau nu se sesizează din oficiu, instituţiile
de Parchet în raport cu aceste lucruri. Pentru că lucrurile ... vorbeam mai devreme...
Procurorul General, proaspăt, în fine, aflat în situaţia de a fi revocat, că sunt dosare mari în
curs care privesc, sunt dosare foarte mari dar sunt dosare în interior, sunt dosare care n-au
fost începute, sunt dosare care sunt ţinute şi sunt câteva dosare publice care sunt fluturate.

Ionuţ Cristache: Da.
Sel.3 (09.42/24-21.asf) Doru Buşcu: Sigur că această jelanie pe care o face

Procurorul General, are legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla dacă unu, el ar fi
revocat, şi dacă, doi, ar veni în locul lui un alt procuror ceva mai decent care ar avea ca
prim obiectiv un audit în ceea ce a lucrat Parchetul General în aceşti, să spunem, zece-
unsprezece ani în zona asta, politică a Puterii. Pentru că sunt dosare ale unor magistraţi,
despre unele am aflat recent că ar fi ale unor membri CSM, dintr-o dată schimbă
percepţia asupra independenţei Justiţiei.

Ionuţ Cristache: Da, cam cinci, opt judecători, membri de fapt, nu, că nu erau doar
judecători.

Doru Buşcu: Sunt mulţi magistraţi au avut dosare, mulţi magistraţi plantaţi.
Ionuţ Cristache: Mulţi magistraţi au avut dosare clasate în urmă cu două săptămâni.
Doru Buşcu: Sigur, şi există această suspiciune de dosar şi de colaborare cu

Serviciile secrete, ceea ce în ultimă instanţă înseamnă tot un dosar, un potenţial dosar
în legătură cu magistraţi de la Înalta Curte, cu foşti magistraţi care şi-au găsit un loc
călduţ în alte instituţii. Ori, în perspectiva asta, sigur că e foarte îngrijorat. Aşa cum a
fost îngrijorată doamna Kovesi, aşa este îngrijorat şi domnul Lazăr. Şi cred că în
confruntarea să spunem, pe materie, între un om de talia Ministrului Toader şi un
procuror cu antecedente chiar în zona, în perioada comunistă cu felicitări...

Ionuţ Cristache: Oho!
Doru Buşcu: A fost felicitat pentru activitatea lui în perioada...
Mircea Dinescu: Cine? Lazăr?
Doru Buşcu: Lazăr, da.
Ionuţ Cristache: În perioada crâncenă a comunismului a anilor 80.
Ionuţ Cristache: Da, ca şi doamna Macovei.
Doru Buşcu: În perioada crâncenă a fost un mare procuror. Cred că ciocnirea, să

zic aşa, pe materie, între aceşti doi jurişti, scorul este net în favoarea, în ceea ce
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priveşte cunoaşterea legii şi... în favoarea Ministrului de Justiţie. E insultător să iasă un
procuror, care n-a trecut pe la catedră, şi să spună că vorbeşte prostii Ministrul sau nu-
mi amintesc ce exprimare a avut.

Ionuţ Cristache: Eu m-aş uita totuşi, aş rămâne cu discuţia asupra acestui aspect
care mie mi se pare extrem de relevant, şi anume faptul că Lazăr i-a clasat dosarul lui
Klaus Iohannis. Pentru că noi nu ştim care a fost temeiul clasării. Fapta nu există, nu
sunt de ajuns de multe probe, nu ştim cum a fost clasat, a fost clasat abuziv, poate deşi
existau indicii temeinice, Nu ştim cum a fost clasat. Dar ştim un lucru: că în 2016 Klaus
Iohannis era acuzat atât de Traian Băsescu cât şi de Călin Popescu Tăriceanu că e la fel de
penal ca cei pe care îi arăta cu degetul. Şi aş vrea să revedem un document şi acea rostire a
lui Klaus Iohannis împăunându-se cu faptul că el niciodată, dar niciodată, nu a avut un dosar
penal. Nu a fost urmărit penal. Asta e foarte important de văzut dacă preşedintele Klaus
Iohannis, atunci Preşedinte, ca şi acum, minţea poporul. Hai să-l auzim.

Sel.4 (12.53/25-21.asf) Este difuzat un material filmat cu declaraţiile Preşedintelui Klaus
Iohannis care afirmă: pot să vă reconfirm că eu, Klaus Iohannis, nu am fost niciodată, în nici o
calitate, urmărit penal.

Sel.5 (13.35/25-21.asf) Ionuţ Cristache: Da, pare că nu poate fi verificat aşa de uşor,
doamnelor şi domnilor, că ne-a luat doi ani de zile să vedem, să află, noi ştiam, jurnaliştii ştiau,
multă lume a mai şi scris, lumea justiţiei a scris despre acest aspect, despre acest dosar, dar
totuşi au trecut doi ani de zile, timp în care n-a apărut acea ordonanţă de clasare. Poate se
întoarce domnul Tudorel Toader mai repede din concediu şi ne şi arată ordonanţa de clasare,
a lui Lazăr şi vedem şi motivarea pentru care dosarul înţeleg tot despre case, ştiţi obsesia
familiei prezidenţiale pentru metrii pătraţi. Nici nu ştiu câte mai sunt, sunt cinci, şase case,
acum vor fi şapte-opt până la final de mandat că-i mai dăm o casă.

Doru Buşcu: O să fie la loc, da, să-şi facă numărul de...
Ionuţ Cristache: O să fie la loc. Atenţie, familia Iohannis pierzând o casă, cu concursul

doamnei Carmen Iohannis şi a mamei domniei sale, pentru fals în acte, zice Instanţa, definitiv
şi irevocabil. Bun, şi atunci tu umbli ca un înger prin ţară aruncând eticheta de penali în stânga
şi în dreapta când asupra ta planează genul ăsta de suspiciune care de abia acum iese la
suprafaţă? La final de ciclu, de mandat?

Doru Buşcu: Diferenţa între penali şi nepenali este foarte vagă.
Ionuţ Cristache: Cine e pune eticheta.
Doru Buşcu: Da, cine e primul şi cine are aparatul care mută dosarul, care e ca un joc

de şah în care se mută dosarele. În situaţia de penali se află foarte mulţi cărora nu li s-a
deschis un dosar. Amintesc doar cazul Macovei care este prins în concluziile unei comisii
parlamentare de anchetă, ferme, clare, fără echivoc, încălcând povestea cu Justiţia.

Sel.6 (15.07/25-17.asf) Ionuţ Cristache: Ai văzut că ştirea a fost dată azi de o fostă
colegă a mea, Ana Maria Roman, procuroarea care a primit acest dosar, dosarul SIPA, a
clasat dosarul, fapta nu există, iar procuroarea respectivă a fost promovată de Macovei acum
câţiva ani.

Mircea Dinescu: Ce dosar? SIPA?
Doru Buşcu: Nu e vorba, cred, de...
Ionuţ Cristache: Ba da,dosarul SIPA.
Doru Buşcu: Nu este vorba de concluziile...
Ionuţ Cristache: Ba da. S-a deschis un dosar.
Doru Buşcu: Este deschis un dosar pe ceea ce a spus comisia Chiuariu-Predoiu.
Mircea Dinescu: Ce dosar? Stai că m-ai... Dosarul SIPA? Acela...
Ionuţ Cristache: Da. Dosarul SIPA, cu intrarea în arhiva SIPA a doamnei Macovei şi a

lui Tăpălagă de la Hot News.
Mircea Dinescu: Deci staţi puţin că aici...
Doru Buşcu: Nu despre asta e vorba.
Ionuţ Cristache: Ba da, ba da.
Mircea Dinescu: ... ceea ce se leagă de SIPA are o legătură şi cu ce s-a întâmplat, de

SIPA... Pe vremea când doamna Stănoiu era Ministrul Justiţiei, s-a înfiinţat SIPA, l-a pus pe
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un fost securist care era ofiţerul ei de legătură. Ea a fost informatoare şi avea, Ureche îl
chema, cred...

Doru Buşcu: Un nume foarte potrivit.
Mircea Dinescu: ...un colonel, şi Ureche atunci a devenit, pentru că doamna

Stănoiu a primit dosarul ei de informatoare, acesta era ofiţerul ei de legătură, i l-a făcut
cadou doamnei Ministru al Justiţiei, acesta a fost numit acolo şeful SIPA, da? Chestia
secretă din cadrul Ministerului Justiţiei. Păi se leagă chestia asta. Aşa cum Iohannis l-
a făcut pe acesta şeful procurorilor din câte sute de procurori care ar fi meritat să fie,
nu? Sau cu şanse să fie în funcţia asta, l-a scos de urechi taman pe acesta care l-a
ajutat în viaţă.

Doru Buşcu: Şi tocmai asta pentru nu că nu există fapta. Ci dimpotrivă, fapta
există, este exact selecţia pe care a făcut-o Preşedintele a acestui dosar pe baza... Asta
e fapta.

Mircea Dinescu: Nu e de vină procurorul. Aici problema e a Preşedintelui, după
părerea mea. Şi a lui, putea să spună, domnule, nu mă pune pe mine că o să se afle că
eu am fost acela care ţi-am trimis dosarul...

Sel.7(20.24/25-21.asf) Mircea Dinescu: Dar interesant că Iohannis care, e culpabil
totuşi, eu în cazul unui Preşedinte al României, eu n-aş spune că domnule, s-a prescris
chestia asta că au trecut câţiva ani. Cum domnule, din toţi judecătorii din România
matale îl pui pe acela şeful judecătorilor care ţi-a rezolvat ţie...

Ionuţ Cristache: Şeful procurorilor.
Mircea Dinescu: Şeful procurorilor, care ţi-a rezolvat cazul acesta?
Doru Buşcu: Mai mult, îl susţii acum când este clar că ar trebui să stai, să fii puţin,

ruşine...
Mircea Dinescu: Eu asta nu înţeleg. Taică, îmi pare rău, du-te acasă, asta este

destinul, ai fost...
Ionuţ Cristache: Nu m-am uitat cu atenţie pe dosar, n-am văzut...
Mircea Dinescu: E de necrezut! Adică psihologia lui este micuţă şi fără... de

îndrăzneşte să facă asemenea afirmaţii!
Ionuţ Cristache: Pare că strânge rândurile cu cei cu care s-a încuscrit la un moment

dat. Dar asta nu e tot. Domnu Dinescu, vă mai dau nişte elemente.
Mircea Dinescu: Îmi pun problema, domnule, Iohannis n-are dosar la Securitate, nici

procurorul acesta n-are dosar! Mă, de ce n-au ăştia dosare mă, când era toată lumea
urmărită în draci pe vremea comunismului!

Ionuţ Cristache: Exact, şi vă mai dau un element foarte important.
Mircea Dinescu: Spuneţi. De ce râzi?
Doru Buşcu: Am mai discutat despre asta.
Mircea Dinescu: Rămânem naivi, aşa. Eu ştiu de ce. Fiindcă în continuare sunt păstrate,

încă o dat, băi, aste sunt lingourile de aur ale fostei Securităţi. Au fost destul de deştepţi să-şi
ia acasă.

Sel.8 (25.10/25-21.asf) Ionuţ Cristache: Dar pentru mine şocul acestor zile a fost să văd
că mulţi din generaţia mea, fie că vorbim de jurnalişti, ONG-işti sau pur şi simplu oameni de
bună credinţă care au ieşit în stradă, domnule, plâng soarta unui procuror comunist. O plâng
pe Macovei, procuroarea comunistă! Deci plâng nişte rebuturi ale vechilor, deplâng soarta prin
ochii unor filozofi ai Anei Pauker. Adică pentru mine este de-a dreptul şocant să văd cum
nimeni nu ridică nici o carte de pe raft să se uite în biografia cuiva, să vadă pe umerii cui se
suie de fapt.

Doru Buşcu: În schimb nu plâng soarta acelora cărora li s-au îngrădit, li s-au încălcat, li
s-au restrâns drepturile şi libertăţile. Vorbim nu neapărat de oamenii politici aici.

Ionuţ Cristache: Exact.
Sel.9 (27:00/25-21.asf) Ionuţ Cristache: Domnu Dinescu, pornise Doru o discuţie de

un lanţ al incidentelor, aşa, până în ziua de azi, haideţi să ne uităm totuşi la cum a ajuns
Lazăr Procuror General în România, că şi asta e foarte important. Lazăr a ajuns pe
fondul faptului că Niţu, Tiberiu Niţu, fost Procuror General, a fost chemat într-o zi la
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DNA de doamna Kovesi şi i-a zis, domnu Niţu, dumneavoastră aveţi şapcă? Da. Nu
trebuia să aveţi şapcă. Adică aveaţi coloană oficială? Da. Nu e bine că aveaţi coloană
oficială şi că aveaţi antemergător ca să mergeţi la Ploieşti acasă. Niţu, refuzând să stea
în Bucureşti să ia casă de la stat. Drept urmare, a fost făcut penal, aparatul de
propagandă a început să muşte din Niţu, Niţu, mai sfios din fire, aşa, şi-a dat demisia,
nu că ar avea mai mult bun simţ decât ceilalţi politicieni, a plecat acasă şi pe acest fond
a venit domnul Lazăr din spuma mării de la Alba, a ajuns la Bucureşti Procuror General.

Mircea Dinescu: Dar cum a aterizat?
Ionuţ Cristache: Numit, atenţie, la propunerea doamnei Raluca Prună, cea care a

făcut prin Ordonanţă de urgenţă, noaptea ca hoţii, ziua ca oamenii oneşti, nu ştim, a
transformat SRI-ul peste noapte în organ de anchetă penală în România.

Doru Buşcu: Sigur, da, chipurile ca să completeze o...
Ionuţ Cristache: O decizie a CCR, nu ştiu ce. Se închide cercul, doamnelor şi domnilor.

Adică dacă stai să urmăreşti...
Doru Buşcu: Şi care a lucrat la Serviciul de Informaţii Externe, după cum ne spune

un fost preşedinte al României, cel mai informat om din stat, cum a spus el însuşi.
Ionuţ Cristache: Aşa e. Şi care a fost subalterna doamnei Monica Macovei la

Bruxelles. Adică mai e nevoie de alte informaţii?
Doru Buşcu: Instaurarea unui regim se face prin plantarea oamenilor în funcţii cheie.
Sel.10 (29.20/25-21.asf) Ionuţ Cristache: Şi refrenul acestor ore, doamnelor şi

domnilor, vă spun, pe mine m-a şocat, ca reprezentant al unei generaţii noi însetată de
cunoaştere, de libertate, domnule, refrenul a fost acesta: o gaşcă de golani şi-au bătut
joc de un bătrânel simpatic! Domnule, Vişinescu, mâine va fi eroul unei mişcări de
stradă doar pentru că e un bătrânel şi poate fi mai simpatic, la o adică. Noi înţeleg
absurdul situaţiilor, totuşi? Deplângem soarta unui procuror comunist care a ajuns să
predea lecţii despre libertăţi fundamentale în democraţie?!

Doru Buşcu: Nu deplânge de fapt nimeni. E un grup, aşa se cheamă, idioţi utili,
care reacţionează disproporţionat la dezinformare şi la propagandă. Nu spun că şi în
partea cealaltă lucrurile se petrec într-o oarecare măsură la fel. Şi din zona stângii vin
mesaje...

Ionuţ Cristache: Aceiaşi talibani.
Doru Buşcu: ... Însă aici...
Mircea Dinescu: Păi dar ce? Au fost mână în mână, PSD-ul, în anii 90 a fost mână în

mână cu Securitatea, puternic de tot, nu aşa...
Doru Buşcu: Trebuie să înţelegem că aici nu e vorba despre independenţa Justiţiei.

Pentru că independenţa Justiţiei este o temă, este un subiect filozofic care nu are capăt.
Independenţa Justiţiei nu există, Justiţia este de la un capăt la altul politică. Este o luptă
despre dă-te tu ca să m-aşez eu.

Ionuţ Cristache: Exact.
Sel.11 (30.43/25-21.asf) Doru Buşcu: Ceea ce s-a întâmplat în 2005 prin opera lui

Traian Băsescu, a încercat şi s-a întâmplat în bună măsură, începând din 2013, 2014
când noul grup de iniţiativă care controla puterea în Servicii şi în Justiţie şi-a plantat
oameni. Iar Lazăr este rezultatul unei astfel de plantări. A fost extras Niţu care era în
gaşca lui Ponta, şi a fost plantat procurorul Lazăr cu design de miliţian şi vopsit ca şi
Preşedintele, să nu uităm asta. Apropo, mi se pare un lucru absolut...

Ionuţ Cristache: Da, da, e culoarea... Ia daţi-l în full pe Lazăr un pic să vedem ce
culoare frumoasă şi-a făcut. Uitaţi-l!

Doru Buşcu: Am mai vorbit despre asta... Oameni importanţi care decid...
Ionuţ Cristache: Ia! Şi dacă puteţi să daţi şi stop-cadru, am înţeles că culoarea este

blond cenuşiu.
Doru Buşcu: Oamenii de care atârnă destinele României se vopsesc.
Ionuţ Cristache: Da, e...
Doru Buşcu: Preşedintele Klaus Iohannis, Procurorul General al României, îşi

vopsesc părul. Şeful Opoziţiei, cum ar veni...
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Ionuţ Cristache: Orban...
Doru Buşcu: Ludovic Orban, mai e un personaj proeminent în PSD, Bădălău, care

are părul negru-albastru ca indienii apaşi din...
Ionuţ Cristache: Ha, ha, e albastru Voroneţ.
Doru Buşcu: ...cum să ai atâta politică în spate şi să te vopseşti în cap!
Ionuţ Cristache: Ce preocupări au! Exact! Dar vorba lui Ciutacu, care a scris

aseară, domnule, te anunţă unii că vin oamenii răi să-ţi ia gâtul şi tu zici, perfect,
mergem la coafor! Să fim pregătiţi. Adică, pe bune? S-a vopsit în breaking-news adică
ştia că vine cineva.

Doru Buşcu: E o formă de fals, vopsitul acesta, îţi falsifici identitatea. Păcăleşti
auditoriul.

Sel.12 (33.50/25-21.asf) Ionuţ Cristache: Domnule, prestaţia de aseară, că se pupă
cu discuţia. Lidia, urcă te rog frumos, l-au lovit lacrimile a seară încercând să
vorbească...

Doru Buşcu: Asta e şcoala Traian Băsescu, greu de egalat.
Mircea Dinescu: Pe cine?
Ionuţ Cristache: Pe Lazăr. Nu, e cu torţa lui Traian Băsescu, cu tot. Haideţi să

vedem, are un mesaj pentru generaţiile care va să vină.
Mircea Dinescu: El ca Lao Tzu, ce este?
Ionuţ Cristache: Da, da. Ascultaţi-l.
Sel.13 (34.12/24-21.asf) Este prezentat un fragment din declaraţiile Procurorului

General din data de 24.10.2018 în care acesta, foarte emoţionat, afirmă că vor exista mereu
în România magistraţi independenţi care vor transmite făclia independenţei şi a demnităţii a
magistraturii spre generaţiile următoare. Şi aşa să ne ajute Dumnezeu, precum am jurat noi
când am intrat în magistratură.

Sel.14 (35.15/25-21.asf) Ionuţ Cristache: Cred că când a jurat domnul Lazăr pe
vremea comunismului, nu se jura aşa, ,,Să ne ajute Dumnezeu”, că atunci nu era.
Domnule Lazăr, lăsaţi-o domnule cu ipocrizia asta. Fariseismul acesta...

Doru Buşcu: Eu aş vrea ca făclia asta a demnităţii, să nu cumva să fi incendiat
dosarele alea ascunse ţinute în sertar. Pentru că într-adevăr e un moment special
pentru România. El s-a făcut puţin egalul României dar e un moment special pentru
România pentru că se poate destupa...

Mircea Dinescu: În România nu vom mai găsi un om ca el!
Ionuţ Cristache: Nu mai e, gata! E de neînlocuit.
Mircea Dinescu: Şi are Leşe un cântec foarte frumos. Unul care o plânge, îl lasă

gagica, e un cântec popular foarte frumos. Îmi pare rău că nu-mi vine acum în minte şi o
melodie.

Începe să cânte:,,Că fecior ca şi pe mine/Nu mai este alt pe lume”, spune el. Că îi e
milă de ea că n-o să găsească unul la fel de frumos ca el.

Ionuţ Cristache: Schimbaţi feciorul cu procuror ca mine. Ia, cum e cu procurorul?
Mircea Dinescu: ,,Procuror ca şi pe mine/Nu mai este alt pe lume.”
Moderatorul şi invitaţii se amuză în studio.
Mircea Dinescu: Înţelegi? El o plângea pe iubita lui că l-a lăsat, că îi e milă de ea, că n-

o să găsească unul ca el. Uite aşa şi Lazăr săracu, că plânge Justiţia.
Ionuţ Cristache: Săracu! Şi nici ca Kovesi nu mai găsim şi tot aşa... Acum trebuie să

împacheteze amândoi că şi Kovesi era era arondată tot la parohia lui...
Doru Buşcu: Eu zic să nu ne grăbim. E mult până departe.
Ionuţ Cristache: Exact şi plus 63 de pagini, are de citit mult Klaus Iohannis...
Doru Buşcu: E un joc cu multe niveluri.
Ionuţ Cristache: Exact.
Doru Buşcu: Trebuie să mai iei vieţi, te mai respinge Preşedintele, mai atacă la Curtea

Constituţională...
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Mircea Dinescu: Măi, dar eu am auzit totuşi, hai să facem o paralelă. Şi ceva, că el

a reluat nişte dosare care zăceau pe acolo mucegăite cu Ursu, sub el, sub Lazăr. Cică
Lazăr i-a...

Ionuţ Cristache: N-a început domnule, nici un dosar.
Mircea Dinescu: Nu?
Ionuţ Cristache: A început nişte dosare politice.
Mircea Dinescu: Cu Ursu şi cu asta din Braşov, cu răzmeriţa muncitorilor din

Braşov, care erau cam pitulate pe acolo. Aşa mi-a zis cineva, o doamnă care ştie de la
CNSAS...

Ionuţ Cristache: Nu s-a mişcat nimic. Bun, dar eu aş vrea totuşi ca să trecem puţin
mai departe, despre Lazăr o să mai vorbim că cum zicea şi Dorin Buşcu, e un joc cu
multe nivele aici, totuşi să ne uităm la nivel de simbol. Lazăr, Kovesi, nişte reziduuri ale
unui regim, până la urmă, care încearcă să se cureţe.

Doru Buşcu: Nu sunt încă nişte reziduuri. Sunt active. Doamna Kovesi este încă
influentă şi este oarecum cea care îi dă indicaţii domnului Lazăr ce să facă.

Ionuţ Cristache: Asta e în lucru...
Doru Buşcu: Da, e pe surse, să spunem aşa, care...
Ionuţ Cristache: Ne obligă CNA-ul că tot sunt alegeri zilele astea.
Doru Buşcu: Da, pe surse jurnalistice dar sunt deja cunoscute sursele alea, da.
Ionuţ Cristache: Concrete, surse concrete.
Doru Buşcu: Şi e încă de lucru aici pentru că rezistenţa, pe de o parte, a sistemului

aplicat şi pe de altă parte a grupului de idioţi utili e mare. Şi noi facem parte dintr-un astfel de
grup când şi când dar trebuie să avem puterea să ne scuturăm de ceea ce înseamnă
dezinformare şi propagandă. Să gândim cu mintea noastră.”

După analizarea raportului de monitorizare privind conţinutul şi modul de
desfăşurare al emisiunii „#România 9” ediţia din 25 octombrie 2018, membrii Consiliului
au constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 66 din Codul
audiovizualului, dispoziţii care impun ca în programele de ştiri şi dezbateri informarea în
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, aşa cum rezultă din conţinutul emisiunii,
subiectul cu privire la care publicul era informat, respectiv cererea de revocare a
Procurorului General al României, adresată de Ministrul Justiţiei Preşedintelui României, a
fost comentat şi prezentat doar prin prisma punctelor de vedere ale invitaţilor şi
moderatorului, care împărtăşeau, în fapt, o opinie comună, situaţie de natură să afecteze
imparţialitatea informării, echilibrul acesteia şi posibilitatea publicului de a-şi forma în mod
liber propria opinie.

Or, imparţialitatea presupune un echilibru al opiniilor şi punctelor de vedere,
respectiv prezentarea unora aflate în opoziţie, astfel încât opinia publicului referitor la
subiectul prezentat să nu fie influenţată.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de
art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1 Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa

audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de autorizare
nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul de televiziune TVR 1)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, pentru postul TVR 1, are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 somaţie postul TVR 1, deoarece
emisiunea “#România 9”, din 25 octombrie 2019, în care a fost prezentat şi comentat
subiectul referitor la cererea de revocare a Procurorului General al României, adresată de
Ministrul Justiţiei Preşedintelui României, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 66
din Codul audiovizualului referitoare la informarea publicului cu asigurarea imparţialităţii şi
echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte
de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


