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Decizia nr. 523 din 10.09.2020
privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,
Construcţia C1, parter, jud. Prahova
CUI: 14954665
Fax: 0378.603.160
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10.09.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare, întocmite în baza sesizărilor
nr. 7897/21.08.2020, 8314/31.08.2020, 8315/31.08.2020, 8310, 8312, 8319/31.08.2020,
8338/01.09.2020, 8362/01.09.2020 și 8768/08.09.2020 referitoare la emisiuni informative și de
dezbateri difuzate de postul ROMÂNIA TV în zilele de 01, 15, 19, 20, 29 și 30 august 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 rapoartelor de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) și
art. 65 lit. a), b)
și c) 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:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele
reguli:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;
b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;
c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel
moment;
În fapt, postul de televiziune România TV a prezentat, în cadrul unor emisiuni
informative și de dezbateri difuzate pe parcursul lunii august 2020, mai multe informații și
comentarii referitoare la Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, blogger, actor și
cântăreț cunoscut în rândul adolescenților pentru canalul său de You Tube.
Redăm spre exemplificare fragmente din rapoartele de monitorizare analizate de
membrii Consiliului:
“(…)
01.08.2020
 „Urlete la Shelly în casă, picioare în gură”: 1 august, 22:30
România Te Vede, 01.08.2020, interval orar 22:00-23:00
Moderator: Ioan Korpos;
În legătură directă, prin apel video: Ovidiu Zară (jurnalist), Luis Lazarus (jurnalist), Cristian Troncotă
(istoric, profesor), Marilena Barață;
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Titluri: CE A FĂCUT DORIAN POPA ÎN CASA LUI SHELLY; URLETE ÎN CASA LUI SHELLY,
PICIOARE ÎN GURĂ; SHELLY ȘI DORIAN POPA, SCANDAL DE PROPORȚII.
S1 (rep.25:15-36:28, sel22)
În intervalul orar 22:25-22:36, s-a discutat despre vloggerul Shelly. Au fost prezentate informații
referitoare la noua locuință în care s-a mutat acesta, la activitatea sa și la modul în care tânărul și-a
petrecut timpul alături de Dorian Popa.
Moderatorul a făcut următoarea prezentare a subiectului:
Ioan Korpos: În aceste momente mergem acasă la Shelly. Doamnelor și domnilor, scandal de
proporții, Shelly și Dorian Popa, urlete în casa lui Shelly, picioare în gură. Ce se întâmplă exact?
Toate informațiile le primim chiar acum.
După introducerea făcută de moderator au fost difuzate mai multe imagini în care:
- Shelly a prezentat locuința în care s-a mutat și a explicat motivele pentru care, până în prezent,
nu a locuit singur la București;
- Dorian Popa, aflat în casa lui Shelly, l-a pus pe acesta să îndeplinească o provocare ce
presupunea ca tânărul să bea apă în timp ce stătea în mâini. În încercarea de a-și găsi echilibrul
stând în mâini, Shelly l-a lovit din greșeală pe Dorian Popa cu piciorul peste față.
- Dorian Popa a fost filmat în timp ce a mers o zi la școală în locul lui Shelly.
În continuare, după difuzarea imaginilor, în studio au fost făcute următoarele comentarii referitoare la
Shelly și la activitatea acestuia:
Marilena Barață: (…) După cum vedeți dumneavoastră toată lumea aleargă după vizualizări. Și Dorian
Popa face același lucru cum au făcut-o și alți artiști cu Vulpița, transformând-o în mare cântăreață și pe
Vulpoiul la fel. De ce? Pentru că este alergătura după aceste view-uri. Bun, dar diferența între cele
două personaje este una mare și anume Shelly, și anume cred că îl cheamă Andrei Șelaru, de aicea îi
vine Shelly, așa, este un băiat foarte deștept din Craiova care chiar merită să facă niște lucruri și
anume, iată, promovarea școlii, că asta a încercat să facă cu Dorian Popa. De ce? Iată că este nevoie,
poate mai mult ca oricând ca profesorii să-i mai asculte și pe elevi, să vadă și ei cum gândesc elevii,
ce vor elevii și mai ales să-i determine să le placă școala, domnule, pentru că este un chin să-i trimiți la
școală pe elevi, nu le place deloc școala. (...)
Cristian Troncotă: Vă rog!
Ioan Korpos: Domnule profesor, cum vedeți, iată, generația asta și ce se întâmplă acolo, iată, la
Blăgești cu Vulpița? Am văzut și aceste imagini altceva, iată, cu Shelly.
Cristian Troncotă: Păi, ce să fie? Un gen de divertisment care e pe placul unei anumite categorii
sociale, tot respectul, și ce reprezintă? O tânără generație care are vârfurile ei. (...)
15.08.2020
 „Prezentator TV împușcat de milionarul Shelly”: 15 august, 21:28
La ora 21:28 (ora indicată de petent în sesizare) nu a fost difuzată nicio știre despre Shelly. Știrea
însoțită de titlul „Prezentator TV împușcat de milionarul Shelly” a fost identificată la ora 22:34, în cadrul
emisiunii România Te Vede.
România Te Vede, 15.08.2020, interval orar 21:00-23:00
Moderator: Ioan Korpos;
În legătură directă, prin apel video: Pavel Abraham (avocat), Ovidiu Zară (jurnalist), Cristian Troncotă
(istoric, profesor);
Titluri: PREZENTATOR TV ÎMPUȘCAT DE MILIONARUL SHELLY; SHELLY, DUS LA
DETECTORUL DE MINCIUNI;
S2 (rep.34.02-38:35, sel.22)
Moderatorul a făcut următoarea prezentare a știrii referitoare la Shelly:
Ioan Korpos: (…) Iar în aceste momente, așa cum vă promiteam mergem la Shelly. Prezentator
TV împușcat de milionarul Shelly, este filmarea momentului în care Shelly pur și simplu trage
cu pistolul, o să vedeți imediat scenele, și dus la detectorul de minciuni. Iată, chiar acum,
imaginile!
Au fost difuzate imagini în care Shelly a tras cu un pistol cu apă într-un tânăr.
De asemenea, au fost difuzate imagini în care Shelly a făcut un test poligraf răspunzând la diverse
întrebări pe care i le-a adresat tatăl său.
19.08.2020

 Subiect: Vloggerul Shelly a fost implicat într-un accident rutier petrecut într-un cartier
rezidențial din București
– 19.08.2020, 00:08:46
– 19.08.2020, 06:05:11
– 19.08.2020, 07:16:03
– 19.08.2020, 08:22:22
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Știrile România TV, 19.08.2020, ora 00:00
Prezentator: Dragoș Bistriceanu;
Titlu: SHELLY, UN NOU ACCIDENT DE CIRCULAȚIE;
S3 (rep.08:20-09:17, sel.0)
A fost difuzată o știre având ca subiect implicarea vloggerului Shelly într-un accident rutier. Redăm,
mai jos, transcriptul integral al conținutului știrii:
Dragoș Bistriceanu (prezentator): Shelly, un nou accident cu mașina la doar câteva luni după ce și-a
distrus bolidul de 70.000 de euro.
A fost difuzată o înregistrare video care a conținut imagini cu Shelly și alți doi tineri aflați lângă mașina
avariată. Pe tot parcursul difuzării imaginilor în partea dreaptă a ecranului a fost titrat: Bogdan Iovițoiu.
Imaginile au fost însoțite de următoarele comentarii:
Shelly: Plecați de aici!
Voce martor: Al câtelea accident e, al patrulea?
Shelly: Bă, pleacă mă de aici, nu auzi?
Voce martor: Mamă! Al câtelea e mă, Shelly, al patrulea sau al cincilea?
Shelly: Al doilea. Pleacă de aici!
Băiat (care se afla alături de Shelly): Mă, pleacă mă de aici, nu auzi?
Voce martor: Nu mai știi să mai numeri.
Băiat (care se afla alături de Shelly): Pleacă mă de aicea nu auzi, copile? Dispari de aici!
Voce martor: Hai că ai gura mare!
Băiat (care se afla alături de Shelly): Ce ai zis?
Voce martor: Ai gura cam mare, poate îl chem pe tata!
Băiat (care se afla alături de Shelly): Poate îl chem eu pe tata, hai, fugi de aici!
Shelly: Bă, gata mă, ați filmat, plecați de aicea odată! Terminați odată cu chestia asta! Bă, pleacă mă,
închide ăla! N-auzi?
Voce din off: Imaginile au fost trimise de un telespectator România TV care a explicat cum s-a petrecut
totul. Potrivit acestuia accidentul s-a petrecut luni într-un cartier rezidențial din București. Shelly a intrat
cu mașina într-un semn de circulație pe care l-a doborât. În urma accidentului bolidul de lux al
vloggerului s-a ales cu un far spart și cu caroseria îndoită, însă Shelly nu a fost rănit.
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 06:00;
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 07:00;
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 08:00;
S4 (rep.05:13-06:01, sel.6), S5 (rep.16:06-16:56, sel.7), S6 (rep.22:26-23:15, sel.8).
La orele 06:05, 07:16 și 08:22 a fost difuzată o știre cu același conținut cu cel al știrii difuzate la ora
00:08.
 Subiect: Vloggerul Shelly a fost implicat într-un accident rutier petrecut într-un cartier
rezidențial din București
– 19.08.2020, 09:45:22
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 09:00;
S7 (rep.45:25-45:54, sel.9)
Prezentatoare: Flaviana Marcu;
Titlu: SHELLY, UN NOU ACCIDENT DE CIRCULAȚIE;
A fost difuzată o știre având ca subiect implicarea vloggerului Shelly într-un accident rutier. Redăm,
mai jos, transcriptul integral al conținutului știrii:
Flaviana Marcu (prezentatoare): Shelly, un nou accident cu mașina la doar câteva luni după ce și-a
distrus bolidul de 70.000 de euro. Imaginile au fost trimise de un telespectator România TV care a
explicat cum s-a petrecut totul. Potrivit acestuia accidentul a avut loc luni într-un cartier rezidențial din
București. Shelly a intrat cu mașina într-un semn de circulație pe care l-a doborât. În urma accidentului
bolidul de lux al vloggerului s-a ales cu un far spart și cu caroserie îndoită, însă Shelly nu a fost rănit.
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În cadrul știrii au fost prezentate imagini în care vloggerul Shelly împreună cu alți doi tineri se aflau
lângă mașina avariată.
 Subiect: Vloggerul Shelly a fost implicat într-un accident rutier petrecut într-un cartier
rezidențial din București
– 19.08.2020, 10:25:23
– 19.08.2020, 12:33:46
– 19.08.2020, 13:37:52
– 19.08.2020, 14:28:05
– 19.08.2020, 16:45:55
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 10:00
Prezentatori: Cristina Herea și Dragoș Bistriceanu;
Titlu: CELEBRUL SHELLY, UN NOU ACCIDENT CU MAȘINA;
S8 (rep.25:25-27:41, sel.10)
A fost difuzată o știre având ca subiect implicarea vloggerului Shelly într-un accident rutier. Redăm,
mai jos, transcriptul integral al conținutului știrii:
Dragoș Bistriceanu (prezentator): Shelly, un nou accident cu mașina la doar câteva luni după ce și-a
distrus bolidul de 70.000 de euro.
Cristina Herea (prezentatoare): După ce După ce a lovit mașina la scurt timp de la achiziție vloggerul a
făcut o nouă gafă, de data aceasta totul a fost surprins de către un trecător.
A fost difuzată o înregistrare video care a conținut imagini cu Shelly și alți doi tineri aflați lângă mașina
avariată. Pe tot parcursul difuzării imaginilor în partea dreaptă a ecranului a fost titrat: Bogdan Iovițoiu.
Imaginile au fost însoțite de următoarele comentarii:
Voce martor: Al câtelea accident e, al patrulea?
Shelly: Bă, pleacă mă de aici, nu auzi?
Voce martor: Mamă! Al câtelea e mă, Shelly, al patrulea sau al cincilea?
Shelly: Al doilea. Pleacă de aici!
Băiat (care se afla alături de Shelly): Mă, pleacă mă de aici, nu auzi?
Voce martor: Nu mai știi să mai numeri.
Băiat (care se afla alături de Shelly): Pleacă mă de aicea nu auzi, copile? Dispari de aici!
Voce martor: Hai că ai gura mare!
Băiat (care se afla alături de Shelly): Ce ai zis?
Voce martor: Ai gura cam mare, poate îl chem pe tata!
Băiat (care se afla alături de Shelly): Poate îl chem eu pe tata, hai, fugi de aici!
Shelly: Bă, gata mă, ați filmat, plecați de aicea odată! Terminați odată cu chestia asta! Bă, pleacă mă,
închide ăla! N-auzi?
Voce din off: Imaginile au fost trimise de un telespectator România TV care a explicat cum s-a petrecut
totul. Potrivit acestuia accidentul s-a petrecut luni într-un cartier rezidențial din București. Shelly a intrat
cu mașina într-un semn de circulație pe care l-a doborât. În urma accidentului bolidul de lux al
vloggerului s-a ales cu un far spart și cu caroseria îndoită, însă Shelly nu a fost rănit.
A fost difuzată o a doua înregistrare video în care Shelly a prezentat daunele mașinii produse în urma
accidentului:
Shelly: Cam astea sunt daunele, ușa asta trebuie înlocuită, ușa asta trebuie înlocuită, pragul ăsta cred
că trebuie îndreptat, nu știu dacă trebuie și schimbat, iar ăsta din interior se va îndrepta. Cam asta e
situația.
În continuare, s-a menționat de un alt accident rutier în care a fost implicat tânărul și a fost difuzată o
înregistrare video filmată de acesta în care a menționat că nicio persoană implicată în respectivul
accident rutier nu a fost rănită.
Voce din off: Nu este prima dată când vloggerul își lovește mașina. La scurt timp după ce a cumpărat-o
acesta a făcut un accident pentru neacordare de prioritate.
Shelly: Băi, vreau să vă spun că mi-am dat seama câtă ură există, frate, când am văzut câtă lume s-a
bucurat, gen bucurie din aia sinceră la faptul că eu am făcut accident. N-ai cum să te bucuri de necazul
unui om. Îmi pare rău să spun, n-ai cum să te bucuri indiferent cât nu l-ai suporta pe omul ăla. E o
greșeală umană, faptul că mașina mea e puternică sau e scumpă n-a a avut nimic de-a face cu
accidentul respectiv, n-a fost un accident cauzat de viteză, a fost o chestie într-un sens giratoriu. A fost
un accident banal, îmi pare rău c-am făcut acest accident, am învățat ceva din el, dar cel mai și cel mai
important lucru pe care toată lumea l-a neglijat, pentru c-am văzut prin presă numai articole de genul:
„Shelly și-a luat mașină de 70.000 de euro și a bușit-o” și toate lucrurile astea.
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Băiat (care era alături de Shelly): A făcut-o praf!
Shelly: Dar cel mai important lucru este că omul ăla, cu copiii din mașina aia și cu mine, toți suntem
bine și n-am avut nici un fel de vătămări corporale și absolut nimic. Suntem sănătoși, nevătămați.
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 12:00;
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 13:00;
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 14:00;
Știrile România TV, 19.08.2020, ora 16:00;
S9 (rep.33:50-35:34, sel.12), S10 (rep.37:56-39:16, sel.13), S11 (rep.28:09-30:24, sel.14), S12
(rep.45:58-48:13, sel.16)
La orele 12:33, 13:37, 14:28 și 16:45 a fost difuzată o știre având ca subiect implicarea vloggerului
Shelly într-un accident rutier. Știrea a avut un conținut asemănător cu cel al știrii difuzate la ora 10:25.
20.08.2020
 Subiect: Vloggerul Shelly a fost implicat într-un accident rutier petrecut într-un cartier
rezidențial din București
– 20.08.2020, 00:50:45
Știrile România TV, 20.08.2020, ora 00:00
Prezentator: Dragoș Bistriceanu;
Titlu: CELEBRUL SHELLY, UN NOU ACCIDENT CU MAȘINA;
S13 (rep.50:40-51:06, sel.0)
A fost difuzată o știre , cu o durată de aproximativ 25 de secunde, care a avut ca subiect implicarea
vloggerului Shelly într-un accident rutier. Redăm, mai jos, transcriptul integral al conținutului știrii:
Dragoș Bistriceanu (prezentator): Shelly, un nou accident cu mașina la doar câteva luni după ce și-a
distrus bolidul de 70.000 de euro.
A fost difuzată o înregistrare video care a conținut imagini cu Shelly și alți doi tineri aflați lângă mașina
avariată. Pe tot parcursul difuzării imaginilor în partea dreaptă a ecranului a fost titrat: Bogdan Iovițoiu.
Imaginile au fost însoțite de următoarele comentarii:
Voce martor: Al câtelea accident e, al patrulea?
Shelly: Bă, pleacă mă de aici, nu auzi?
Voce martor: Mamă! Al câtelea e mă, Shelly, al patrulea sau al cincilea?
Shelly: Al doilea. Pleacă de aici!
(…)”
„(...)
29.08.2020
 România de Poveste, ora 21:00
În cadrul emisiunii România de Poveste, difuzată la ora 21:00, pe ecran au fost afişate următoarele
informaţii despre Selly:
 S1(rep.02:46-34.46, sel.21) Pe o bandă galbenă afişată imediat sub zona dedicată
titlurilor emisiunii au fost titrate informaţiile: CINE ESTE CU ADEVĂRAT SELLY;
ACUZAŢII GRAVE, IMAGINI EXPLOZIVE CU MORALISTUL SELLY, CUM A
ÎNCĂLCAT SELLY ORDONANŢELE MILITARE ÎN PANDEMIE; FILMĂRI CU
DEPLASĂRILE ILEGALE ALE LUI SELLY; INTREBĂRI INCOMODE PENTRU SELLY
ÎN DIRECT; A CONSUMAT SUBSTANŢE CU EFECT HALUCINOGEN?; EXISTĂ
CONSUMATORI DE DROGURI ÎN ANTURAJUL LUI?; ESTE CERCETAT PENTRU
ZĂDĂRNICIREA COMBATERII BOLILOR?; CUM A ÎNCĂLCAT SELLY ORDONANŢA
DE URGENŢĂ LA FRIZERIE; CUM A ÎNCĂLCAT SELLY LEGEA NOAPTEA DUPĂ
ORA 22:00; PROBELE UNEI ANCHETE JURNALISTICE DESPRE SELLY.
 S2(rep. 13:29-13:34, sel.21) Pe ecran a fost afişată o poză a vlogger-ului Selly şi
următorul text suprapus peste poză: URMEAZĂ ÎNREGISTRĂRI SCANDALOASE
CARE ÎL DEMASCĂ PE SELLY. De asemenea, pe o bandă galbenă afişată imediat sub
zona dedicată titlurilor emisiunii au fost titrate informaţiile: ULTIMA ORĂ PE SELLY L-A
APUCAT FRICA; CE URME VREA SĂ ŞTERGĂ SELLY;
 România de Poveste, ora 22:00
Moderator: Ioan Korpos
Invitaţi: Pavel Abraham- avocat; Valentin Pârvu- investigator
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Titluri: CINE ESTE CU ADEVĂRAT SELLY, ACUZAŢII GRAVE; IMAGINI EXPLOZIVE CU
MORALISTUL SELLY.
În regim de Breaging News moderatorul Ioan Korpos a prezentat următorele informaţii despre
vloggerul Selly:
S3(rep.18:41-26:00, sel.22) Moderatorul: Doamnelor şi domnilor echipa de investigaţii România
TV a realizat o amplă, o adevărată documentare. Vă prezentăm în această seară adevărata faţă a
moralistului Selly, vloggerul care influenţează, aşa cum ştiţi, noua generaţie. Este în centrul
unor acuzaţii extrem, extrem de grave. Chiar colegii de breaslă îl acuză de: consum de
droguri, în timpul Stării de Urgenţă s-a filmat când încălca chiar ordonaţele militare. Pentru
toate acsete imagini şi dezvăluiri vreau să vă spun că am transmis domnului Şelaru prin
email întrebări oficiale, aşa cum se face o anchetă jurnalistică. Ce a ales să facă, cum şterge
Selly urmele o să vedeţi în doar câteva momente doamnelor şi domnilor. Haideţi penru
început chiar în aceste momente să urmărim materialele.
A fost difuzat un material înregistrat care a conţinut secvenţe înregistrate cu vloggerul Selly ce
reprezintă fragmente din postărle acestuia pe conturile media însoţite de texte titrate pe ecran şi
cometarii ale vocii din off.
► În imagini se poate observa vloggerul şi cântăreţul Dorian Popa aflat la locuinţa
acestuia din Domneşti. Selly face următorul cometariu: Acum în 2020 vedeţi voi Dorian tocmai
şi-a terminat casa, s-a mutat, şi-a treminat şi piscina, iar acei pereţi albi superbi nu au fost atinşi de
niciun pic de spumă. Cred că trebuie să-i facem un cadou de casă nouă. Doriane tată e drept au
trecut doi ani dar eu nu am uitat şi azi e timpl să-mi iau revanşa.
Pe ecran a fost titrat: MARŢI 11 MAI 2020.
Voce din off: Pe 11 mai 2020 Selly a mers la cumpărături ca să pregătească o farsă pentru
prietenul lui cântăreţul Dorian Popa. La acea dată România încă se afla în Stare de Urgenţă şi
potrivit Ordonanţelor Militare oamenii puteu ieşi la cumpărături doar pentru produse de strictă
necesitate, precum alimente sau medicamente. Iată însă pentru ce a mers Selly la magazin.
Voce Selly: M-am dus să iau ce terbuie pentru prank , nişte de alea cu spumă, am luat nişte
măşti, nişte tuburi cu euro. Pentru că nu ai cum să faci un prank de succes dacă arăți ca Mihai
Eminescu în depresie, trebuie să mergem să ne tundem boșilor, nu mai avem cum să mai stăm cu
șobolanul ăsta pe cap.
► Imaginile îl prezintă apoi pe Selly pe scaunul unei frizerii. Pe ecran a fost titrat: SELLY
SE TUNDE ÎNTR-UN SALON ÎNCHIS DE PANDEMIE.
Informaţii titrate pe ecran: SELLY SE TUNDE ÎNTR-UN SALON ÎNCHIS DE PANDEMIE; CU
PATRU ZILE ÎNAINTE DE ÎNCETAREA STĂRII DE URGENŢĂ.
Selly aflat pe scaunul frizeriei: Așa se face o tunsoare pe timp de pandemie (cuvintele sunt
acoperite de beep-uri). E închis momentan, nu m-a mai tuns nimeni niciodată cu masca pe față,
nu știu cum dracu o să faci aici la perciuni, dar hai că ne descurcăm noi cumva.
După ce a ieșit de la salon, Selly comentează: Mă întorc în cartier să pun la cale mai bine farsa,
să pun la cale toate detaliile și ne vedem diseară cu toții frații, cu farsa lui Dorian. Doriane, vezi că ne
răzbunăm, nu mai stăm la discuții.
► Farsa organizată de Selly şi prietenii acestuia acasă la Dorian Popa
Voce din off: După lăsarea întunericului, Selly și alți trei prieteni au încălcat din nou
restricțiile impuse de starea de urgență care interzicea deplasare pe domeniul public a
grupurilor mai mari de 3 persoane dacă nu aparțin aceleași familii. Cei patru prieteni au plecat
din București și au mers acasă la Dorian Popa, la o oră în care oamenii puteau ieși din casă
doar pentru urgențe extreme.
Selly aflat într-o mașină cu niște prieteni: Suntem pe punctul să intrăm peste Dorian, singura
problemă, e o problemă gravă totuşi este că Dorian încă nu a adormit, deci se uită la un film acum, nu
știu la ce se uită și mi-a zis Babs că mă informează cât de curând posibil când adoarme Dorian. Ce zici
că o să zică Popa când o să îi intre în pat oamenii îmbrăcați așa la el în casă?
Prieten: Nu știu, chiar sunt curios. Doar să nu folosească pistolul ăla că atunci e nașpa.
Prieten: Trei ore mai târziu, s-a făcut miercuri și Dorian nu a adormit.
Titrat pe ecran: 12 MAI 2020.....STARE DE URGENȚĂ, SELLY ȘI CEI TREI PRIETENI INTRĂ
ÎN CASA LUI DORIAN POPA. NU ERA O ORGENȚĂ. 12 MAI 2020; STARE DE URGENŢĂ DUPĂ
MIEZUL NOPŢII; SELLY ŞI CEI TREI PRIETENI INTRĂ ÎN CASA LUI DORIAN POPA, NU ERA O
ORGENȚĂ!
Imaginile prezintă pe Selly și prietenii săi, toți mascați, cum pătrund în casa lui Dorian Popa, apoi
intră în dormitorul acestuia însoţiţi de Babs, iubita cântăreţului. În timp ce acesta doarme, Selly cu
prietenii săi încep să strige și să tragă cu pistoale cu spumă în Dorian Popa. Acesta din urmă se
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trezește speriat și recunoaște că îl înțelege pe Selly, care a fost în urmă cu doi ani victima unei alte
farse, pusă la cale de Dorian Popa.
Dorian Popa: Mă dar retardaţi ...mamă ce gust are! Mă ce m-am speriat băga-mi-aş picioarele!
Mamă acum înţeleg ce simţi.
Selly: Acuma înţelegi prin ce am trecut eu! Bine la mine nu a fost chiar aşa violent dar totuşi...
Dorian Popa: Bine ai venit la mine acasă mă!
Selly: Bine te-am găsit! Că nu te-am găsit chiar bine dar.. înţelegi...
Pe ecran sunt difuzate de mai multe ori imagini cu data la care a fost postat pe You Tube acel
videoclip.(12 mai 2020).
Voce din off: Cu această farsă, Selly a încălcat restricțiile impuse în starea de urgență, când
românii au fost obligați să stea izolați la domiciliu. Selly s-a plimbat prin oraș, a făcut
cumpărături, s-a tuns la un salon de lux care la acea dată ar fi trebuit să fie închis din cauza
restricțiilor, iar noaptea după ora 22:00, când circulația cetățenilor era drastic restricționată
Selly și câțiva prieteni au mers acasă la Dorian Popa, într-o localitate aflată la câțiva km de
Capitală, dar nu pentru că acesta ar fi avut nevoie urgentă de alimente sau că ar fi fost bolnav.
Selly a făcut toate acestea doar că să îi plătească o poliță prietenului său care în 2018 i-a făcut o
farsă asemănătoare. 25.20
► Farsa organizată de Dorian Popa în 2018 a cărei victime a fost Selly.
Dorian Popa: Hai la Craiova să-l tezim pe Selly!!!
Voce Selly: Băieţi şi fete ameţiţii ăştia doi mai exact ameţitul junior Gami şi ameţitul senior
Dorian hâtz Popa, bun prieteni de ai mei, s-au decis să-mi facă un mega, mega prank şi să vină la
Craiova, să bată 200 de km ca să mă trezească din somn la 02 noaptea şi să dea cu spumă pe la
mine prin casă şi cu tubul cu euro.
Imaginile prezintă pe Dorian Popa și prietenii săi cum pătrund în casa lui Selly, în timp ce acesta
doarme este stropit cu spumă.
Voce Selly: Atunci eu am jurat că o să mă răzbun pe ei şi o să le întorc prank-ul.
După prezentarea acestui material înregistrat moderatorul a făcut următul comentariu:
S4 (rep. 26:01-30:35, sel. 22) Moderatorul: Şi asta nu este nimic, de la încălcarea
ordonanţelor militare o să vedeţi unde s-a ajuns. Aşa cum vă spuneam mai devreme chiar
colegii de breaslă vin doamnelor şi domnilor cu acuzaţii uluitoare, cu acuzaţii extrem de grave.
Iată, Abi Talent îl acuză pe Selly că se drogheză. Chiar în aceste momente venim cu toate
dezvăluirile.
În continuare a fost difuzat un material înregistrat ce a conţinut secvenţe din melodiile şi
videoclipurile aferente interpretate de Selly dar şi de alţi interpreţi cu care Selly se află în confruntare
directă pe reţele media.
Una din melodiile interpretate de Selly a avut următoarele versuri:
Mă cobor din maşină,
Trag Spice fără nicio vină,
Miroase a cocaină,
Metamfetamină cristalină,
Mă cobor din maşină,
Trag Spice fără nicio vină,
Miroase a cocaină,
Metamfetamină cristalină,
Ai grijă garda e în spatele tău.
Au fost prezentat în materialul înregistrat scurte secvenţe cu videoclipuri realizate de interpreţi
cu care Selly se află în confruntare directă pe reţele media.
Selly: Să aveţi mare grijă la şerpi, să numai credeţi tot ce vedeţi pe internet şi să nu vă lăsaţi de
şcoală.
S5 (rep.30:37-34:14, sel.22) În continuare în studio moderatorul a dat citire emailului trimis de
RTV, prin intermediul jurnalistului Rafaelo Varga, lui Selly ce conţine anumite întrebări adresate lui
Selly cu scopul de a clarifica informaţiile şi acuzaţiile apărute în spaţiul media.
Moderator: În aceste momente doamnelor şi domnilor pe micile ecrane România TV colegii mei
i-au transmis domnului Şelaru, lui Selly zilele trecute mai exact ieri dar şi alaltăieri mai multe
masaje, emailuri dar şi managerului său pentru a clarifica evident nişte lucruri importente. Am chair
aici în faţa mea iată, exat ce vedeţi acum pe micile ecrane.
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Moderatorul a dat citire întrebărilor formulate pe email de către reporterul Rafaelo Varga: Care
este poziţia dumneavoastră oficială vis a vis de acuzaţiile lui Abi Talent? Aţi consumat sau
obişnuiţi să consumaţi substanţe cu efect halucinogen? V-aţi aflat sau vă afaţi în anturaje în
care există consumatori de droguri? Acesta este iată primul email trimis. Apoi a doua zi
colegul meu, îl întreabă pe Selly, trimite acest mail, cu rugămintea de a ne răspunde la
întrebările legate de consumul de droguri revin cu întrebări suplimentare în legătură cu alte
acuzaţii extrem de grave privind zădărnicirea combaterii bolilor în stările de urgenţă. Vă
rugăm să ne oferiţi un punct de vedere oficial în legătură cu prezenţa dumneavaostră într-un
salon de înfrumuseţare, aşa cum aţi văzut puţin mai devreme în imagini, în timpul stării de
urgenţă unde aţi fost tuns deşi saloanele erau închise prin lege. Totul s-a petrecut în luna
mai a acestui an. De asemenea, tot în luna mai, când România era în Stare de Urgenţă aţi
făcut o deplasare după ora 22.00 cu un grup mai mare de trei persoane dintr-o altă localitate
încălcând prevederile ordonanţelor militare pentru ai face o farsă lui Dorian Popa. Vă rog să
ne precizaţi ce aţi menţionaţi în declaraţia pe propria răspundere, dacă aţi avut una, la
motivul deplasării. De asemenea vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi fost chemat la poliţie
pentru a da declaraţii în legătură cu încălcarea ordonanţelor militare din timpul stării de
urgenţă. Toate dovezile la care fac referire în această solicitare sunt descărcate de pe vlogul
dumneavoastră din data de 12 mai când România era în Stare de Urgenţă. Sunt mesajele,
emailurile trimise de colegul meu.
Moderatorul: Până la această oră, doamnelor şi domnilor, domnul Şelaru adică Selly şi
staful lui au refuzat să dea curs acestui demers jurnalistic şi nu ne-au dat răspunsuri. Iar în
ceea ce priveşte filmările cu Selly din stare de urgenţă prezentate de noi Selly, atenţie, a
blocat accesul internauţilor la ele. Ne întrebăm evident de ce?
În continuare invitaţii prin videocall, Pavel Abraham şi Valentin Pârvu, au adus în discuţie
necesitatea clarificării acestor informaţii apărute în spaţiul public despre Selly prin prezentarea unui
punct de vedere dat de Selly sau decătre reprezentaţii legali ai acestuia.
Cu privire la următoarele aspecte sesizate de petent în reclamaţia nr. 8312/31.08.2020: La
final la 22:46 a dat o serie de informaţii cum Ministrul Sănătăţii are virusul ucigaş, însă nu se
specifică numele lui, iar legat de acel român nu există alte ştiri pe alte publicaţii. Din ce a dat postul
se înţelege a fi Nelu Tătaru; în cadrul ediţiei informative Ştirile România TV difuzată la ora 23:00,
în prima parte a acesteia, la ora 22:46, în momentul în care prezentatoarea a anunţat principalele
ştiri ale ediţiei informatve, aceasta a prezentat informaţia:
S6 (rep. 45:39-45:48, sel.22) Prezentatoare: Ministrul sănătăţii a luat şi el virusul ucigaş.
Este greu atât moral cât şi fizic spune acesta.
S7(rep. 09.10-19.20, sel.23) În timpul ediţiei de ştiri Ştirile România TV difuzată la ora 23:00,
pe o bandă albă afişată imediat sub zona dedicată titlurilor a fost prezentată informaţia: IMEDIAT:
ŞI MINISTRUL SĂNĂTĂŢII A LUAT VIRUSUL UCIGAŞ; ŞTIREA MOMENTULUI - "e greu atât
moral cât şi fizic". Această informaţie a fost afişată, permanent, timp de 10 minute pe ecran.
Această informaţie nu a constituit o ştire în cadrul ediţiei informative Ştirile România TV
difuzată la ora 23:00, aşa cum a anunţat prezentatoarea la ora 22:46.
30.08.2020
 Știrile România de la ora 12:00
 S1(rep.27.30-34.47 sel.12)
Titluri știre: NOI IMAGINI CU MORALISTUL SELLY CARE ÎNCALCĂ LEGEA; FILMĂRI
EXPLOZIVE CARE ÎL DEMASCĂ PE SELLY; POLIȚIA ANALIZEAZĂ IMAGINILE CU SELLY DUPĂ
ÎNCĂLCAREA ORDONANȚELOR; CE FACE POLIȚIA DUPĂ CE SELLY A ÎNCĂLCAT
ORDONANȚELE.
Prezentator: Vă arătăm în momentele următoare cum a sfidat Selly restricțiile impuse de
Arafat în starea de urgență.
Prezentatoare: Totul s-a întâmplat atunci când românii erau obligați să stea izolați acasă și
puteau circula doar dacă aveau asupra lor declarația pe proprie răspundere completată.
Prezentator: Pe 11 mai anul acesta blogger-ul milionar a mers la cumpărături cu scopul de a
achiziționa câteva obiecte care nu se încadrau la stricta necesitate, iar după lăsarea întunericului a
mers la prietenul său, Dorian Popa.
Prezentatoare: Haideți să urmărim imaginile pe care le-a postat Selly la câteva ore după pe data
de 12 mai 2020, când România se afla sub restricțiile stării de urgență.
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A fost difuzat un material realizat de post în care apar fragmente din postările online ale lui
Selly. În aceste postări, Selly anunța că îi va pregăti o farsă prietenului său Dorian Popa pentru a se
răzbuna pe acesta pentru o altă farsă la care însă Selly a fost victima. Aceste imagini au fost
comentate de vocea din off.
Voce din off: Pe 11 mai 2020 Selly a mers la cumpărături ca să pregătească o farsă pentru
prietenul lui, cântărețul Dorian Popa. La acea dată, România se afla încă în stare de urgență și
potrivit ordonanțelor militare, oamenii puteau ieși la cumpărături doar pentru produse de strictă
necesitate precum alimente și medicamente. Iată însă pentru ce a mers Selly la magazin.
Selly aflat într-un cunoscut magazin de jucării: M-am dus ca să iau tot ce trebuie pentru m-am
dus să iau niște de-alea cu spumă, nu știu cum le zice, am luat niște măști, am luat niște tunuri cu
euro... pentru că nu ai cum să faci (neinteligibil) de succes dacă arăți ca Mihai Eminescu în depresie,
trebuie să mergem să ne tundem boșilor, nu mai avem cum să mai stăm cu șobolanul ăsta pe cap.
Imaginile îl prezintă apoi pe Selly pe scaunul unei frizerii. Pe ecran a fost titrat: SELLY SE
TUNDE ÎNTR-UN SALON ÎNCHIS DE PANDEMIE.
Selly aflat pe scaunul frizeriei: Așa se face o tunsoare pe timp de pandemie (cuvintele sunt
acoperite de beep-uri). E închis momentan, nu m-a mai tuns nimeni niciodată cu masca pe față, nu știu
cum dracu o să faci aici la perciuni, dar ne descurcăm noi cumva.
După ce a ieșit de la salon, Selly comentează: Mă întorc în cartier să pun la cale mai bine farsa,
să pun la cale toate detaliile și ne vedem diseară cu toții frații, cu farsa lui Dorian. Doriane, vezi că ne
răzbunăm, nu mai stăm la discuții.
Voce din off: După lăsarea întunericului, Selly și alți doi prieteni au încălcat din nou
restricțiile impuse de starea de urgență care interzicea deplasare pe domeniul public a
grupurilor mai mari de 3 persoane dacă nu aparțin aceleași familii. Cei patru prieteni au plecat
din București și au mers acasă la Dorian Popa, la o oră în care oamenii puteau ieși din casă
doar pentru urgențe extreme.
Selly aflat într-o mașină cu niște prieteni: Suntem pe punctul să intrăm peste Dorian, singura
problemă, e o problemă gravă, că Dorian încă nu a adormit, deci se uită la un film acum, nu știu la ce
se uită și mi-a zis Babs că mă informează cât de curând posibil când adoarme Dorian. Ce zici că o să
zică Popa când o să îi intre în pat oamenii îmbrăcați așa la el în casă?
Prieten: Nu știu, chiar sunt curios. Doar să nu folosească pistolul ăla că atunci e nașpa.
Prieten: Trei ore mai târziu, s-a făcut miercuri și Dorian nu a adormit.
Titrat pe ecran: MIERCURI 12 MAI 2020.....STARE DE URGENȚĂ, DUPĂ MIEZUL NOPȚII.
SELLY ȘI CEI TREI PRIETENI INTRĂ ÎN CASA LUI DORIAN POPA. NU ERA O ORGENȚĂ. 12 MAI
2020.
Imaginile prezintă pe Selly și prietenii săi, toți mascați, cum pătrund în casa lui Dorian Popa, apoi
intră în dormitorul acestuia. În timp ce acesta doarme, Selly cu prietenii săi încep să strige și să tragă
cu pistoale cu spumă în Dorian Popa. Acesta din urmă se trezește speriat și recunoaște că îl înțelege
pe Selly, care a fost în urmă cu doi ani victima unei alte farse, pusă la cale de Dorian Popa.
Pe ecran sunt difuzate de mai multe ori imagini cu data la care a fost postat pe You Tube acel
videoclip.(12 mai 2020).
Voce din off: Cu această farsă, Selly a încălcat restricțiile impuse în starea de urgență, când
românii au fost obligați să stea izolați la domiciliu. Selly s-a plimbat prin oraș, a făcut
cumpărături, s-a tuns la un salon de lux care la acea dată ar fi trebuit să fie închis din cauza
restricțiilor, iar noaptea după ora 22:00, când circulația cetățenilor era drastic restricționată
Selly și câțiva prieteni au mers acasă la Dorian Popa, într-o localitate aflată la câțiva km de
București, dar nu pentru că acesta ar fi avut nevoie urgentă de alimente sau că ar fi fost bolnav.
Selly a făcut toate acestea doar că să îi plătească o poliță prietenului său care în 2018 i-a făcut o
farsă asemănătoare.
Prezentator: Contactat de România TV printr-o adresă oficială, nici Selly și nici staff-ul său
nu au vrut să comenteze aceste informații.
Prezentatoare: Mai mult, nici nu a confirmat, nici nu a infirmat dacă a fost audiat la poliție.
 Breaking News de la ora 13:00
 S2(rep.05.07-15.45 sel.13)
Titluri afișate pe ecran: NOI IMAGINI CU MORALISTUL SELLY CARE ÎNCALCĂ LEGEA; SELLY
RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PRIVIND DROGURILE; RĂSPUNSUL LUI SELLY REFERITOR LA
ACUZAȚIILE LUI ABI TALENT: NU CONSUM DROGURI; SELLY: M-AM DEPLASAT LA FARSE ÎN
INTERES DE SERVICIU; SELLY EXPLICĂ ÎNCĂLCAREA ORDONANȚELOR MILITARE; SELLY: UN
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PRIETEN M-A TUNS LA SALONUL ÎNCHIS; RĂSPUNSUL LUI SELLY LA ACUZAȚIILE LUI ABI
TALENT: NU CONSUM DROGURI; CE FACE POLIȚIA CU IMAGINILE ÎN CARE APARE SELLY.
Cristina Șincai: Și breaking news la România TV, Selly răspunde acuzațiilor din spațiul
public legate de încălcarea ordonanțelor militare, dar și acuzațiilor făcute de un coleg de
breaslă, potrivit cărora ar consuma droguri. Care sunt răspunsurile vlogger-ului, dar și ce
decide acum poliția care vizionează imaginile, aflăm toate aceste răspunsuri de la colegele
mele, Raluca Curteanu și Laura Duță.
Raluca Curteanu: Bună ziua tuturor, iată, avem răspunsuri nu pentru noi, ci în mediul
online așa cum ne-a obișnuit domnul Șelaru. Noi după ce aseară am difuzat materiale luate
chiar de pe vlogg-ul lui în care am aflat cum în plină stare de urgență, domnul Șelaru împreună
cu niște prieteni s-au dus să îi facă o farsă lui Dorian Popa, astăzi primim și explicația. Care era
urgența? Era în interes de serviciu, omul are un business pe care trebuie să îl întrețină, noi știm
că este influencer și ne gândim cam ce a vrut el să arate prin acel vlogg, cam cum tinerii să iasă
din casă în plină stare de urgență, să își pună sănătatea în risc, că așa se întâmplă sau să fii
pasibil de o anchetă, de amendă, cam asta cred că a vrut tânărul Selly să le arate celor care îl
urmăresc. Mai departe el spune că a ieșit din casă să se ducă la frizerie să se tundă, când toate
frizeriile erau închise, inclusiv președintele Iohannis când a fost întrebat unde se tunde, a spus, acasă,
ei bine pentru domnul Selly s-a făcut o excepție, s-a deschis frizeria taman pentru dumnealui pentru că
are un prieten acolo și s-a dus să îl tundă, mă gândesc din nou ce o fi completat pe declarația de
avere, interes de serviciu probabil și în final răspunde și acuzațiilor privind consumul de droguri,
ne spune că nu a consumat droguri și nici nu consumă, dar din nou ne întrebăm de ce au fost
șterse de pe You Tube acele melodii ale lui Abi Talent în care îl acuză pe Selly că este
consumator. Știm foarte bine că toate aceste imagini la care ne referim au ajuns la poliție și se
face o anchetă.
Laura Duță: Ce este important Raluca, ceea ce e important, Cristina, este că pe 12 mai
2020 , în plină stare de urgență, Selly merge la Dorian Popa împreună cu alți 4 prieteni la
prietenul său Dorian Popa, la 2 noaptea, să facă o farsă. Noi știm așa, că în starea de urgență
trebuia să ieși doar în stare de urgență, peste 3 membri ai aceleiași familii, noi așa știm.
Raluca Curteanu: Selly nu știe.
Laura Duță: Este în interes de serviciu, pentru că într-adevăr, dacă ieșeai noaptea puteai să
declari acolo, eu sunt în interes de serviciu. Noi am făcut acel material cu datele respective, când a
fost la frizerie, cum spui tu, erau închise toate frizeriile, toate coaforurile, toată lumea știe că nu aveai
unde să te aranjezi, chiar dacă era un priten, acel salon a fost deschis, așa era stipulat în ordonanța
militară. Eu vă propun să vedem materialul, investigația, ancheta făcută de noi și după aceea să le
luăm punctual. Să vedem materialul.
A urmat difuzarea aceluiași material despre vblogger-ul Selly, din cadrul ediției informative de la
ora 12.00.
Cristina Șincai a comentat: Ce a răspuns Selly la toate aceste acuzații, că înțelegem că întrun final a răspuns.
Raluca Curteanu: A răspuns și o să citesc ca să nu mai las loc de interpretări, spune așa:
Am fost la Dorian Popa în interes de serviciu, având declarație pe firma pe care o dețin, m-am
dus să filmez un vlogg în interes de serviciu, în scop de business. A fost să facă o farsă și să le
arate tinerilor, eu asta înțeleg să le arate tinerilor cum poate fi încălcată ordonanța militară în
stare de urgență și mai dă o explicație, de ce erau patru și nu trei, eram cu toții în interes de
serviciu și nu cunosc niciun articol de lege care să restricționeze activitățile de serviciu la trei
persoane. Și răspund eu, ordonanța militară nr.3 art.2. Înțeleg că tu poți să ne spui ce spune
poliția.
Laura Duță: Acest material făcut de noi l-am dat către poliție, l-am dat către MAI, cei care
dădeau acele ordonanțe militare în starea de urgență, pentru a ne lămuri și cu răspunsurile lui
Selly, dacă s-a încălcat sau nu vreo ordonanță militară, vreo restricție impusă în acea perioadă.
Așteptăm răspunsurile. 1961670 de persoane urmăreau la acea oră la două noaptea cum patru
prieteni alături de Selly, o altă persoană care filma, iubita lui Dorian, șase, s-au întâlnit la două
noaptea, spune el că are un business. Păi în acel business trebuie să aflăm dacă cei trei
prieteni au declarat, facem parte din firmă, avem la două noaptea când toată lume stă în casă și
nu are voie, să facem vlogg-uri. Dacă este așa, este totul corect, dacă nu, așteptăm reacția
poliției și MAI.
 S3(rep.15.55-17.52 sel.13)
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Raluca Curteanu: Fac o precizare, pe lângă faptul că el se duce să își facă un business, sunt
sute de mii de firme care au falimentat din cauza stării de urgență pentru că nu aveai voie să ieși din
casă, noi când veneam la redacție eram opriți de filtrele de poliție și trebuia să demonstrăm că noi
venim să ne facem job-ul, ei la Selly nu s-a pus. La salonul închis era un prieten de-al meu care s-a
oferit să îmi facă această favoare, să mă tundă, salonul era închis pentru clienți, m-am tuns folosind
mască și folosind toate mijloacele de protecție, repet, salonul s-a deschis când toate celelalte saloane
erau închise, inclusiv președintele se tundea acasă, Selly avea prioritate, se deschidea salonul pentru
el. Ce spune legea...
Laura Duță: Selly oare a scris în declarație, mă duc acum, este închis coaforul, eu mă duc la un
prieten de-al meu să mă tund, că special pentru mine se va deschide acest salon și am voie, nu? Și cel
care tunde zice, da, eu am voie să îl deschid pentru că a venit Selly să îl tund. Sunt foarte curioasă,
reacția poliției.
Raluca Curteanu: Și încheiem, Laura cu consumul de droguri, pentru că este o acuzație
extrem, extrem de gravă, când un coleg de breaslă, chiar dacă pune acuzațiile pe ritmurile
muzicii, îl acuză pe Selly pentru că este consumator, repet acest You Tube a fost șters ulterior
de firma unde domnul Selly activează și atunci noi am pus întrebarea, ești sau nu consumator
de droguri, răspunsul lui Selly: Legat de consumul de substanțe halucinogene, doresc să spun
că nu consum și nu am consumat niciodată substanțe cu efect halucinogen și la întrebarea de
ce nu răspunde întrebărilor adresate de România TV, ne spune că nu vrea să își asocieze
imaginea cu postul nostru de televiziune, deși face vlogg-uri pe spinarea noastră, recunoaște
că și în trecut a fost contactat de noi pentru diferite știri, însă nu a vrut să le comenteze.
 Știrile România TV de la ora 14:00
 S4(rep.04.25- 06.02 sel.14)
Titluri pe ecran: SELLY RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PRIVIND DROGURILE; SELLY: M-AM
DEPLASAT LA FARSE ÎN INTERES DE SERVICIU; SELLY EXPLICĂ ÎNCĂLCAREA
ORDONANȚELOR MILITARE; CE FACE POLIȚIA CU IMAGINILE ÎN CARE APARE SELLY; SELLYTÂNĂRUL MODEL PENTRU ADOLESCENȚI, DEMASCAT.
Prezentator: Selly răspunde acuzațiilor apărute în spațiul public privind încălcarea ordonanțelor
militare, dar și acuzațiilor unui coleg de breaslă potrivit căruia consumă droguri.
Prezentatoare: Care sunt răspunsurile vblogger-ului, dar și ce decide acum poliția care
vizionează imaginile, ne spune colega noastră, Raluca Măndoiu.
Raluca Măndoiu: Bun găsit. În plină stare de urgență, când românii nu aveau voie să iasă din
case decât în baza unui motiv bine întemeiat, Selly a postat pe vbloggul său mai multe filmări. Într-una
era surprins într-un salon de înfrumusețare, spunea că se tunde și că respectivul salon a fost deschis
special pentru el. Rămâne însă de văzut dacă poliția face verificări în acest sens pentru a vedea ce a
scris și dacă a avut la momentul respectiv o declarație pe proprie răspundere. Totodată mai apare o
filmare în acre cu mult după miezul nopții când era interzisă ieșirea din casă, împreună cu mai mulți
prieteni Selly ar fi mers la locuința lui Dorian Popa pentru a-i face o farsă. Și în acest caz așteptăm să
vedem dacă a fost o înscenare sau Selly a mers acolo după miezul nopții și mai ales ce a putut să
scrie pe declarație, în condițiile în care nu aveai voie să ieși din casă decât dacă aveai o problemă
medicală sau o urgență. Așteptăm, cum vă spuneam, un punct de vedere oficial din partea poliției
române, în condițiile în care în plină stare de urgență am văzut sute de mii de români sancționați s-au
dat atunci peste 300 de mii de amenzi cu o valoare de peste 130 milioane de euro.
 Breaking News, de la ora 15:02
 S5(rep.01.30-03.43 sel.15)
Prezentatoare: Cristina Șincai.
Invitați: Cristian Ciocan- director în cadrul MAI; Adrian Cuculis-avocat
Titluri pe ecran: SELLY RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR PRIVIND DROGURILE; SELLY: M-AM
DEPLASAT LA FARSE ÎN INTERES DE SERVICIU; SELLY EXPLICĂ ÎNCĂLCAREA
ORDONANȚELOR MILITARE; CE FACE POLIȚIA CU IMAGINILE ÎN CARE APARE SELLY; SELLYTÂNĂRUL MODEL PENTRU ADOLESCENȚI, DEMASCAT; ADEVĂRUL DESPRE ILEGLITATEA
FARSELOR LUI SELLY; POLIȚIA A PRIMIT IMAGINILE INCRIMINATOARE CU SELLY; SELLY SE
ACUZĂ ÎN EXPLICAȚII, CONTROVERSA ZILEI; DIRECTOR MAI: POLIȚIA SE VA PRONUNȚA ÎN
CAZUL LUI SELLY.
Cristina Șincai: Avem filmări și dezvăluiri de ultimă oră, Selly, idolul adolescenților,
demascat, Selly se acuză în explicații, director în Ministerul de Interne va fi la România TV, va
face anunțul oficial de la Interne despre Selly. Un investigator face noi dezvăluiri despre acesta și
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poliția a primit imaginile incriminatoare, adevărul despre ilegalitățile farselor lui Selly, totul într-o
ediție specială alături de invitații mei. Selly răspunde acuzațiilor apărute în spațiul public privind
încălcarea ordonanțelor militare, dar și acuzațiilor făcute de un coleg de breaslă potrivit căruia
consumă droguri. Care sunt răspunsurile vlogger-ului dar și ce decide acum poliția care vizionează
imaginile, ne spune Raluca Măndoiu, bun găsit.
Raluca Măndoiu: Bun găsit, în plină stare de urgență, atunci când românii nu puteau să iasă din
casă decât cu motive bine întemeiate, Selly a postat în mediul online mai multe filmări. Într-una dintre
ele vlogger-ul este surprins într-un coafor și susține că salonul de înfrumusețare a fost deschis special
pentru el, rămâne însă de văzut dacă autoritățile se vor autosesiza în acest caz, în condițiile în acre o
tunsoare nu reprezenta nicicum un motiv urgent. De asemenea, mai apare o filmare realizată după
miezul nopții în care Selly însoțit de mai mulți prieteni merge acasă la Dorian Popa pentru a-i face
acestuia o farsă, în acea perioadă ieșirea din casă după ora 22:00 era interzisă. Selly a declarat însă
că a completat o declarație pe proprie răspundere și că s-a deplasat în interes de serviciu pentru a
realiza acest clip, însă trebuie ținut cont de faptul că aveau voie să se deplaseze la serviciu doar
persoanele care aveau meserii care necesitau neapărat deplasarea. Așteptăm să vedem și în acest
caz dacă autoritățile au luat măsuri, așteptăm un răspuns oficial din partea poliției române. Vă
reamintesc faptul că în perioada stării de urgență au fost amendați peste 300 de mii de români, iar
valoarea amenzilor depășește 130 de milioane de euro.
 S6(rep.03.55-06.05 sel.15)
A fost dată legătura jurnaliștilor România TV, Raluca Curteanu și Vali Pârvu.
Raluca Curteanu: Într-adevăr Selly răspunde în mediul online după ce România TV a prezentat
materialul care arată foarte clar cum în plină perioadă a stării de urgență, Selly se ducea împreună cu
trei prieteni la vedere plus unul care filma, dintr-o localitate în Alta, undeva aproape de miezul nopții, să
plătească o poliță, să facă o farsă pentru Dorian Popa, cam asta era urgența când noi nu puteam să
ieșim din casă, să mergem la serviciu, decât explicând foarte clar domnilor polițiști, care pe mine m-au
oprit în fiecare zi să mă întrebe unde mă duc, iată, Selly se ducea să facă această farsă și haide să
citim clar răspunsul lui Selly ca să nu lăsăm loc de interpretări: Am fost la Dorian Popa în interes de
serviciu, având declarație pe firma pe care o dețin. M-am dus să filmez un vlogg în interes de serviciu,
în scop de business, așadar, filma un material care urma apoi să îl pună pe vlogg-ul lui, acest Selly
care este un influencer și care ne arată copiilor, că în general copiii se uită la el, cam ce trebuie făcut
în starea de urgență.
Vali Pârvu: Înainte de a le arăta copiilor lucrurile astea, ar trebui să le explice adulților, celor care
înțeleg și care au respectat legile din această țară, cum el Selly pe firma lui era ori angajat și dacă era
angajat acea meserie a lui ar fi trebuit să fie în nomenclatorul meseriilor și am deschis aici
nomenclatorul și spune așa, am găsit două lucruri unde ar putea fi încadrat, și anume videojurnalist,
ocupație care a fost eliminată, videojurnalist cu studii medii, aici nu se încadrează pentru că la
momentul respectiv Selly nu dăduse bacalaureatul, deci nu avea studii medii sau videojurnalist cu
studii superioare, unde nu e cazul. În primul rând ar trebui să ne explice acest băiețaș în ce calitate, ce
meserie avea el, legal în România, recunoscută de statul român, pentru care cu siguranță p firmă
plătea taxe și impozite, dar am vrea să știm și noi și să ni se și răspundă cam cum este el angajat sau
dacă este patron.
 S7(rep.06.55-11.40 sel.15)
Raluca Curteanu: Vali, dar uite ce spune el, când este întrebat de ce erau așa mulți în mașină,
pentru că așa cum i-am numărat noi, erau vreo trei la vedere, unul care filma, la Dorian Popa s-au mai
întâlnit cu unii, zice, eram cu toții în interes de serviciu, eram la muncă acolo, sincer nu cunosc niciun
articol de lege care să restricționeze activitățile de serviciu la trei persoane, păi dacă nu știi, nu prea
ieși din casă, nu prea ieși din casă dacă tu nu cunoști legea și ce încalci, noi ne-am uitat, este în
ordonanța militară n.2 art. 3, acolo spune foarte clar, nu au voie să iasă din casă mai mult de trei
persoane, decât știu eu, în situații excepționale după ora 22:00.
Vali Pârvu: Dar cea mai mare ilegalitate a făcut-o în momentul când a mers la frizer, am înțeles
la art. 4 îi transmitem acestui băiețaș să pună să citească și acolo scrie așa, acolo specifică clar ce
trebuie să faci în asemenea situații, acolo specifica clar, să mergi la serviciu, și spune așa, poți să ieși
din casă doar să îți procuri alimente, medicamente de strict necesar și îmi aduc aminte cum bătrâni au
primit 200 de milioane amendă pentru că s-au dus să își ia medicamente de la farmacie, iar acest
băiețel se plimba nestingherit prin București...
Raluca Curteanu: Să vedem cum explică, la salonul închis era un prieten care s-a oferit să îmi
facă această favoare, să mă tundă, salonul era închis pentru clienți, m-am dus purtând mască și toate
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mijloacele de protecție. Repetăm Vali, saloanele sunt închise pentru toată lumea, dar dacă Selly
voia să beneficieze de serviciile prietenului, mă gândesc că putea să îl cheme acasă, președintele țării
întrebat în plină stare de urgență unde se tunde, a răspuns că acasă, pentru că repet, nu există
saloane deschise pentru nimeni. Ce completează domnul Șelaru în momentul în care se duce la salon
să se tundă? Cam ce? Din declarația aia pe proprie răspundere, că este în interes de serviciu, probabil
că asta o fi completat, că trebuia să fie frumos pe vlogg.
Vali Pârvu: Dar în schimb pe mine m-a deranjat foarte tare o remarcă a lui dintr-un vlogg, că am
început să îl urmăresc, dar la un moment dat spune așa, nu vreau să arăt ca Eminescu în derivă, ceea
ce a spus acest băiețel este o jignire la adresa națiunii române, că până la urmă Eminescu e un
simbol, nu, Eminescu în depresie, ca să îl citesc exact, Eminescu în depresie, cu siguranță Eminescu
a scris în depresie poezii pe care el nici nu știe să le citească.
Raluca Curteanu: Și tot revenim la o acuzație, că până la urmă insistăm, o acuzație extrem de
gravă este făcută de colegul său de breaslă, Abi Talent, care printr-un act artistic, scoate o melodie în
care îl acuză pe Selly că este consumator, ulterior această melodie, acest You Tube a fost șters, stafful, echipa lui Selly ulterior solicitării noastre, pentru că noi am fost atât de corecți cu domnul Șelaru
încât în cererea, solicitarea noastră i-am dat exact domnului Șelaru ce urmează să difuzăm pe post și
să răspundă la acele întrebări, la acuzațiile lui Abi Talent, i-am dat link-ul de You Tube și versurile la
care face referire acest Abi Talent. Ulterior a fost șters acest mesaj și niciun răspuns. Însă este foarte
important să precizăm și ceea ce spune domnul Șelaru, nu nouă, ci în mediul virtual. Doresc să spun
că nu am consumat niciodată substanțe cu efect halucinogen, facem această precizare pentru că el
este un influencer, el modelează cumva mințile tinere și foarte tinere și atunci ne gândim la părinți, tu
ți-ai lăsa copilul să urmărească sau să idolatrizeze un băiat care ar fi sub influența sau despre care se
spune că ar fi sub influența drogurilor? De aceea întrebarea noastră este legitimă și nu doar a
noastră, la redacție am primit foarte multe întrebări și solicitări în care ni se, prin puterea
noastră, fiind presă, să îl rugăm pe domnul Șelaru să răspundă la aceste întrebări. Nu a
răspuns, motivează că nu răspunde România TV pentru că nu vrea să se asocieze imaginea sa
cu noi, dar face vlogg-uri pe seama noastră, bineînțeles că nu a răspuns, motivează că nu
răspunde România TV pentru că nu vrea să se asocieze cu noi, dar face vlogg-uri pe seama
noastră și pe de altă parte noi știm că el cam răspunde, dacă răspunde să ne înjure sau să ia
reporterii la mișto, deci cumva răspunde României TV, dar refuză să o facă oficial, chiar tu știi
că ai încercat să îl suni de mai multe ori...
Vali Pârvu: La întrebarea dacă mi-aș lăsa copilul, am doar două cuvinte, Doamne ferește și o
să vă spun și de ce, argumentat (...)
 S8(rep.13.55-17.00 sel.15)
A intrat în legătură directă Cristian Ciocan, director în cadrul Ministerului de Interne la Unitatea
de Politici Publice.
Cristian Ciocan: Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, dar în niciun caz eu nu sunt
azi decât în calitate de purtător de cuvânt și director de comunicare a Federației Sindicatelor
Democratice a Polițiștilor din România și Uniunii Militarilor și Polițiștilor, așa cum am fost
întotdeauna pentru că ceea fac eu în timpul serviciului meu este cu totul și cu totul altă
problemă. Mai mult decât atât și în calitatea pe care o reprezint, aceea de director de comunicare în
Federația Polițiștilor, eu nu cred că acesta este un subiect, în primul rând nu îl cunosc pe cetățeanul
respectiv, habar nu am cine este, înțeleg că a fost la un alt domn de care iar nu am auzit, un domn
Popa, îi salut pe amândoi cu respect, din acest punct de vedere al faptului că nu îi cunosc, vizavi de
problema pe care mi-ați ridicat-o și care este evident în competența poliției, sigur ne-ați obișnuit de-a
lungul timpului să ne furnizați imagini cu diferite situații în care opinați că s-a încălcat legea și într-o
atare situație în care ați trimis imaginile colegilor mei, va fi un punct de vedere, la acest moment eu pot
să vă spun așa repet în calitate de comunicare și purtător de cuvânt al federației, s-a dat la un moment
dat, președintele a emis un decret privind starea de urgență, lucru puțin neobișnuit pentru România, în
urmă cu vreo 30 de ani România a mai fost în stare de urgență și atunci ne refeream la mineriade,
vizavi de pandemie, cu siguranță că au fost mulți cetățeni sancționați, dar au fost și mulți cetățeni
nesancționați, pentru că polițiștii nu sunt nicidecum în număr de 20 de milioane ca să punem un polițist
la fiecare locuitor al României. Acum, cine și ce postează pe rețele de socializare, indiferent care ar fi
acestea, este o altă discuție, pentru că rețelele de socializare nu aparțin poliției, până la urmă să
constați încălcarea legii din rețele de socializare, presupune anumiți parametri și o anumită procedură.
Dar dacă ne referim într-un caz, înțeleg că este un domn tânăr, un elev sau habar nu am cine este,
dacă are sub 18 ani atunci cred că ar trebui să luați legătura pentru un punct de vedere cu părinții
domniei sale, dacă are peste 18 ani poliția se poate pronunța. După cum știți și dumneavoastră,
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multe amenzi au fost contestate, Avocatul Poporului, discutăm de lucruri serioase, nu de
niște postări ale unor copii pe rețele de socializare. Avocatul Poporului, doamna Weber s-a
pronunțat sau a făcut o întâmpinare vizavi de neconstituționalitatea amenzilor, CCR s-a
pronunțat în acest sens, ori cred că vorbim de niște lucruri ca un epilog al stării de urgență, ar fi
cumva o readucere aminte că România a trecut prin așa ceva la acea perioadă de timp.
 S9(rep.18.17-19.50 sel.15)
Adrian Cuculis: CCR a fărâmat amenzile din starea de urgență, așa că despre vreo posibilitate
de a aplica vreo amendă contravențională nu cred că mai este cazul să discutăm. Că în situația lui au
mai fost probabil mii sau zeci de mii sau sute de mii de români care nu au fost amendați este o altă
discuție au mai fost și alții care au fost amendați pe nedrept o e chestiune despre cum s-a gestionat
toată pandemia și toată situația stării de urgență. Faptul că avem un anumit personaj care poate că
transmite unele mesaje care la un moment dat s-ar putea să fie în neregulă, ține de multe aspecte de
faptul cum în momentul de față aceste aspecte dacă vreți da, poate fi un loc de muncă să fii influencer,
poate că ar trebui să umblăm la nomenclatorul de meserii și să adăugăm cumva în zona respectivă și
această activitate, dar oricum dacă așteptați vreun răspuns de la MAI, vi-l dau eu înainte, o să fie
același, amenda se poate aplica, nu este cazul, cumva mă bucur că am ieșit din starea aceea de
urgență, nu sunt neapărat de acord cu domnul Ciocan, că nu o să ne întoarcem din nou în acel loc,
rămâne de văzut, emisiunea rămâne înregistrată, eu sunt sigur că imediat după alegeri ne vom trezi
din nou cu starea de urgență aplicată. Dar oricum răspunsul este cât se poate de clar, nu am
niciun fel de dubiu, nu putem să discutăm de niciun fel de amendă care mai poate fi aplicată, pe
de-o parte pentru că actul normativ care prevedea sancțiunea respectivă a fost constatat ca
fiind neconstituțional și în opinia mea oricum vorbim despre o prescripție a posibilității aplicării
amenzii respective.
 Știrile România TV de la ora 16:00
 S10(rep.10.18-11.22 sel.16)
Titluri știre: CAZUL SELLY PRIMA POZIȚIE OFICIALĂ A MINISTERULUI DE INTERNE.
Ioan Korpos: Cazul Selly, avem acum prima poziție oficială a MAI, Cristian Ciocan,
directorul Unității de Politici Publice din MAI a declarat pentru România TV că poliția se va
pronunța în acest caz.
Preluare intervenție Cristian Ciocan, ora anterioară: Președintele a emis un decret privind
starea de urgență, lucru neobișnuit pentru România. Vizavi de pandemie, sigur că au fost mulți cetățeni
sancționați, dar au fost și mulți cetățeni nesancționați, pentru că polițiștii nu sunt nicidecum în număr
de 20 de milioane ca să punem un polițist la fiecare locuitor al României. Acum cine și ce postează pe
rețele de socializare, indiferent care or fi acestea, este o altă discuție, pentru că rețelele de socializare
nu aparțin poliției. Înțeleg că este un domn tânăr, un elev sau habar nu am, dacă are sub 18 ani, atunci
cred că ar trebui să luați legătura cu părinții domniei sale, dacă are peste 18 ani poliția se poate
pronunța.
 Breaking News, de la ora 17:00
 S11(rep.01.10-02.27 sel.17)
Titluri știre: CAZUL SELLY, CE FACE POLIȚIA DUPĂ ILEGALITĂȚI; SELLY RĂSPUNDE
ACUZAȚIILOR PRIVIND DROGURILE; SELLY- TÂNĂRUL MODEL PENTRU ADOLESCENȚI,
DEMASCAT.
Ioan Korpos: Selly răspunde acuzațiilor apărute în spațiul public privind încălcarea ordonanțelor
militare, dar și acuzațiilor făcute de un coleg de breaslă conform cărora ar consuma droguri. Care sunt
răspunsurile și ce decide acum poliția care vizionează imaginile ne spune Laura Duță.
Laura Duță, jurnalist România TV: Bun găsit, într-adevăr polițiștii verifică acum imaginile care
au apărut online pe 12 mai spre exemplu, atunci a postat Selly, a mers împreună cu un grup de 3
prieteni la Dorian Popa acasă pentru a-i face o farsă la 2 noaptea, atunci când eram în starea de
urgență și când puteam circula un grup mai mare de 3 persoane doar dacă era din aceeași familie și
doar dacă era o urgență. De asemenea a postat tot în aceeași perioadă că a mers la o frizerie să se
tundă, dar saloanele erau închise, răspunsul lui Selly tot online a fost dat apropo de aceste acuzații,
dacă a încălcat sau nu ordonanțele militare, că era în interes de serviciu. Acum polițiștii analizează
toate aceste imagini și vor da un anunț oficial, dacă Selly a încălcat sau nu acele ordonanțe militare.
 Știrile România TV de la ora 18:00
 S12(rep.02.35-04.20 sel.18)
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Titluri știre: CAZUL SELLY, CE FACE POLIȚIA DUPĂ ILEGALITĂȚI; SELLY RĂSPUNDE
ACUZAȚIILOR PRIVIND DROGURILE; SELLY- TÂNĂRUL MODEL PENTRU ADOLESCENȚI,
DEMASCAT; SELLY EXPLICĂ ÎNCĂLCAREA ORDONANȚELOR MILITARE; CE FACE POLIȚIA CU
IMAGINILE ÎN CARE APARE SELLY.
Cristina Herea: Selly răspunde acuzațiilor apărute în spațiul public privind încălcarea
ordonanțelor militare, dar și acuzațiilor făcute de un coleg de breaslă conform cărora ar consuma
droguri. Care sunt răspunsurile și ce decide acum poliția care vizionează imaginile știe colega mea
Raluca Măndoiu.
Raluca Măndoiu: Bun găsit, în plină stare de urgență, atunci când românii nu puteau să iasă din
casă decât cu motive bine întemeiate, Selly a postat în mediul online mai multe filmări. Într-una dintre
ele vlogger-ul este surprins într-un coafor și susține că salonul de înfrumusețare a fost deschis special
pentru el, rămâne însă de văzut dacă autoritățile se vor autosesiza în acest caz, în condițiile în acre o
tunsoare nu reprezenta nicicum un motiv urgent. De asemenea, mai apare o filmare realizată după
miezul nopții în care Selly însoțit de mai mulți prieteni merge acasă al Dorian Popa pentru a-i face
acestuia o farsă, în acea perioadă ieșirea din casă după ora 22:00 era interzisă. Selly a declarat însă
că a completat o declarație pe proprie răspundere și că s-a deplasat în interes de serviciu pentru a
realiza acest clip, însă trebuie ținut cont de faptul că aveau voie să se deplaseze la serviciu doar
persoanele care aveau meserii care necesitau neapărat deplasarea. Așteptăm să vedem și în acest
caz dacă autoritățile au luat măsuri, așteptăm un răspuns oficial din partea poliției române. Vă
reamintesc faptul că în perioada stării de urgență au fost amendați peste 300 de mii de români, iar
valoarea amenzilor depășește 130 de milioane de euro.
 România exclusiv, ora 20:00
Moderatoare: Simona Gheorghe.
Invitați: Mariana Ștefan-avocat; Ovidiu Zară-candidat PER; Sorin Roșca Stănescu-jurnalist;
Cosmina Cerva-jurnalist; Sorin Ilieșiu-regizor și candidat consilier Primăria București (PSD); Raluca
Curteanu-juranlist; Valentin Pârvu-jurnalist invrstigații.
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: Dezbatere electorală.
 S13(rep.58.45-59.20 sel.19)
Intro: Sorin Ilieșiu și Ovidiu Zară atacați în Piața Victoriei, chiar în fața guvernului, ce leau făcut reziștii lui Ilieșiu și Zară, filmarea hărțuirii în plină stradă, doamnelor și domnilor, noi
informații incendiare, dezvăluiri despre marele Selly, informații de ultimă oră, câți bani a cerut
Selly de la PSD, suma de bani primită de Selly de la Viorica Dăncilă, firma lui Selly care încalcă
legea, ce va face poliția în cazul lui Selly, Selly răspunde în premieră acuzațiilor, răspunsurile
lui Selly în câteva momente aici la România TV.
Titrat pe ecran: IMEDIAT: NOI DEZVĂLUIRI INCENDIARE DESPRE MARELE SELLY; SUMA
DE BANI PRIMITĂ DE SELLY DE LA VIORICA DĂNCILĂ; SELLY RĂSPUNDE ÎN PREMIERĂ
ACUZAȚIILOR; CE LE-AU FĂCUT REZIȘTII LUI ILIEȘIU ȘI ZARĂ; ILIEȘIU ȘI ZARĂ, ATACAȚI ÎN
PIAȚĂ; ULTIMĂ ORĂ: CÂȚI BANI A CERUT SELLY DE LA PSD.
Pe parcursul emisiunii, în stânga ecranului: URMEAZĂ: DEZVĂLUIRI DESPRE BANII CERUȚI
ȘI PRIMIȚI DE SELLY DE LA PSD și fotografia vlogger-ului Selly.
 S14(rep.29.10-35.20 sel.20)
Simona Gheorghe: Celebrul Selly a primit bani, doamnelor și domnilor de la nimeni
altcineva decât la de Viorica Dăncilă, de la guvernul Dăncilă, mai exact, dar pe de altă parte a
cerut PSD-ului aproape 50 de mii de euro să îi ajute în campanie, sunt informațiile momentului,
Valentin Pârvu, investigatorul nostru vine cu toate detaliile, bună seara Valentin.
Valentin Pârvu: Bună seara Simona, bună seara doamnelor și domnilor, într-adevăr este o
finanțare pe care fiLMUL lui Selly, ca să fim cât se poate de riguroși, anul trecut Comisia de
Strategie și Prognoză a acordat o finanțare de 490 de mii de lei, adică 100 de mii de euro, casei
de producție care a realizat și filmul 5GANG The Movie, este filmul în care Selly este actorul
principal, aici aș dori să am și o opinie, dacă îmi permiți, Simona. Aș vrea ca statul să finanțeze
proiectele cinematografice, dar aș vrea să le finanțeze pe alea de calitate și când spun acest
lucru fac referire că acest film care a avut o imensă audiență la public, a avut cele mai mari
încasări, pe site-ul IMDB care este acest film a primit nota 1.7 atenție, cinefilii îl consideră un
film foarte, foarte prost.
Simona Gheorghe: Care zici că era suma primită de la guvernul Dăncilă?
Valentin Pârvu: 100 de mii de euro.
Simona Gheorghe: 100 de mii de euro, o sumă foarte mare.
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Valentin Pârvu: Din care o treime din bugetul filmului, m-am documentat și am înțeles
că acest film a avut un buget de 300 de mii de euro, o treime a fost asigurat de guvernul
României, mai exact de Comisia de Strategie și Prognoză aflată în subordinea SGG. Mai mult
decât atât, astăzi am primit informații pe surse conform cărora Selly sau mai exact agentul lui ar
fi negociat sau ar fi discutat mai exact cu PSD, cei de la PSD l-au contactat pe agentul lui Selly
pentru a promova într-un fel sau altul acest partid, iar suma vehiculată ar fi de 50 de mii de euro
pentru o promovare pe blogul acestui băiețel.
Simona Gheorghe: Sume foarte mari, 100 de mii de euro, 50 de mii de euro...
Valentin Pârvu: Mai mult decât atât, Simona, aș vrea să mai reamintim că aseară am mai
făcut niște dezvăluiri în exclusivitate, Selly nu a vrut să îmi răspundă astăzi, am și mesajele pe
whatsupp, nu a vrut din nou să îmi răspundă la telefon, i-am trimis și mesaje pe whatsupp în
care i-am adresat aceste întrebări jurnalistice, nu a vrut să răspundă, însă astăzi a dat un
răspuns pentru un site online, iar acele răspunsuri le-a studiat cu atenție și le știe Raluca
Curteanu.
Raluca Curteanu: Bună seara tuturor, într-adevăr acum văd răspunsurile altfel în lumina
dezvăluirilor tale, aș putea spune că această foame de bani l-a făcut pe Selly să încalce inclusiv
ordonanțele militare și spun asta deoarece cum am arătat aseară, Selly în luna mai când eram
în plină stare de urgență, el și-a luat trei prieteni plus unul care filma și a plecat în altă localitate
să facă o farsă lui Dorian Popa. Mai departe, el a explicat că fost în interes de serviciu să facă
această farsă, din răspunsurile pe care le-ai menționat și tu mai devreme, așadar s-a dus în interes de
serviciu având declarație pe firma pe care o deține: M-am dus să filmez un vlogg în scop de business,
așadar aceasta era urgența, să se ducă împreună cu prietenii și să facă o farsă, asta era urgența. Ei
bine au fost unii care s-au grăbit să spună că de fapt Selly a ieșit din casă să facă reclamă magazinului
în care fusese și făcuse cumpărături înainte de a se duce la Dorian Popa acasă. Ei bine el a mai făcut
un vlogg în care s-a dus tot în plină stare de urgență la un cabinet de înfrumusețare, s-a dus omul să
se tundă pentru că arăta ca Eminescu în depresie, a ajuns acolo și a și dat numele acestui cabinet de
înfrumusețare, am putea spune, să facă o reclamă, tot acum mă gândesc care a fost și scopul acestei
ieșiri a lui Andrei Șelaru. De menționat că el spune că în acest salon a ajuns pentru că era un prieten
de-al lui, salonul era închis, dar acest prieten s-a oferit să îi facă o favoare, să îl tundă. Salonul era
închis pentru clienți, dar spune Selly, m-am tuns purtând mască și toate mijloacele de protecție. Din
imagini se vede că nu era doar el împreună cu prietenul, mai era cineva în salon, cineva care îl filma,
nici acum dacă te duci în salon să te tunzi nu mai ai voie să intri cu o persoană, trebuie să aștepți la
rând afară. Însă așa cum spuneai și tu Vali, aceste răspunsuri au fost date pentru un site online,
acolo a spus și că nu vrea să vorbească cu România TV, în schimb noi știm așa că ne mai sună
așa și ne mai înjură, mai are postări la mișto pentru că acesta este stilul, dar ar trebui să dăm
cezarului ce e al cezarului, că răspunsul la întrebarea legată de consumul de substanțe
halucinogene, Selly spune că nu consum și nu am consumat niciodată aceste substanțe cu
efect halucinogen.
Este difuzat din nou materialul realizat de România TV în care Selly îi face o farsă prietenului
său Dorian Popa.
 România de poveste, ora 22:00
Pe parcursul emisiunii moderate de Ioan Korpos, în partea inferioară a ecranului au rulat titlurile
care anunțau subiectele ce se vor dezbate în emisiunea de la ora 23:00: S15(rep.29.00-30.50 sel.22)
URMEAZĂ: POLIȚIA ANALIZEAZĂ IMAGINILE CU SELLY; CE SPUNE UN DIRECTOR MAI DESPRE
SELLY; VULPIȚA MUTĂ CIRCUL LA METROU, O ALTĂ ANCHETĂ; ATAC CU SÂNGE PE PEREȚI,
A BĂTUT O VEDETĂ; SORIN ILIEȘIU VINE LA ROMÂNIA TV DUPĂ CE A FOST ATACAT;
PROTESTUL CARE L-A FĂCUT PE IOHANNIS SĂ SCHIMBE TOT; CE I-AU FĂCUT REZIȘTII LUI
ILIEȘIU ÎN STRADĂ.
 Breaking News, de la ora 23:00
 S16(rep.58.47- 59.29 sel.22)
Invitați: Sorin Ilieșiu-regizor și candidat consilier Primăria București (PSD); Mariana Barațăjurnalist; Manuela Mânzat-jurnalist.
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: Dezbatere electorală.
Prezentator: Vedem protestul care l-a făcut pe Klaus Iohannis să schimbe tot, avem detalii din
culisele unui protest cum nu s-a mai văzut.
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Cristina Herea: Regizorul Sorin Ilieșiu vine la România Tv după ce a fost atacat în plină
stradă, invitat special în această seară. Ce au făcut reprezentanții #Rezist regizorului, aflăm în
această oră, pentru că sunt dezvăluirile momentului.
Prezentator: Pe de altă parte poliția analizează imaginile momentului, vom vedea și ce
spune un director din MAI despre Selly. Colegii noștri au aflat noi date despre starea de
sănătate a Irinei Loghin care a fost testată pozitiv COVID-19.
Cristina Herea: Iar Vulpița mută circul la metrou în timp ce un concurent de la Vocea
României este căutat de poliție, în aceste momente.
Titluri pe ecran: IMEDIAT: PROTESTUL CARE L-A FĂCUT PE IOHANNIS SĂ SCHIMBE TOT;
ILIEȘIU LA ROMÂNIA TV DUPĂ CE A FOST ATACAT; POLIȚIA ANALIZEAZĂ IMAGINILE CU
SELLY; CE SPUNE UN DIRECTOR MAI DESPRE SELLY; REZIȘTII ATACĂ ÎN STRADĂ, NOILE
ȚINTE; SELLY SE ACUZĂ ÎN EXPLICAȚII, CONTROVERSA MOMENTULUI; SELLY: M-AM
DEPLASAT LA FARSE ÎN INTERES DE SERVICIU; POLIȚIA ANALIZEAZĂ IMAGINILE
INCRIMINATOARE CU SELLY; CE SPUNE UN DIRECTOR MAI DESPRE SELLY.
 S17(rep. 25.20-28.12 sel.23)
A fost difuzat din nou materialul realizat de postul România TV despre vlogger-ul Selly. În
cadrul materialului au fost inserate diferite fragmente din comentariile făcute în cursul zilei de jurnaliștii
România TV pe post, precum și de invitații zilei care au comentat materialul.
Prezentator: Domnule Ilieșiu, ca o concluzie a acestui material, ce putem spune, ce înțelege
publicul căruia i se adresează Selly când vede că se poate întâmpla și așa?
Sorin Ilieșiu: Am urmărit azi două minute pe internet din producțiile lui Selly sau Șelaru,
cum îl cheamă pe dânsul, mi se pare că e un farsor, un histrion cu un anumit talent de
scenarist, de regizor, poate că ar trebui să dea admitere la noi la Facultatea de Film și la
Actorie, dar mai degrabă, având în vedere farsele care le face ar putea să facă o carieră politică,
așa cum a făcut și marele farsor al ultimilor 30 de ani din România, mă refer la Traian Băsescu,
care are un caracter de tip demonic asemenea lui Selly.
Prezentator: Vă întrerup, e foarte important să ascultăm...
Sorin Ilieșiu: Selly e foarte periculos pentru tineret.
Prezentator: Aș vrea să ascult și părerea doamnei Barață, cum vi se pare acest tânăr și
care este concluzia dumneavoastră?
Mariana Barață: Eu vreau să lămurim puțin lucrurile, eu am apărut alături de invitații lui Ionuț
Korpos într-un material video pe care el l-a publicat pe contul său de You Tube, evident că într-o
conotație negativă. Cu toate acestea, vreau să fac niște precizări și anume, nu am comentat știrea cu
accidentul, dar știrea cu accidentul a fost rostogolită de toată presa, nemestecată și neverificată. Este
alergătura, dacă vreți după cifre, audiențe, rating-uri și mai știu eu ce și tot dorind să dăm noi primii
știrea, să nu ajungem într-o gâfâială sufocantă și eu precizez, nu are nicio legătură cu presa. Trebuie
să iau această poziție și să spunem așa, înainte de toate trebuie să ne punem cenușă în cap, am
greșit, dăm un restart și mergem mai departe și apoi putem să comentăm ce face acest copil care este
un copil inteligent și ca orice copil inteligent este și teribilist.
Prezentator: Selly susține că nu l-a contactat nimeni din presă, susține că nu l-a contactat dar
colegii mei vă spun că l-au contactat, l-au sunat de n ori....
Mariana Barață: Sunt și alte metode, trebuiau să meargă la poliție, să vadă dacă a apărut
accidentul, trebuiau să precizeze că au contactat poliția și nu apare accidentul...
Prezentator: Dar vorbim despre un accident ușor...(...)”

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor adresate Consiliului, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse în scopul
asigurării unei informări corecte a publicului de dispozițiile art. 64 și 65 din Codul audiovizualului.
Potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b), în virtutea dreptului fundamental al publicului
la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul conform
căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele
reguli:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;
b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;
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c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel
moment;
Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că, referitor la o serie de aspecte
sau evenimente al căror protagonist ar fi fost Andrei Șelaru, informaţiile oferite publicului în
cadrul comentariile moderatorilor sau prezentatorilor emisiunilor, dar și cele afișate pe ecran,
sub formă de titluri, nu au fost de natură să asigure o informare corectă a publicului.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, spre exemplu, știrile referitoare la
accidentarea autoturismului acestuia, prezentate de radiodifuzor, în mod repetat în data de 19
august 2020, nu au fost verificate de acesta anterior difuzării, în condițiile în care evenimentul
prezentat publicului nu a fost unul real.
De asemenea, Consiliul a constatat că nici știrea prezentată sub titlul URLETE ÎN
CASA LUI SHELLY, PICIOARE ÎN GURĂ (01.08. 2020) sau cea sub titlul PREZENTATOR
TV ÎMPUȘCAT DE MILIONARUL SHELLY (15.08.2020) nu apar ca fiind unele corecte, care
să corespundă unor realități obiective și care să reflecte esența faptelor prezentate, în
condițiile în care, așa cum rezultă din imaginele ce însoțeau respectivele informații, violențele
anunțate în titluri erau, de fapt, o prezentare tendențioasă, susceptibilă de senzaționalism, a
unor situații ce nu au nici o legătură cu fapte ilegale, așa cum erau anunțate acestea de
radiodifuzor.
Membrii Consiliului au constatat încălcarea revederilor legale privind informarea corectă
a publicului și în emisiunea “Știrile România TV” de la ora 16:00, din 30 august 2020, în
condițiile în care radiodifuzorul a prezentat sub un titlu total eronat, o parte din opinia
solicitată și exprimată referitor la un subiect privitor la Andrei Șelaru de domnul Cristian
Ciocan, care menționase anterior expres, că nu reprezintă poziția oficială a MAI.
Astfel sub titlul: CAZUL SELLY PRIMA POZIȚIE OFICIALĂ A MINISTERULUI DE
INTERNE, și prezentarea de către moderatorul Ioan Korpos: Cazul Selly, avem acum prima
poziție oficială a MAI, Cristian Ciocan, directorul Unității de Politici Publice din MAI a declarat
pentru România TV că poliția se va pronunța în acest caz. – radiodifuzorul a prezentat, în fapt,
un scurt moment din analiza făcută contextului și situației în discuție de către domnul Cristian
Ciocan (în calitate de purtător de cuvânt și director de comunicare a Federației
Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România și Uniunii Militarilor și Polițiștilor),
extras din care se concluziona că Poliția Română nu are competențe în controlul postărilor pe
rețelele sociale.
Or, un astfel de conținut vine în contradicție evidentă cu informația prezentată în titlu și
dovedesc nerespectarea regulilor și principiilor prevăzute la art. 64 și 65 din Codul
audiovizualului.
Consiliul a mai constatat că nici emisiunile în care au fost prezentate informații
referitoare la acuzații privind consumul de droguri sau primirea ori solicitarea unor sume de
bani de la un partid politic nu au fost difuzate cu respectarea regulilor privind informarea
corectă a publicului, în condițiile în care radiodifuzorul nu a arătat rigoare și acuratețe în
redactarea și prezentarea acestora, sau între subiectul tratat şi imaginile ce au însoţit
comentariul nu exista o conexiune reală.
Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că informaţiile referitoare la
Andrei Șelaru, difuzate către public în cadrul emisiunilor difuzate de radiodifuzor în perioada 130 august 2020, analizate în ședința publică, nu au respectat principiile și regulile impuse de
prevederile ce obligă radiodifuzorul să asigure publicului telespectator informare corectă.
Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au
votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
amendă de 7.500 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 7.500 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) și art. 65 lit. a), b) și c) 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
7.500 de lei postul ROMÂNIA TV, deoarece prezentarea unor subiecte cu privire la vlogger
-ul Selly, în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în luna august 2020, s-a făcut
cu încălcarea principiilor și regulilor prevăzute de art. 64 și 65 din Codul audiovizualului
care impun radiodifuzorului respectarea dreptului la informare corectă a publicului.
Conform dispozițiilor legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul conform
căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte regulile privind
rigoarea şi acurateţea în redactarea şi prezentarea ştirilor, între subiectul tratat şi imaginile
ce însoţesc comentariul trebuie să existe o conexiune reală, iar titlul afişat pe ecran
trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment.”
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

