
 
 

Decizia nr. 655 din 19.11.2020 
privind amendarea cu 5.000 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 
e-mail: office@rtv.net 

 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19.11.2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza 
sesizărilor nr. 9958/10.10.2020 și 9959/11.10.2020, referitoare la unele emisiuni 
informative și de dezbateri difuzate de postul ROMÂNIA TV în zilele de 10 și 11 
octombrie 2020. 

  Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 
 În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și 
b)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor  invocate: 
    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 subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată 

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
    În fapt, postul de televiziune România TV a prezentat, în zilele de 10 și 11 
octombrie 2020, mai multe emisiuni în cadrul cărora a tratat subiectul referitor la 
protestul unor cetățeni, organizat în Piața Universității din București, împotriva obligației 
purtării măștii de protecție.   
 Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare privind 
conținutul emisiunilor difuzate de radiodifuzor, analizat de membrii  Consiliului: 

(...)” 
Interval orar 22:00-23:00, Emisiunea „România de poveste” 
Min.00:00-02:00 
Titluri afișate redactate în culoare neagră pe fond galben:  „CARANTINAREA 

CAPITALEI PE ZONE, ANUNȚUL SERII” (regim de Breaking news), „CE SE ÎNTÂMPLĂ 
DUPĂ NOUL RECORD CORONAVIRUS”, „CE ACTIVITĂȚI SE OPRESC ÎN CAPITALĂ ȘI 
ÎN 11 JUDEȚE”, „PRAGUL CRITIC AL RATEI ESTE DEPĂȘIT”, 
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În partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 

pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond galben, astfel: „DEZVĂLUIRI INCENDIARE: DANA BUDEANU 
DETONEAZĂ BOMBA”, DANA BUDEANU, ATAC DUR ÎN ZIUA INFECTĂRILOR-
RECORD”, „DANA BUDEANU ÎL ÎNFRUNTĂ PE COMANDANTUL-ȘEF ARAFAT” 

Reporter (Geanina Vatcovici): „Bun găsit, este un anunț foarte important al 
premierului Ludovic Orban, care vorbea într-adevăr despre faptul că ar putea să existe o 
carantinare, inclusiv a Capitalei, dacă vom ajunge să depășim 3 cazuri la mia de locuitori. 
Și aici, se va putea ajunge în această situație doar dacă, repet, ajungem în acest scenariu, 
iar asta ar însemna că inclusiv școlile ar urma să fie închise, practic să revenim la scenariul 
roșu, dar s-ar putea ajunge la carantinarea, vă spuneam, a anumitor zone. La un moment 
dat, exista discuția despre carantinarea sectoarelor în funcție de nivelul de infectare, dar 
până una alta este o analiză care se face la guvern în această perioadă și să nu uităm că 
premierul a făcut un apel către români, speră ca oamenii să înțeleagă situația, să respecte 
măsurile de siguranță pentru că altfel în continuare va exista îngrijorare la nivelul 
guvernului.” 

 
Min:02:000-04:54 
Titlurile afișate redactate în culoare neagră pe fond galben „JANDARMII 

ANALIZEAZĂ IMAGINILE CU VIOLENȚE DE LA PROTEST” (în regim de Breaking news) 
În partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă pe 

fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond galben, astfel: „DANA BUDEANU ÎL ÎNFRUNTĂ PE COMANDANTUL-ȘEF 
ARAFAT”, „DEZVĂLUIRI INCENDIARE: DANA BUDEANU DETONEAZĂ BOMBA”, DANA 
BUDEANU, ATAC DUR ÎN ZIUA INFECTĂRILOR-RECORD”  

Reporter (Marina Cioacă): „Bun găsit tuturor. Într-adevăr în ziua cu cel mai mare 
număr de infectări, un protest anti-restricții cu peste o mie de persoane a avut loc în Piața 
Universității. Oamenii au protestat în general împotriva măsurilor restrictive impuse de 
pandemia de coronavirus, precum purtarea obligatorie a măștilor de protecție, dar și 
împotriva măsurilor impuse de guvern. Nu a fost un protest lipsit de incidente, la un moment 
dat protestatarii s-au îmbrâncit cu jandarmii pentru că oamenii legii le-au cerut acestora să 
păstreze distanța socială. Chiar și după ce lucrurile s-au mai calmat, jandarmii au continuat 
să vadă și să aibă grijă de protestatarii, i-au legitimat pe aceștia și cu siguranță cine nu a 
respectat legea va primi acasă amenzi. Întrebat despre acest protest, premierul Ludovic 
Orban a declarat că nu îi vede noima și că mai bine purtăm măști de protecție decât să 
purtăm mască de oxigen, sau mai rău să fim ventilați mecanic. Premierul Ludovic Orban a 
adăugat că cei ce au respectat legea la acest protest anti-restricții cu siguranță vor primi 
acasă amenzi (sunt redate pe ecran imagini de la protestul din  Piața Universității, cu 
momentele de îmbrânceli dintre jandarmi și protestatari” 

 
Min.07:18-08:43 
Titlurile afișate redactate în culoare neagră pe fond galben „CU CE L-A PRINS 

CURTEA DE CONTURI PE ARAFAT” (în regim de Breaking news), „PROCEDURA 
CITĂRII LUI RAED ARAFAT LA DNA” 

În partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă pe 
fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond galben, astfel: „DANA BUDEANU ÎL ÎNFRUNTĂ PE COMANDANTUL-ȘEF 
ARAFAT”, „DEZVĂLUIRI INCENDIARE: DANA BUDEANU DETONEAZĂ BOMBA”, DANA 
BUDEANU, ATAC DUR ÎN ZIUA INFECTĂRILOR-RECORD” 

Reporter (Raluca Mândoiu): Curtea de Conturi a intrat pe fir și a verificat două 
contracte semnate de IGSU și de Organizația Națională pentru Achiziții (n.n. Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice), a descoperit două contracte semnate cu Coreea de Sud 
și Elveția pentru care s-a fi achitat 4 milioane de euro astfel încât cele două state să livreze 
aproximativ 600 de ventilatoare mecanice, însă deși banii s-au încasat, firmele din aceste 
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două țări nu au mai livrat niciodată produsele respective, astfel că s-au demarat verificări 
și a fost sesizată DNA, iar potrivit procedurilor judiciare ca reprezentant al Direcției pentru 
Situații de Urgență, al acestui departament, ar urma să fie desigur chemat la DNA pentru a 
fi întrebat dacă are cunoștință de aceste două contracte semnate de instituții aflate în 
subordinea sa. Raed Arafat a precizat recent pe pagina sa de socializare că nu are nici o 
calitate în nici unul din dosarele instrumentate de DNA, dosare care privesc achizițiile 
făcute pe durata stării de urgență. 

 
Min.08:48:00-15:01  
Titlurile afișate redactate în culoare neagră pe fond galben: „DANA BUDEANU ÎL 

ÎNFRUNTĂ PE COMANDANTUL-ȘEF ARAFAT”, „BUDEANU: ARAFAT TERORIZEAZĂ 
POPULAȚIA DEJA SPERIATĂ!”, „BUDEANU: NU SUNTEȚI SEFUL ROMÂNIEI, 
DOMNULE ARAFAT !”, „TOTUL E O BATJOCURĂ” PROPAGAȚI PANICA !” 

În partea de jos a ecranului, cu mențiunea IMEDIAT (majuscule de culoare neagră 
pe fond alb), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond alb, astfel: „ADEVĂRATA FAȚĂ A USERISTEI CLOTILDE ARMAND; 
FILMĂRI DE CIRC TOTAL CU NOUA PRIMĂRIȚĂ DIN BUCUREȘTI” 

Dana Budeanu: „Există și unii niște șefi la România, nu sunteți dumneavoastră, 
domnule Arafat. Este o senzație astăzi. Au fost conducători ai României care au avut 
senzația asta și zece ani că conduc și după aia s-au întors la pușcărie. Ieșiți în fiecare zi, ca 
un călău și amenințați populația. Nu știu dacă realizați, domnule Arafat, că sunteți încă 
tânăr pentru bătrânii amărâți care au trecut de 80 de ani, care au trecut de 70 de ani, mă 
rog de 70 de ani, de 80 de ani, militarii cu arme în mână înseamnă război, înseamnă o 
mare frică, vă gândiți la sufletele lor, vă gândiți. Oameni aceștia care nu au bani de 
medicamente, ies din casă, să nu uităm că la un moment dat li s-a spus că iasă între orele 
11-13, batjocoriți crezând că moartea stă pur și simplu la colț pentru că văd niște oameni cu 
arme, etc. Acesta este singurul lucru pe care îl faceți acum pentru populație, induceți 
panică și atât. Tu, când ceri sprijinul populației, ca autoritate, ieși și o ameninți, bă, vă 
închidem, vă băgăm la pârnaie, să moară, să facă, nenorociților, criminalilor, ăia care zic 
împotrivă, care sunt ăia împotrivă, ăia care zic că nu există virusul, cine a zis că nu există 
virusul, nu despre asta este vorba. Este despre felul în care ai gestionat această 
pandemiei, este felul în care ați gestionat-o voi. De ce nu ieșiți, că sunteți ăia care 
conduceți țara, dragi români, stați liniștiți, uitați ce salvări am, uitați ce spitale avem, am 
făcut asta, am făcut aia, am cumpărat miliarde de măști, am făcut tot, bă, avem ventilatoare 
de alea, avem 1300 în martie, și dacă pe alea 260 de ventilatoare, au rămas 1100 
ventilatoare, atenție, pe 23 martie, plus alea cumpărate care au venit firmele lui X și ale lui 
Y, nu. Pe 23.03.2020, Grupul de Comunicare Strategică a ieșit și a anunțat, că doar nu a 
mințit, nu?, că există 2653 de paturi și 1400 sau 1300, nu mai știu exact numărul de 
ventilatoare în România, informație confirmată și pe 27 martie când aceste numere ne-au 
calificat pe locul IV în toată Europa la paturi de ATI și de ventilatoare (aplaudă)... Bravo. 
Felicitări. Pe locul IV, noi, pregătiți fleașcă. Atenție populația, atenție, domnule Arafat, că 
poate nu mai știți ce se întâmplă. (scurte secvențe cu fotografii cu Arafat în diferite situații) 
De ce nu ieși și spuneți, bă, ne-am descurcat, veniți dracu să vă testați, că cu cât ne testăm 
mai mulți, lucrul care trebuia să îl facem în martie, plecăm și noi din țară, suntem și noi ok, 
suntem acolo înregistrați unde trebuie să fim, oricum înregistrați ca să luăm vaccinul în 
toamnă, iarnă, dracu când vrea Bill Gates să ni-l dea America sau Franța sau cine mama 
dracului o să ni-l dea (scurte secvențe cu fotografii cu Arafat în diferite situații). Astăzi nu 
vrea nimeni să se testeze pentru că ajunge la pârnaie, la pârnaia numită spital. Contrar 
tuturor urletelor mele, da normal eu nu sunt  nimeni, eu sunt un cetățean din România, din 
martie, aprilie, mai prin care v-am spus de miliarde de ori, bă testați. Bă, luați corporațiile 
mari, bă, luați-le și testații-le angajații, așa cum era ei în lockdown... Creați statistica, cum 
să tratezi ceva despre care nu ai o informație clară. Cumpărați aplicația, făcută de unii care 
conduc lumea, monitorizați populația astfel. Nu era nici o dramă că eram toți încuiați. Nu 
era nici o dramă să te testezi, că toată lumea avea voie să meargă la serviciu în perioada 
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respectivă. Nu era nici o problemă. Tot ceea ce ați făcut și dumneavoastră, domnule 
Arafat pentru că ați stat deoparte în perioada aceea în care trebuia testat, testat, testat, 
spitalele toate, teste în spitale, teste la job-uri, testele trebuiau să fie available, nu era 
nimeni speriat atunci (scurte secvențe cu fotografii cu Arafat în diferite situații). S-au 
transferat toate pilele, finii, nașii, dracii, prietenii la DSP ca ăia să vină să facă anchetele 
epidemiologice în spitale și etc., de aceea suntem unde suntem, de aia totul este o 
batjocură, domnule Arafat. Această pandemie va fi decontată. Ce faceți astăzi este la 
propriu un act de cea mai mare mizerie împotriva oamenilor. Așa că, astăzi, pentru toți cei 
care propagă panica, am un singur cuvânt și anume: marș ! 

 
Min.15:14  
Titluri afișate redactate în culoare neagră pe fond galben: „BUDEANU: TOTUL E O 

BATJOCURĂ” PROPAGAȚI PANICA!”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD 
CORONAVIRUS”, „CE ACTIVITĂȚI SE OPRESC ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, 
„PRAGUL CRITIC AL RATEI DE INFECȚI E ESTE DEPĂȘIT” 

În partea de jos a ecranului, cu mențiunea IMEDIAT (majuscule de culoare neagră 
pe fond alb), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond alb, astfel: „ADEVĂRATA FAȚĂ A USERISTEI CLOTILDE ARMAND; 
FILMĂRI DE CIRC TOTAL CU NOUA PRIMĂRIȚĂ DIN BUCUREȘTI” 

Alice Drăghici, avocat: Dana Budeanu exprimă niște sentimente sau resentimente 
ale multor cetățeni și s-a dovedit că pandemia asta a fost terenul de joacă al unor băieți 
deștepți care au cheltuit bani fără număr, profitând de faptul că nu a fost nevoie să fie 
respectată legea achizițiilor publice, s-au făcut achiziții directe fără nici un fel de 
discernământ. Au fost achiziționate sau mai bine zis plătite nu și achiziționate milioane de 
măști, nu se știe câte au ajuns, nu se știe câte sunt conforme. S-au plătit în avans 
ventilatoare unor firme care au încetat să mai răspundă la telefon, ceea ce mi se pare 
absolut incalificabil pentru cei care au putut să contacteze cu firme neverificate, 
necunoscute probabil și neacreditate și ne trezim acum într-o situație epidemiologică gravă, 
sunt obligată să cred ce spun autoritățile, că nu avem nici pe departe infrastructura cu care 
ne-am lăudat. Am înțeles ceva în starea de urgență, că ea a fost necesară nu pentru că 
numărul de cazuri era foarte mare, pentru că nu era, ci pentru că sistemul medical 
românesc să se pregătească, adică să achiziționăm exact aceste ventilatoare care nu au 
mai venit niciodată, dar iată că au fost plătite în avans. Să cumpărăm măști, să încercăm să 
stabilim cu exactitate care este rata de imunizare, care este de infectare, care este rata de 
orice. Am mai avut o situație care ne-a bulversat pe toți și anume, s-a constatat că 
raportările sunt fictive. Asta e o chestie foarte gravă, îngrijorătoare aș putea spune. Au fost 
nenumărate cazuri în care persoane au fost pontate, ca să zic așa sau declarate, dar eu zic 
pontate că sună mai aproape de felul în care s-au făcut raportările, așadar pontate pozitiv, 
deși nu fuseseră testate. Am avut situații în care persoane declarate decedate din cauza 
coronavirusului care muriseră în accidente rutiere, sau de infarct sau de accident vascular. 
Numai dumneavoastră ați arătat câteva cazuri semnificative pentru că familiile distruse ale 
acestor persoane decedate au avut resursele și puterea să vă anunțe, să vă cheme și să își 
spună durerea și atunci care este adevărul în legătură cu această situație.  

Moderator: Chiar așa doamna avocat... 
Alice Drăghici: Bineînțeles că situația nu este valabilă numai acolo, se fac niște 

teste la negru, adică cum la negru. 
Moderator: Vă dați seama… 
Alice Drăghici: Adică se iau banii și nu se raportează la DSP-uri, adică nu se fac și 

se raportează pozitiv și le ia banii, cum adică la negru și asta a devenit la negru în 
România. 

Min.19:55 
Titluri afișate redactate în culoare neagră pe fond galben: „PRAGUL CRITIC AL 

RATEI DE INFECȚIE ESTE DEPĂȘIT”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD 
CORONAVIRUS” 
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În partea de jos a ecranului, cu mențiunea IMEDIAT (majuscule de culoare neagră 

pe fond alb), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond alb, astfel: „Imaginile serii – nuntă specială în pandemie; două vedete ale 
muzicii se căsătoresc, imagini unice” 

Codruța Cerva: Eu as vrea să completez cu ceva foarte important. Am mai spus la 
televiziunea dumneavoastră, dar vreau să subliniez și cine are urechi să audă și cine 
trebuie să ancheteze, să ancheteze. Noi testăm în România cu aceste teste PCR. Aceste 
teste PCR dau eroare 30%, un test care dă eroare 30% nici nu ar mai trebuie să intre în 
discuție, ar trebuie să fie aruncat. Unul la mână, doi la mână. Este astăzi record de 
infectări, nu domnule Korpos, este record de manipulare.  

Moderator: Credeți ? 
Codruța Cerva: Da și să vă explic de ce, vă argumentez. Aceste teste PCR nu fac 

deosebirea între covid-19 și gripa sezonieră sau alte gripe și asta nu o spun eu, în calitate 
de cetățean, noi în perioada asta am vorbit cu foarte mulți medici, medici pe care i-am rugat 
insistent să vorbească la televiziune, dar care sunt îngroziți de teamă. Deci, medici care 
într-adevăr s-au săturat de manipulare, de panică și de teroare au spus așa. A apărut, a 
explodat această cifră enormă de peste 3000 pentru că aceste teste covid au 30% eroare și 
nu fac deosebirea între covid-19 și gripa sezonieră și știm destul de bine că în perioada 
aceasta există gripa sezonieră pentru că înainte să apară covidul, în fiecare an primăvara și 
toamna apare gripa sezonieră. Deci, cea mai mare manipulare, de la cel mai înalt nivel... 

 
Min.26:47 
Titluri afișate redactate în culoare neagră pe fond galben „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ 

NOUL RECORD CORONAVIRUS”, „PRAGUL CRITIC AL RATEI DE INFECȚI E ESTE 
DEPĂȘIT”, 

În partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă pe 
fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri, în mod repetat, redactate în culoare 
neagră pe fond galben, astfel: „SE ÎNCHID NOI LOCALITĂȚI, REVIN DECLARAȚIILE 
SCRISE”, „PROTEST CU MĂȘTI GĂURITE, IMAGINI ULUITOARE”, „PROGNOZA 
METEO ACTUALIZATĂ, UN NOU VAL DE PLOI”, „CU CÂT VOR SCĂDEA 
TEMPERATURILE, FENOMENE DE IARNĂ”, „DOSAR INCENDIAR, VEDETĂ TV 
INTERCEPTATĂ”, „EXPLOZIV, RĂPITORUL DE LA CARACAL RUPE TĂCEREA”, 
„MĂRTURII CUTREMURĂTOARE DIN PUȘCĂRIE”, „UNDE AU FOST PLASATE LUIZA ȘI 
ALEXANDRA”, „PRINȚESA DE AUR FACE CIRC LA NUNTĂ ÎN STRADĂ”, „EDIȚIE 
EXPLOZIVĂ A ȘTIRILOR ROMÂNIA TV”, „PREZENTĂM FILMĂRILE CU VIOLENTELE DE 
LA PROTESTE”, „IMAGINILE VIOLENȚELOR ANALIZATE ACUM DE JANDARMI”, 
„ÎMBRÂNCELI LA PROTEST ÎN CEA MAI NEAGRĂ ZI”, „RESTRICȚIILE IMPUSE DUPĂ 
PESTE 3500 DE CAZURI”, „PROTESTE LA PELERINAJ, FORȚE DE ORDINE 
MOBILIZATE”, „PROTESTATARII VOR SĂ SCOATĂ RACLA DIN BISERICĂ”  

Moderator: În cazul în care, și în situația în care ne aflăm acum, după noul record 
de coronavirus și ce ar urma să facă autoritățile, din nou să ne transmită acele mesaje care 
au fost înspăimântătoare atunci, doamna Cerva, ce i-ați spune, ce i-ați transmite 
dumneavoastră domnului Arafat. 

Codruța Cerva: Eu am să îi transmit domnului Arafat, așa cum i-am transmis de 
fiecare dată, multă transparență, iar aceste cifre pe care zilnic televiziunile le arată, pur și 
simplu fac, bagă doar panică în cetățeni. Noi nu avem o transparență exactă, noi nu știm 
exact dacă acești oameni peste 3000 care sunt infectați au covid sau într-adevăr au o 
gripă. Pentru că, până la ora actuală, nu știu, toate datele acestea, știți, lumea de mult ori, 
spunea și doamna Baran mai devreme, ne luăm de la o mască. Așa este, dar societatea a 
ajuns la un maxim de suportabilitate, sunt lucruri grave care se întâmplă, deci oamenii nu 
mai suportă, nu mai suportă atâta manipulare și panică, teroare, suntem o țară micuță cu o 
economie șubredă, haideți, noi oamenii am fost ok, purtăm mască, ne spălăm, ne 
igienizăm, nu trebuie să vină guvernul Orban să îmi spună să mă spăl, să mă dezinfectez, 
pentru că asta am primit-o în educație, în cei șapte ani de acasă, deci totuși multe declarații 
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sunt ușor penibile și pentru oameni care parcă așa au un mic retard, totuși hai să facem 
ceva cu economia, haideți să nu închidem HORECA, haideți să pornim economia, pentru 
că va veni o criză peste România de nu o să ne mai revenim niciodată, dacă nu o să murim 
de covid, o să murim de foame, iar guvernanții noștri ies de fiecare dată și ne spun, nu ați 
respectat, vă îmbolnăviți, nu purtați mască, Doamne-iartă-mă este virus, nu a negat nimeni 
virusul, dar nu este cel mai important lucru la ora actuală. Transparența, lipsa de 
transparență, de manipulare și de panică a creat în societate o presiune enormă. Și dacă ar 
veni acum, să fie drăguți, eleganți, transparenți, lumea nu îi mai suportă pentru că ne-au 
mințit în atâtea luni în care nu au făcut altceva decât să tragă tunuri, după tunuri, nu le-a 
păsat de societate, nu le-a păsat de români. Deci, românii chiar au respectat, chiar au fost 
ok... 

Moderator: Și domnul Arafat  ce să facă, cum să comunice? 
Codruța Cerva: Domnul Arafat, îmi doresc din tot sufletul să își dea demisia, 

domnul Arafat a carantinat două localități prin care a primit hotărâre definitivă că a 
carantinat definitiv și foarte multe abuzuri, îmi doresc ca Curtea de Conturi, DNA-ul să îl 
ancheteze și să renunțe odată cu îngâmfarea asta și cu amenințarea, mai ales acum și cu 
oamenii care merg la Sf. Parascheva, nu, s-a ajuns prea departe, prea departe s-a ajuns. În 
mall-uri, la metrou este furnicar de lume, oamenii aceia nu aveau voie să se ducă să se 
roage, noi suntem un popor creștin-ortodox, prea mult și-au băgat nasul în prea multe 
lucruri și societatea este total inflamată, toată lumea crede în covid, toată lumea respectă 
măsurile, dar nu ne luați de proști, nu vă bateți joc de noi, nu ne considerați ca pe niște 
limitați, pentru că noi citim, ne informăm, vorbim cu oameni și din alte țări și cu doctori și cu 
adevărați specialiști. Ce măsuri s-au impus în România, din punctul meu de vedere, sunt 
măsuri total dictatoriale. 

(...) 
Redăm mai jos monitorizarea programelor difuzate de postul de televiziune 

România TV, în data de 10.10.2020, ora 20:00 cu reluare în 11.10.2020, intervalul orar 
01:00-02:00 cu privire la aspectele semnalate de petenți. 

 
Interval orar 01:00 – 02:00 - România Exclusiv, ora 01:00 
Min.00:11-01:46   
Titluri afișate redactate în culoare neagră pe fond galben „PROTESTE DUPĂ 

INFECTĂRILE-RECORD, MOBILIZAREA JANDARMILOR”  
(rulează imagini cu persoane și jandarmi care se îmbrâncesc unii pe alții, se aug 

zgomote de fond cu multe voci și posibil scandarea „Libertate, libertate”, ulterior vedem 
imagini cu persoane ce au in mână lumânări și intervine pe aceste imagini vocea 
moderatoarei (Simona Gheorghe): „Sunt imaginile serii doamnelor și domnilor, aici la 
România TV, anunțul crucial pentru toată populația.” 

Titluri afișate redactate în culoare neagră pe fond galben, cu majuscule și au în față 
mențiunea „IMEDIAT” – „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL INFECTĂRILOR”, 
„PRAGUL CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, „RESTRICȚIILE CARE VOR FI 
IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ȘCOLILE ȘI CU INSTITUȚIILE 
PUBLICE”, „PROTESTELE CONTINUĂ ÎN CAPITALĂ ȘI LA IAȘI”, „CE FAC 
PROTESTATARII ÎN FAȚA TRUPELOR DE JANDARMI”, „TRANSMISIUNI DIN PIEȚELE 
OCUPATE DE PROTESTATARI”, „AVOCATA CARE FORȚEAZĂ CORDOANELE DE 
JANDARMI”, „PROTESTATARII VOR SĂ SCOATĂ RACLA DIN BISERICĂ”, „EȘECUL 
MĂSURILOR LUI ARAFAT, PRAGUL CRITIC DEPĂȘIT”,„CU CE L-A PRINS CURTE DE 
CONTURI PE ARAFAT”, „PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT LA DNA” 

 
Min.01:42  
Titluri afișate în imagine redactate în culoare neagră pe fond galben „PROTESTE 

DUPĂ INFECTĂRILE-RECORD, MOBILIZAREA JANDARMILOR”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ 
DUPĂ NOUL RECORD AL INFESTĂRILOR”, „PRAGUL CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 
JUDEȚE”, „RESTRICȚIILE CARE VOR FI IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, „CE SE 
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ÎNTÂMPLĂ CU ȘCOLILE ȘI CU INSTITUȚIILE PUBLICE”, „UNDE SE VA OPRI 
ACTIVITATEA, SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT”.  

În partea de jos a ecranului, cu mențiunea Imediat (în culoare neagră pe fond alb), 
succesiv, a fost afișat constant „Imediat: Cu ce l-a prins Curtea de Conturi pe Arafat; 
procedura citării lui Arafat la DNA, capetele de acuzare”.) 

Moderator (Simonei Gheorghe): Bună seara doamnă ! 
Diana Ivanovici Șoșoacă: Bună seara tuturor. Îmi cer scuze pentru...vă aud foarte 

bine, sper că mă auziți dumneavoastră, că eu deja nu mai am voce, de când tot țip de șase 
luni de zile, dar nu este nici o problemă, că Dumnezeu mă ajută și o să am voce până când 
o să dispară toți trădătorii de la guvernare. 

Moderator: Da de ce țipați doamna avocat ? 
Diana Ivanovici Șoșoacă: De ce țip ? Țip ca să mă audă o țară întreagă. Țip ca 

să ne facem auziți. Țip pentru dragoste de țară și popor, pentru un popor distrus, 
trădat, omorât, înjosit, umilit și împotriva unei dictaturii abominabile care a distrus 
România din toate punctele de vedere. Nu numai că nu mai avem popor, nu numai că 
ne-am bătut joc de copii. Am distrus economia României și, ca să avem și bomboana 
de pe colivă, marele guvern acuma vinde și ultimul bastion al tuturor societăților de 
stat din România. În stare de alertă nici nu ai voie să faci așa ceva, nu mai vorbim că 
starea de alertă este neconstituțională, conform deciziei 457/2020, punctul 68 din decizie. 
Deci, pe timp de stare de alertă, de asediu, de război tu nu vinzi societățile de stat din 
România. Este cea mai abominabilă mișcare îndreptată împotriva distrugerii poporului 
român. Și, țip să mă auziți până în ultimul cătun din România, să vă treziți și să ieșiți 
odată să vă apărați România, libertățile și drepturile noastre cetățenești, îngropate de 
un guvern incompetent și trădător. Acesta este cuvântul meu.  

 
Min:03:50 
Titluri afișate în imagine redactate în culoare neagră pe fond galben „UNDE SE VA 

OPRI ACTIVITATEA, SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT”, „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-
RECORD, MOBILIZAREA JANDARMILOR”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD 
AL INFECTĂRILOR” 

În partea de jos a ecranului, cu mențiunea „IMEDIAT, EXCLUSIV (în culoare neagră 
pe fond alb), succesiv, a fost afișat constant „Imediat, Exclusiv: Scandalul infectării celui 
mai puternic lider; alegerile aruncate în aer cu acuzații de fraudă, imagini uluitoare”   

Titluri afișate în imagine redactate în culoare neagră pe fond galben „PRAGUL 
CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, „RESTRICȚIILE CARE VOR FI IMPUSE 
SĂPTĂMÂNA VIITOARE” și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ 
(majuscule de culoare neagră pe fond galben), succesiv, au fost afișate mai multe titluri 
„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „MARTORII AUDIAȚI 
DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT”, „CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR 
ÎN FLAGRANT” „CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A 
PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI”) 

Moderator: Doamna avocat, înțeleg că o să mergeți la Iași, acolo la moaștele Sfintei 
Parascheva, deși este interzis să faceți acest lucru, doamnă ! 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Cine îmi interzice mie să mă duc să mă rog ? Articolul 29 
din Constituție României, vă rog să îl citiți, nimeni sub nici o stare nici de asediu, nici de 
război, cu atât mai puțin într-o stare de alertă, care este o construcție artificială, anulată  de 
către Curtea Constituțională, considerată neconstituțională, uitați-vă în punctul 68 din 
Decizia 457/2020. Că de aia, domnul Orban înjură Curtea Constituțională, să îi fie rușine, 
tu, ca și reprezentant al statului român, nu ai dreptul să dai în justiție și în cel mai înalt for al 
justiției române, Curtea Constituțională, să îi fie rușine domnului Orban și ar trebui 
arestat și băgat în pușcărie și judecat pentru tot ceea ce a făcut în țara asta, și-a 
bătut joc de copii, și-a bătut joc de România, ne distruge economia. Cum să nu mă 
duc eu acum la racla Sfintei Parascheva, mă provocați să mă duc doamnă, pentru că 
articolul 29 din Constituție îmi garantează dreptul meu la religie, dreptul meu la credință și 
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nici o stare, atenție, nu îl poate anula, nici măcar războiul, nici asediul, nimic. Carta 
Europeană a Drepturilor Omului îmi garantează dreptul la religie, dreptul la credință. Carta 
Națiunilor Unite îmi garantează dreptul la religie. Instituțiile bisericești au autonomie, nici 
măcar armata nu poate interveni peste ele, da păi jandarmeria și poliția. Treziți-vă odată, 
pentru că se atacă ultimul bastion al poporului român, speranța, credința în 
Dumnezeu. Ne-au distrus copiii și părinții stau ca fraierii să vadă cum sunt abuzați 
copiii psiho-emoțional și fizic. Dar până aici! Când te iei de credința poporului român, 
când te iei de tradițiile lui, când te iei de matricea lui este o limită și pe aici nu se 
trece. 

 
Min:05:56 
Titlurile afișate „RESTRICȚIILE CARE VOR FI IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, 

„CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ȘCOLILE ȘI CU INSTITUȚIILE PUBLICE”, „EȘECUL MĂSURILOR 
LUI ARAFAT, PRAGUL CRITIC DEPĂȘIT”, „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-RECORD, 
MOBILIZAREA JANDARMILOR” 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben) care sunt reluate în buclă „CINE A FURAT SACII CU VOTURI, CUM S-A 
SCHIMBAT SCORUL”, „PENTRU CINE S-AU ANULAT 700.000 DE VOTURI”, „SCANDAL 
ÎNTRE REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”,„URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A 
MAI VĂZUT”, „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD COVID”, 
„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”,  „MARTORII AUDIAȚI 
DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT”, „CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR 
ÎN FLAGRANT”, „CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A 
PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI” 

Moderator: Doamna avocat, stați puțin. Astăzi, au fost 3500 de cazuri doamnă, trei 
mii cinci sute de cazuri, o cifră foarte mare... 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Cine zice ! Cine zice ! 
Moderatoare: Instituția statului român, doamnă ! 
Diana Ivanovici Șoșoacă: Care instituție a statului român ? Mai există instituții ale 

statului român ? Nu vedeți că numără fără număr. Ne-am trezit într-o singură zi cu 
45000 de oameni fără pic de covid. Cu ce detectează ei covid-ul ? Cu aparatul PCR, 
inventat acum 50 de ani, cu care se fac cercetări și în nici un caz nu poate detecta covid-ul. 
În urmă cu două seri, la emisiunea lui Lazarus, l-am făcut pe domnul doctor Ciuhodaru să 
recunoască ceea ce spun Răzvan Constantinescu, ceea ce spune marele epidemiolog 
Traian Ionescu, ceea ce spune Dragoș Dinulescu de la Câmpina, nu exist, Vasile 
Astărăstoaie să nu mai vorbim, care este cel mai înalt cadru medical... 

Moderatoare: Va fi aici, la România TV, în direct, domnul Vasile Astărăstoaie, 
celebru profesor de la Iași, de acolo din orașul moaștelor, vă rog... 

Diana Ivanovici Șoșoacă:...este perfect. Doamna Gheorghe, ascultați-mă puțin. 
PCR-ul ăla nu vă detectează covid 19, pentru că, până în acest moment, acest așa zis 
virus sau cum l-or denumi nu a fost izolat. Dacă nu a fost izolat, nu a fost cercetat. 
Ori cum poți să detectezi ceva ce nu a fost izolat și cercetat. Este noaptea minții, este 
ilogic total. Dumneavoastră ar trebuie să mergeți pe calea banilor, hăul negru al 
sănătății în care au dispărut nouă miliarde de  euro. De ce nu intrați în spitalele din 
România să vedeți de ce marea majoritate a medicilor tac? Păi e foarte mișto să te 
duci la serviciu doar o oră, două, da, să ai trei pacienți pe lună și am dovezi în acest 
sens și să își iei cinci, șase mii de euro pe lună plus supliment covid. Dumneavoastră 
de ce nu anunțați populația cam ce salarii au acești medici care tac? Vă spun eu. De la 
cinci, șase mii de euro plus supliment covid. Câți din noi din țara asta avem cinci, șase mii 
de euro în mână ? Cinste tuturor medicilor care au ieșit și au demascat această impostură 
covid care nu se referă decât la subminarea economiei naționale și la distrugerea matricei 
poporului român. Ce facem, urmărim globalizarea ? Instituim educația de gen în școli 
? Asta facem și anulăm ce, ultima speranța a românilor în Dumnezeu, până aici. Nu 
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permitem să ne maltratați copii și nici să ne distrugeți nouă credința, nu aveți decât 
să plecați în alte țări, vă duce domnul Arafat de acolo de unde este el, de religie 
bahaică. 

 
Min.09:18 
Titlurile afișate sunt reluate în buclă „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-RECORD, 

MOBILIZAREA JANDARMILOR”, „PROTESTATARII VOR SĂ SCOATĂ RACLA AFARĂ 
DIN BISERICĂ”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL INFECTĂRILOR”, 
„PRAGUL CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, „RESTRICȚIILE CARE VOR FI 
IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, „EȘECUL MĂSURILOR LUI ARAFAT, PRAGUL 
CRITIC DEPĂȘIT”, „UNDE SE VA OPRI ACTIVITATEA, SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT”, 
„PROTESTELE CONTINUĂ ÎN CAPITALĂ ȘI LA IAȘI” 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben) „PENTRU CINE S-AU ANULAT 700.000 DE VOTURI”, „SCANDAL ÎNTRE 
REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”, „URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI 
VĂZUT”,„DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD COVID”, 
„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „MARTORII AUDIAȚI 
DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT”, „CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR 
ÎN FLAGRANT”, „CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A 
PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI”, „CINE A FURAT SACII CU VOTURI, 
CUM S-A SCHIMBAT SCORUL”  

(Pe ecran, într-o fereastră, rulează imagini cu protestatari și jandarmi, angrenați într-
un dialog pe situația accesului la locul de închinare, în celelalte două ferestre sunt Luis 
Lazarus și Diana Ivanovici Șoșoacă) 

Moderatoare: Urmărim ce se întâmplă la Iași, urmărim ce se întâmplă la Iași, 
doamna avocat. Luis Lazarus, vedem imagini de la Iași doamnelor și domnilor, oameni cu 
icoane în mână adunați în fața Mitropoliei.  

 Insert imagine și sunet cu apelul unui credincios, fără a fi identificat - 
conform informațiilor de pe net, imaginile video cu apelul de a se merge în pelerinaj 
sunt marcate cu Frăția ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință): 
„Doamne-ajută, fraților. Vă chem la pelerinaj la Iași. Astăzi, mergem la protest în Piața 
Universității, astăzi, sâmbătă și miercuri de Cuvioasa Parascheva, vă îndemn să mergem 
cu toții la Iași. Nu ne lepădăm, nu îi lăsăm pe acești oameni care fac pelerinaje și întrețin 
pelerinajele la Emi Pian să strângă o grămadă de interlopi acolo și pe noi care mergem și 
respectăm toate regulile, la Cuvioasa Parascheva să nu avem voie să ajungem acolo. Așa 
că vă îndemn cu toată tăria, toată lumea la Iași, miercuri de Sfânta Cuvioasa 
Parascheva ne vom strânge acolo și vom vedea ce vom face, cum vom ajunge la 
Cuvioasa Parascheva sau poate o vom scoate împreună cu părinții afară, în 
baldachin. Doamne, miluiește neamul nostru românesc” 

Moderatoare: Iată, pelerinii se pregătesc, atenție să scoată racla Sf. Parascheva de 
acolo, din Mitropolie, Luis Lazarus, să ajungem până acolo ? 

Luis Lazarus: Bună seara tuturor. Oameni buni, luați aminte la ce vă spun. Încet, 
încet, vi se restricționează absolut toate drepturile. Dacă în luna martie, aprilie ți se spunea 
că doar este o recomandare să porți masca, acum în nici un spațiu închis nu mai este voie 
să intri fără mască. Dacă acum ți se recomandă să porți masca în spațiile din aer liber, în 
ceva timp vi se va spune să purtați masca peste tot. Acesta este doar un exemplu. Există 
restaurante unde nu mai intri decât dacă scanezi un cod, în occident. Asta va veni și la noi. 
Există fel de fel de situații care generează aiureli cum ar fi testele fals pozitive. Preiau de la 
doamna avocat Diana Șoșoacă, ideea și vă spun așa. Nimeni, niciodată nu poate să 
garanteze că un test pozitiv este pozitiv cu adevărat și nu este fals pozitiv. Am demonstrat 
de-a lungul timpului, de luni de zile că... 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Corect... 
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Luis Lazarus: ...aceste teste, în marea lor majoritate, sunt false. Aceste teste, 

cel puțin pentru asimptomatici, demonstrează un lucru și anume că le dau peste cap viețile. 
Oamenii sunt obligați să respecte fel de fel de aiureli și de izolări pentru niște teste care 
sunt făcute de oameni necalificați, cu teste care nu au reactivii buni sau cu teste care nu 
sunt potrivite pentru așa ceva. Deci, încet, încet o să vă treziți că, iată, vi se restricționează 
și dreptul la credință. Pe urmă, ca să distrugi un popor, de ce este nevoie? Să îi distrugi 
sănătatea, învățământul și credința și cu asta l-ai terminat. Vreau să o asigur pe doamna 
avocat Șoșoacă Diana Ivanovici că dacă ne propunem să mergem la Sf. Parascheva, 
la Iași, eu, ca jurnalist, pot să ajung acolo fără nici un fel de problemă, pentru că încă 
nu mi s-au restricționat mie drepturile în țara asta și aș vrea să îl văd pe ăla care mi le 
restricționează, iar domnia sa este avocata mea și poate să mă supravegheze juridic 
în orice ipostază și în orice situație dată. Dar pe noi doi ne interesează ce face restul 
României, ce fac restul oamenilor și restul pelerinilor care vor să meargă acolo, ei de ce nu 
ar putea să meargă pentru că nu se respectă regulile ? Nu noi nu respectăm regulile, nu noi 
am făcut petreceri în pandemie, nu noi am fumat trabucuri și am băut whisky în Guvernul 
României, nu noi suntem aceia care au făcut tot felul de nenorociri. Noi am făcut proteste 
și la aceste proteste arătați-mi un singur om care s-a îmbolnăvit... 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Nu există... 
Luis Lazarus: ...și acolo, la proteste, noi am purtat măști și nu am făcut rabat de la 

această distanțare socială cum îi spun ei sau fizică. Unde vor să ne aducă. Vor să ne 
aducă în virtual pe toți, vor să stăm ca niște moluște, ca niște oițe în case și să nu mai 
zicem nimic. Nu mai avem nici dreptul garantat de Constituție la libera exprimare, nici la 
credință religioasă... 

 
Min.15:44 
Titlurile afișate „PRAGUL CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, 

„RESTRICȚIILE CARE VOR FI IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, „RESTRICȚII PENTRU 
UNII, LIBERTATE PENTRU ALȚII”, „SĂRBĂTOAREA LUI FRITZ E POSIBILĂ,SFÂNTA 
PARASCHEVA NU”, „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-RECORD, MOBILIZAREA 
JANDARMILOR”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL 
INFECTĂRILOR”,„EȘECUL MĂSURILOR LUI ARAFAT, PRAGUL CRITIC DEPĂȘIT” 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben): „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD 
COVID”,„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „CUM AU 
FOST PRINSE GĂȘTILE USR ÎN FLAGRANT”,„CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII 
CU VOTURI”, „CINE A FURAT SACII CU VOTURI, CUM S-A SCHIMBAT SCORUL”, 
„SCANDAL ÎNTRE REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”, „URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA 
CEVA NU S-A MAI VĂZUT”, „CUM S-A PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI” 

Moderatoare: Bun, Luis Lazarus, și acum vine și atunci vine următoarea întrebare, 
Luis Lazarus, vine următoarea întrebare: cum s-a putut ca, în noaptea alegerilor locale, mii 
de oameni să fie pe străzi și să sărbătorească victoria diferiților primari din țară, fie ei PNL, 
PSD, USR, cum s-a putut și acum nu se mai poate. Dar înainte de asta vreau să vă arăt și 
imaginile, s-a întâmplat la Timișoara, doamnelor și domnilor. Uitați ce a fost în stradă în 
noaptea alegerilor acolo  

(insert între min.16:14-18:09, în fereastră, imagini cu discursul primarului ales. 
Camera baleiază și se observă o mulțime de oameni, filmarea este făcută din spatele celor 
adunați acolo și se văd că unii ar purta mască – în timp ce imaginile de la Timișoara 
rulează, în alte două ferestre sunt cei doi invitați care au vorbit până acum); 

(între min.18:09-21:20 imaginea este splitată în trei ferestre, în două dintre ele sunt 
Luis Lazarus și Diana Ivanovici Șoșoacă, iar în fereastră din mijloc sunt imagini în mișcare 
cu Dana Budeanu, apare mențiunea URMEAZĂ, scrisă cu caractere albe pe imagine, iar 
sub acest cuvânt scris cu majuscule în culoare neagră pe fond galben cuvintele  „BOMBA 
SERII”) 
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Moderatoare: Mii de oameni în stradă acolo la Timișoara, ați văzut imaginile 

doamnelor și domnilor. Așadar, doamna avocat, pentru a sărbători victoria lui Fritz la 
Timișoara a fost liber, a fost posibil, nu am văzut nici un jandarm să intervină, pentru a 
merge la pelerinaj la Iași este interzis, doamnă. 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Două secunde. Ceea ce s-a întâmplat la Timișoara 
demonstrează următoarele lucruri. Unul. Că manifestațiile sunt legale în România, conform 
Constituției României, dreptul la miting, dreptul la ieșit în stradă este garantat. 

Luis Lazarus: ...indiferent de numărul de participanți... 
Diana Ivanovici Șoșoacă: Așa cum domnii alegători au avut 

dreptul...bineînțeles...și acolo nu prea am văzut măști. Ori fi fost unii îmbotnițați, dar alții nu. 
Cei mai mulți nu erau. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Avem dublă măsură. Trei la 
mână. În Iași, o altă problemă. Este discriminare pentru că ieșenii se pot duce la raclă, iar 
ceilalți dina afara Iașului nu au voie să ajungă la raclă. Dintr-o dată avem de-a face cu 
încălcarea unui drept constituțional, fundamental, european care este garantat la nivel 
internațional și facem discriminare. De ce credeți că fac chestia asta ? Divide et impera. 
Deci, băieții de la guvernare au încercat să introducă așa o stare de ură între restul 
poporului român și ieșeni și nu prea le iese pentru că noi, ce să vezi, noi nu urâm, nici 
măcar pe ăștia de la guvernare nu îi urâm, doar atât le spunem, vor plăti cu vârf și îndesat, 
legal, pentru că noi nu facem ilegalități ca ei, legal vor plăti și vor înfunda pușcăria. Uitați-vă 
câți judecători iau atitudine, din ce în ce mai mulți ies pe toate rețelele de socializare și 
spun că tot ceea ce se întâmplă în România este o încălcare flagrantă a drepturilor omului. 
Sunt enorm de mulți procurori care țin cu noi și nu că țin cu noi, țin cu Constituția și legile 
din România și să vă mai spun una. Inclusiv în PNL, în PSD, în PMP, în UDMR și în toate 
partidele care mai sunt acum la guvernare, pentru că toate sunt împreună, există politicieni, 
inclusiv parlamentari care ne-au ajutat în toate demersurile noastre fără ca Orban și 
Ciolacu să știe și le mulțumesc din suflet pe această cale și exact ce le-am spus eu s-a 
întâmplat. Vor fi distruși din interior. Divide et impera și le mulțumesc și le mulțumesc 
tuturor românilor care în sute de mii oameni au acționat prin notificări, prin memorii și prin 
plângeri penale să vedem acum ce o să facă guvernul. Guvernul acesta stă, după ce că 
este și ilegal pentru că nu ei au câștigat alegerile... 

 
Min:21:20  
Titlurile afișate: „LUDOVIC ORBAN NU EXCLUDE CARANTINAREA ANUMITOR 

ZONE IAR”,  „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-RECORD, MOBILIZAREA 
JANDARMILOR”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL INFECTĂRILOR”, 
„RESTRICȚIILE CARE VOR FI IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”. 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben): „PENTRU CINE S-AU ANULAT 700.000 DE VOTURI”,„SCANDAL ÎNTRE 
REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”, „URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI 
VĂZUT”, „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD 
COVID”,„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „CUM AU 
FOST PRINSE GĂȘTILE USR ÎN FLAGRANT”,„CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII 
CU VOTURI”, „CUM S-A PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI”, „PRAGUL 
CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, 

(insert imagini între min.21:42-22:15, în ferestre cu Luis Lazarus, imagini în mișcare 
cu Dana Budeanu, apare mențiunea URMEAZĂ, scrisă cu caractere albe pe imagine, iar 
sub acest cuvânt scris cu majuscule în culoare neagră pe fond galben cuvintele  „BOMBA 
SERII” și fereastra cu premierul Orban care face declarații); 

(între min. 22:15-24:50 imaginea este splitată în trei ferestre, în două dintre ele sunt 
Diana Ivanovici Șoșoacă,  Luis Lazarus care alternează cu Simona Gheorghe, iar în 
fereastră din mijloc imagini în mișcare cu Dana Budeanu, apare mențiunea URMEAZĂ, 
scrisă cu caractere albe pe imagine, iar sub acest cuvânt scris cu majuscule în culoare 
neagră pe fond galben cuvintele  „BOMBA SERII”) 
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Moderatoare: Vă spun eu ce o să facă, pentru că este informația momentului, 

doamna avocat, Luis Lazarus. Informația momentului. Carantinarea altor zone. Breaking 
news, aici, la România TV. (insert carton BREAKING NEWS). Carantinarea, iată, a altor 
zone, este posibilă. Premierul Ludovic Orban a făcut această declarație chiar astăzi, haideți 
să vedem ce spune.  

(insert declarațiile pentru presă ale premierului Ludovic Orban) 
Moderatoare: Iată, se poate la carantinarea pe zone, susține Ludovic Orban 
Diana Ivanovici Șoșoacă: Este o amenințare, doamna Gheorghe. Doamna 

Gheorghe, este o amenințare de genul: stați în case că, altfel, săptămâna viitoare 
avem înmormântări. Eu îl anunț pe domnul Orban și îl anunț și pe șeful dânsului, pe 
domnul Iohannis, care nu este președintele meu și domnul Orban nu este prim-
ministrul meu, pentru că aceștia nu ne mai reprezintă opțiunea românilor. Ei trebuie 
să își dea demisia și să plece. Deci, îi anunț că dacă ne mai amenință, vor suporta 
rigorile legii. Ei nu au nici un drept să amenințe România. Doi la mână. Conform ultimei 
recomandări a Parlamentului European... 

Moderatoare: Doamnă, stați un pic, stați un pic că aici, nu amenință România, aici 
nu a fost vorba de amenințare, spune următorul lucru. Dacă depășim acea rată de 
infectare, la București este 2,40% și mai avem un pic până la trei și ne carantinăm în 
București 

Luis Lazarus: Cine girează cifrele.... 
Diana Ivanovici Șoșoacă: Nu ne carantinează nimeni.... 
Luis Lazarus: Cine girează cifrele, cine confirmă că sunt reale... 
Moderatoare: ...o să vedeți cum ajungeți la intrarea în Iași și nu o să vă lase să 

intrați acolo, în localitate... 
Luis Lazarus: ...Da ce, Iașul este enclavă.... 
Diana Ivanovici Șoșoacă: O să vedeți ce o să facem. Ia stați un pic, doamnă. Două 

secunde. Eu vă spun că se încalcă recomandările de la nivel european. Parlamentul 
European a recomandat în luna septembrie pentru a nu se mai încălca drepturile și 
libertățile cetățenești, ca toate raportările să fie la suta de mii de locuitori, nu la o mie de 
locuitori, deci tot ceea ce vedeți dumneavoastră este o minciună mizerabilă și ne fac din 
cifre, să se raporteze la suta de mii de locuitori și atunci când o să aibă număr așa cum 
recomandă Parlamentul European, atunci o să avem probleme. Până atunci, nu suntem 
decât într-o situație de abuz asupra poporului român, abuz care a fost deja adus la 
cunoștința Comisiei de abuzuri din PE a cărei șefă este doamna Maria Grapini. Doamna 
Maria Grapini a sesizat Guvernul României în dese rânduri și a solicitat lui Orban să 
înceteze cu abuzurile asupra poporului și să ia în considerare recomandările PE, am 
dovezi în acest sens, mi le-a trimis pe toate și vreau să vă spun că domnul Orban nu 
a catadicsit să îi trimită nici un răspuns pentru că dânsul se consideră stăpân peste... 

 
Min:36:36 
Titluri afișate „SCANDALUL INFECTĂRII CELUI MAI PUTERNIC LIDER”, „CE SE 

ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL INFECTĂRILOR”, „PRAGUL CRITIC ÎN 
BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, „EȘECUL MĂSURILOR LUI ARAFAT, PRAGUL CRITIC 
DEPĂȘIT” 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben): „URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI VĂZUT”, „DANA 
BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD COVID”, „EDIȚIE INCENDIARĂ 
CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „MARTORII AUDIAȚI DE PROCURORI RUP 
TĂCEREA ÎN DIRECT”, „CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR ÎN FLAGRANT”,„CINE A 
SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A PĂTRUNS ÎN CAMERA 
SECRETĂ CU VOTURI”, „CINE A FURAT SACII CU VOTURI, CUM S-A SCHIMBAT 
SCORUL”, „PENTRU CINE S-AU ANULAT 700.000 DE VOTURI”,„SCANDAL ÎNTRE 
REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI” 



 13
(pe toată durata imaginea este divizată în trei ferestre, în fereastra din mijloc apare 

o imagine statică cu Vasile Astărăstoaie, in celelalte două ferestre, Luis Lazarus și Diana 
Ivanovici Șoșoacă) 

Moderatoarea: Nu lăsați virusul să vă domine, spune unul din cei mai puternici 
oameni ai planetei, Donald Trump. Vasile Astărostoaie, celebrul profesor, atrage atenția 
asupra faptului că cifrele cu îmbolnăviri nu sunt credibile. Atenție ! Ia uitați ce spune 
profesorul Astărăstoaie. 

Vasile Astărostoaie (prin telefon – nu este precizat dacă este live sau înregistrată 
intervenția): Ce sfat poți să dai în momentul de față în care toate datele sunt contrafăcute și 
nu ai nici un control, chiar nu mă mai, nu mai risc să dau nici un sfat, sincer. Eu am spus ce 
am avut de spus, până acuma, deci în continuare oamenii să își trăiască viața acesta este 
sfatul. În rest, cum a spus și Trump, să nu se lase dominați de covid. Nu este vorba de 
două mii de cazuri. Boala, boala se manifestă prin simptome. Noi nu știm câți sunt bolnavi, 
ei, și atunci....sunt două mii de teste pozitive. Testul pozitiv poate să însemne că este 
sănătos și este eroare, eroarea este foarte mare, poate să însemne că este un purtător 
sănătos și foarte bine face anticorpi și cu ocazia aceasta protejează pe ceilalți. Noi nu știm 
câte cazuri de boală de covid-19 avem. Noi știm câte testări pozitive avem și atunci iarăși 
nu se poate face, acestea se pot raporta, gen cum se raportează gen Ghiță Pristanda, deci 
nu avem, nu știm cazuri de bolnavi avem, știm câte cazuri de testări pozitive avem. 
Autoritățile spun că de vină sunt oamenii că nu mai respectă regulile, de vină este Curtea 
Constituțională, Avocatul poporului, instanțele de judecată fiindcă au declarat niște legi care 
îngrădeau drepturile cetățenești, neconstituționale. Principala vină este a celor care 
gestionează această pandemie. Atât timp cât nu practică o transparență în maximă și 
populația să aibă încredere în ceea ce spun ei, se pot aștepta, mai mult, observați că 
focarele comunitare în locuri în care ar trebuie să fie în atenția autorităților, în spitale, în 
case de bătrâni, nu sunt focare comunitare mari, de la restaurant, nu sunt de la biserică, de 
la procesiuni. Focarele comunitare au apărut în zonele care trebuiau să fie de maximă 
alertă și unde trebuia să se ia măsuri deosebite și atunci  este și normal ca populația să nu 
mai aibă încredere, nu mai are încredere atunci nu știe ce să facă. Unii respectă, alții nu 
respectă 

 
Min.39:53 
Titluri afișate „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL INFECTĂRILOR”, 

„PRAGUL CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, „RESTRICȚIILE CARE VOR FI 
IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, „EȘECUL MĂSURILOR LUI ARAFAT, PRAGUL 
CRITIC DEPĂȘIT”, „UNDE SE VA OPRI ACTIVITATEA, SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT” 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben): „EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, 
„MARTORII AUDIAȚI DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT”, „CUM AU FOST 
PRINSE GĂȘTILE USR ÎN FLAGRANT”, „CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU 
VOTURI”, „CUM S-A PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI”, „CINE A FURAT 
SACII CU VOTURI, CUM S-A SCHIMBAT SCORUL”, „PENTRU CINE S-AU ANULAT 
700.000 DE VOTURI”,„SCANDAL ÎNTRE REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”, „URLETE ȘI 
AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI VĂZUT”, „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ 
DUPĂ NOUL RECORD COVID” 

(între min.39:53-43:26 imaginea este splitată în trei ferestre, în două dintre ele sunt 
Luis Lazarus și Diana Ivanovici Șoșoacă, iar în fereastră din mijloc sunt imagini în mișcare 
cu Dana Budeanu, apare mențiunea URMEAZĂ, scrisă cu caractere albe pe imagine, iar 
sub acest cuvânt scris cu majuscule în culoare neagră pe fond galben cuvintele  „BOMBA 
SERII”) 

Moderatoare: Populația nu mai are încredere, nu știe ce să facă, Luis Lazarus și 
mai spune Vasile Astărostoaie că dacă datele sunt contrafăcute. De ce ar fi datele astea 
contrafăcute? De ce trebuie să îl credem pe Vasile Astărostoaie sau să nu îl credem.? 



 14
Luis Lazarus: Păi trebuie să îl credem, pentru că omul vorbește cât se poate de 

logic. Atâta timp cât ai niște persoane care sunt testate și acele persoane după ce sunt 
testate și declarate pozitive de covid, ele totuși nu au nici un simptom și își permit luxul, că 
deja a devenit un lux să își mai facă un test și după aia să arate că de fapt era negativ. Este 
mai mult decât evident că datele sunt contrafăcute. În concluzie, de unde știm noi că în 
România s-au îmbolnăvit câți spun ei că s-au îmbolnăvit, sau de unde știm noi că 
astăzi avem 3500 de infectări, de noi infectări sau de repetări ale testelor? Câți 
asimptomatici sunt în acești 3500? Dintre asimptomaticii ăia, care astăzi sunt 3500, 
câți sunt falși pozitivi? Numai ăia care se vor retesta și vor avea norocul și 
posibilitatea să facă asta, altfel ceilalți vor rămâne cu stigmatul ăsta, domnule am 
avut covid, sau ai avut covid. Știți câte locuri de muncă s-au pierdut în România din 
cauza faptului că niște oameni care erau bine mersi sănătoși și nu aveau nici o problemă 
au fost declarați pozitivi cu covid? Nenumărate, nenumărate locuri, pentru că au fost siliți să 
stea acasă... 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Sute de mii... 
Luis Lazarus: ...două săptămâni, pe unii i-au trambalat prin spitale și oamenii, alții 

dintre ei care au vrut efectiv să se ducă să se angajeze undeva și vă dați seama cât este 
de greu într-un moment ca ăsta să îți găsești un loc de muncă, au fost necesare analize 
printre care și acest test de covid și când a ieșit pozitiv nu l-a mai angajat nimeni, nici după 
ce  a făcut respectivul stagiu între ghilimele, acasă, 14 zile. Deci, aceste lucruri, toate la 
un loc ne arată că datele cu pricina sunt contrafăcute și trebuie să mai menționăm și 
faptul că în fiecare zi dată de la Dumnezeu, tu raportezi două mii, trei mii, trei mii 
cinci sute, două mii nouă sute și înainte raportau câte o mie, câte o mie înainte de 
alegeri, toți oamenii ăștia la un moment dat, oameni buni trebuie să se vindece. Că 
dacă mor numai câteva zeci de oameni noi pe zi, normal că miile și zecile de mii care 
se adună la un moment dat, trebuie să se vindece, pentru că nu se întâmplă nimic 
altceva cu ei, decât că se vindecă, nu? Că uitați-vă la cifra de vindecați pe care o 
avem și despre care nu vorbim niciodată. Deci, oamenii aceștia se vindecă. În 
momentul în care statisticile nu se mai potrivesc și ai declarat că ți s-au îmbolnăvit o 
sută și ceva de mii și tu ai vindecați șaizeci de mii, ce faci? În trei zile mai treci 
patruzeci de mii și îi pui acolo... 

Moderatoare: Luis Lazarus, sunt oameni, Luis Lazarus, sunt oameni care mor 
pentru că vedem zilnic statisticile cu morții... 

Luis Lazarus: Doamna Simona Gheorghe, situația este în felul următor. Se ascund, 
din luna martie, toate statisticile cu privire la câți oameni mor în mod firesc în 
România, că asta este legea firii. În România, așa cum arătau statisticile anterioare 
covidului, existenței covidului erau șapte sute și ceva de morți pe zi, în care cel puțin 
două sute mureau de infecții pulmonare, respiratorii și așa mai departe, chestiuni la 
o adică se asociază într-o manieră destul de suspectă cu covidul. De unde își trag ei 
acești decedați cu covidul....  

 
Min:43:25 
Titluri afișate „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-RECORD, MOBILIZAREA 

JANDARMILOR”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD AL INFECTĂRILOR” 
și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 

pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben):„SCANDAL ÎNTRE REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”, „URLETE ȘI 
AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI VĂZUT”, „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ 
DUPĂ NOUL RECORD COVID”, „EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII 
ALEGERILOR”, „MARTORII AUDIAȚI DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT”, 
„CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR ÎN FLAGRANT”, „CINE A SCOTOCIT NOAPTEA 
ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI”, „CINE 
A FURAT SACII CU VOTURI, CUM S-A SCHIMBAT SCORUL”, „PENTRU CINE S-AU 
ANULAT 700.000 DE VOTURI” 
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(pe durata intervenției lui Sorin Ilieșiu, imaginea a fost împărțită în trei, într-o 

fereastră era Sorin Ilieșiu, iar în celelalte două ferestre avocata Diana Ivanovici Șoșoacă și 
imagini în mișcare cu Dana Budeanu, apare mențiunea URMEAZĂ, scrisă cu caractere 
albe pe imagine, iar sub acest cuvânt scris cu majuscule în culoare neagră pe fond galben 
cuvintele  „BOMBA SERII”) 

Moderatoare: Haideți să mergem și la guvern, de fapt în Piața Victorie unde se află 
domnul Sorin Ilieșiu, îl salut cu această ocazie, bună seara domnule Ilieșiu. 

Sorin Ilieșiu:  Bună seara, bună seara dumneavoastră și tuturor... 
Moderatoare: Domnule Ilieșiu, purtați mască, credeți în covid ? 
Sorin Ilieșiu: Eu port bască, acum mi-am scos basca, port și mască atunci când 

trebuie să port mască, cu toții purtăm mască la propriu sau la figurat, pentru că cu toții luăm 
parte la această mascaradă, la acest carnaval, la acest bal mascat pe care îl trăiește toată 
planeta. Vreau să vă spun dumneavoastră și tuturor telespectatorilor că dacă Stalin ar trăi 
astăzi, ar spune nu contează cine și cum se îmbolnăvește de covid, contează doar cine 
numără cazurile zilnice de îmbolnăvire de covid. Stalin a spus de fapt, nu contează cine și 
cum votează, contează doar cine numără voturile. În realitate, alegerile locale au fost 
câștigate de Partidul Social Democrat, de Gabriela Firea, de Daniel Tudorache și de alți 
candidați și de alte partide decât cele care le-au câștigat și trăim într-o minciună 
incredibilă... 

Moderatoare: Cifrele spun altceva domnule Ilieșiu, cifrele oficiale spun altceva. 
Informația serii doamnelor și domnilor, aici, la România TV. 

 
Min:45:00  
În regim de „Breaking news” se afișează titlurile „CU CE L-A PRINS CURTE DE 

CONTURI PE ARAFAT”, „PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT LA DNA” 
și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 

pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri (în majuscule de culoare neagră pe 
fond galben): „CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR ÎN FLAGRANT”, „CINE A 
SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A PĂTRUNS ÎN CAMERA 
SECRETĂ CU VOTURI”, „CINE A FURAT SACII CU VOTURI, CUM S-A SCHIMBAT 
SCORUL”, „PENTRU CINE S-AU ANULAT 700.000 DE VOTURI”,„SCANDAL ÎNTRE 
REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI”, „URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI 
VĂZUT”, „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD COVID”, 
„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „MARTORII AUDIAȚI 
DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT” 

(imaginea este structurată în trei ferestre. O fereastră cu Luis Lazarus, a doua 
fereastră cu imagini în mișcare cu Dana Budeanu, apare mențiunea URMEAZĂ, scrisă cu 
caractere albe pe imagine, iar sub acest cuvânt scris cu majuscule în culoare neagră pe 
fond galben cuvintele  „BOMBA SERII”, iar cea de-a treia fereastră cu avocata Diana 
Ivanovici Șoșoacă, în fereastra acesteia fiind înscris pe fond roșu cu litere albe „PIAȚA 
UNIVERSITĂȚII, BUCUREȘTI”) 

Moderatoare: Informația serii doamnelor și domnilor, aici, la România TV. 33 de 
dosare pentru achizițiile făcute în perioada pandemiei, anunțul vine chiar de la șeful DNA. 
Raluca Mândoiu este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara Raluca, cine este 
vizat de aceste dosare, ce personalități pentru că spunea șeful DNA, sunt persoane 
importante vizate? 

Raluca Mândoiu: Bun găsit. Într-adevăr, sunt șefi de instituții care au făcut achiziții 
fără licitații pe durata stării de urgență, pe durata pandemiei, au profitat, practic, se pare că 
nu era nevoie să se facă licitație pentru că era stare de urgență. Toți vor ajunge, rând pe 
rând, în fața anchetatorilor, sunt zeci de dosare penale deschise, iar cel mai recent Curtea 
de Conturi a sesizat DNA cu privire la două dosare, două achiziții făcute din Coreea de Sud 
și Elveția, două contracte semnate de IGSU și de Oficiul Național pentru Achiziții 
Centralizate. Practic s-au plătit, spun anchetatorii, 4 milioane de euro pentru aproximativ 
șase sute de ventilatoare mecanice care nu au mai ajuns însă niciodată în țară și banii au 
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fost plătiți către firme din Coreea de Sud și Elveția, iar în acest caz Raed Arafat ar putea 
fi chemat să dea explicații în condițiile în care este șeful Departamentului pentru Situații de 
Urgență, iar IGSU se află în subordinea sa și potrivit procedurilor judiciare din moment ce s-
a deschis acest dosar penal, automat și Raed Arafat ar urma să fie chemat să dea 
explicații.  

 
Min:46:38 
Titluri afișate „CU CE L-A PRINS CURTE DE CONTURI PE ARAFAT”, 

„PROCEDURA CITĂRII LUI RAED ARAFAT LA DNA”, „PROTESTE DUPĂ INFECTĂRILE-
RECORD, MOBILIZAREA JANDARMILOR”, „CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ NOUL RECORD 
AL INFECTĂRILOR”, „PRAGUL CRITIC ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN 11 JUDEȚE”, 
„RESTRICȚIILE CARE VOR FI IMPUSE SĂPTĂMÂNA VIITOARE”, „EȘECUL 
MĂSURILOR LUI ARAFAT, PRAGUL CRITIC DEPĂȘIT”, „UNDE SE VA OPRI 
ACTIVITATEA, SITUAȚIE FĂRĂ PRECEDENT” 

și în partea de jos a ecranului, cu mențiunea URMEAZĂ (majuscule de culoare albă 
pe fond roșu), succesiv, au fost afișate mai multe titluri reluate în buclă (în majuscule de 
culoare neagră pe fond galben): „URLETE ȘI AMENINȚĂRI, AȘA CEVA NU S-A MAI 
VĂZUT”, „DANA BUDEANU, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ DUPĂ NOUL RECORD COVID”, 
„EDIȚIE INCENDIARĂ CU MARTORII FRAUDĂRII ALEGERILOR”, „MARTORII AUDIAȚI 
DE PROCURORI RUP TĂCEREA ÎN DIRECT”, „CUM AU FOST PRINSE GĂȘTILE USR 
ÎN FLAGRANT”, „CINE A SCOTOCIT NOAPTEA ÎN SACII CU VOTURI”, „CUM S-A 
PĂTRUNS ÎN CAMERA SECRETĂ CU VOTURI”, „CINE A FURAT SACII CU VOTURI, 
CUM S-A SCHIMBAT SCORUL”, „PENTRU CINE S-AU ANULAT 700.000 DE 
VOTURI”,„SCANDAL ÎNTRE REZIȘTI ȘI NOII PROTESTATARI” 

Moderatoare: Doamna avocat, o să îi vedem la DNA pe unii dintre cei care conduc 
instituțiile statului, inclusiv pe Raed Arafat? 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Stimată doamnă Simona Gheorghe, îi vom vedea pe toți, 
nu numai la DNA, ci îi vom vedea condamnați, pentru că și în pușcărie, unde evident le 
este locul. Vă spun un lucru, haideți să vă spun despre acei morți și pe urmă revin la 
achiziții că v-am spus că sunt mii și zeci de mii de dosare penale care sunt în anchetă 
acum, care vizează întregul guvern al României și o mare parte a parlamentarilor din 
România și eu nu am glumit când am spus chestia asta. În ceea ce privește morții, 
domnul Vladimir Beliș, cel care a fost cel mai mare și este medic legist al României și îmi 
permit să vorbesc pentru că și eu, fiind absolventă de drept, am studiat medicina legală și 
mai sunt și copil de medic și am făcut foarte multe autopsii împreună cu anumiți medici, am 
asistat. Nu se poate elibera nici un certificat medico-legal în care să se spună că 
diagnosticul este covid-19 decât în urma unei autopsii. În lipsa autopsiilor, este imposibil să 
declari că diagnosticul principal este covid-19. Oamenii mor de bolile lor, oamenii mor că au 
cancer și că nu îi lasă domnul Tătaru să intre în spitale și nici directorii și nici prefecții, da, și 
nici primarii, pentru că sunt administratori ai spitalelor. Oamenii mor de bolile lor 
netratate și cum îl prind pe unul că a murit, cum îl etichetează de covid. Mi-au trimis 
oamenii sute de certificate de deces, de constatare a decesului nu vor să le elibereze 
decât după ce se termină pandemia, atenție, în schimb toate biletele de ieșire din spital 
menționează la diagnostic principal boala respectivă a persoanei decedate și de abia 
diagnostic secundar regăsim alte boli plus covid-19. Vreau să întreb și eu de ce nu se 
anchetează toate cazurile aduse la cunoștința procurorilor cu privire la faptul că 
oamenii primesc bani pentru a accepta să își declare morții de covid-19 și solicit 
Parchetului general să se autosesizeze pentru că instituția autosesizării încă mai 
există în România. În ceea ce privește achizițiile publice, noi am tot invocat, noi avocații 
care am luat atitudine, atâția câți suntem, 0,001% din cei 20500 de avocați din România. 
Vă sunt că sunt din ce în ce mai mulți în spatele nostru, îi înțeleg pe unii că nu vor să fie 
văzuți, nici o problemă, suntem noi văzuți și acționăm, important este armata noastră de 
avocați se mărește și avem inclusiv avocați care vor reprezenta gratis absolut toate 
persoanele sunt amendate... 
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Moderatoare: Doamna avocat, mai aveți foarte puțin timp, mai avem doar câteva 

secunde ca să terminăm emisiunea și vă întreb următorul lucru. Ce veți face miercuri dacă 
nu veți fi lăsată să intrați în orașul Iași sau dacă nu veți fi lăsată să intrați la moaștele Sfintei 
Parascheva. 

Luis Lazarus: Nu are cum să nu fie lăsată... 
Diana Ivanovici Șoșoacă: Cine îmi interzice mie un drept fundamental, stimată 

doamnă? Țara asta nu este a lui Orban, a lui Iohannis și în nici un caz al lui Arafat 
care este venit în România și a obținut o cetățenie care îi se cam poate și lua, cam 
asta lucrez eu acum să îi iau cetățenia lui Arafat pentru că ne-a distrus destul. 

Moderatoare: Ce lucrați doamnă, stați puțin doamna avocat. Cum să îi luați 
cetățenia lui Arafat, cum lucrați la asta ? 

Diana Ivanovici Șoșoacă: Foarte frumos, uite așa, lucrăm și atacăm, o să 
vedeți. Deci, oamenii care, așa cum cetățenii.... 

Moderatoare: Pe scurt că se termină emisiunea, hai să facem dezbaterea cu 
cetățenia lui Arafat într-o altă ediție, doamnelor și domnilor. Așadar, Ioan Korpos urmează 
aici, la România TV, ediție incendiară  (...) 

 
Având în vedere conținutul și modul de desfășurare al emisiunilor ”România de 

poveste”, ediția din 10 octombrie 2020 și ”România exclusiv” din aceeași data, difuzată 
începând cu ora 20.00, și în reluare în 11 octombrie 2020, ora 01.00, așa cum a fost 
prezentate anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
principiile și obligațiile impuse de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului, respectiv, nu a asigurat o distincție clară între fapte și opinii și nici o 
informare corectă, imparțială și verificată a publicului telespectator.   

Astfel, membrii Consiliului au constatat că unele dintre titlurile afișate pe ecran pe 
parcursul emisiunilor, atribuite de radiodifuzor unor persoane publice, precum și unele 
dintre afirmațiile  prezentate în cadrul unor materiale înregistrate sau de către invitați nu pot 
constitui opinii în condițiile în care au îmbrăcat forma unor acuzații factuale, susceptibile a fi 
probate, referitoare la fapte ilegale ori imorale privind raportarea cazurilor de COVID-19, la 
activitatea unor instituții sau autorități.  

Or, în atare situație, neasigurarea de către radiodifuzor a unei distincții clare între 
faptele și opiniile prezentate, a fost de natură să afecteze dreptul publicului la o informare 
corectă.  

De asemenea Consiliul a constatat că informarea publicului cu privire la aspecte de 
interes public general, referitoare la evoluția pandemiei de COVID-19, cum ar fi, de 
exemplu, numărul de persoane infectate, numărul de morți, numărul real de dosare penale 
în relație cu starea de alertă generată de pandemie, nu a fost prezentată publicului de 
radiodifuzor cu o minima  verificare a datelor, în mod impartial și cu bună-credință, în 
condițiile în care pe ecran, prin titluri, se acreditează ideea, susținută de afirmațiile 
invitaților,  și se induce publicului, în mod repetat, că datele prezentate de autorități nu sunt 
cele reale, sunt contrafăcute, fără furnizarea unor alte date concrete, obiective.  

Potrivit art. 64, din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului fundamental al 
publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o 
distincţie clară între fapte şi opinii, iar  informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Faţă de  toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor legale, 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 5.000 lei. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului                 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

  Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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  Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală 
S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul 
de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei  pentru 
încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) 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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul ROMÂNIA TV, 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 5.000 de lei 

postul ROMÂNIA TV, deoarece prezentarea, în cadrul emisiunilor “România exclusiv” și 
„România de poveste”, edițiile din 10 octombrie, a subiectului referitor la raportarea 
cazurilor de COVID-19 și la activitatea unor instituții sau autorități, a fost făcută cu 
încălcarea principiilor și regulilor prevăzute de art. 64 din Codul audiovizualului care 
impun radiodifuzorului respectarea dreptului la informare corectă al publicului.  

Conform dispozițiilor legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii  trebuie să respecte principiile privind asigurarea unei distincții 
clare între fapte și opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment  
trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 

 
 

 


