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Decizia nr. 540 din 22.09.2020
privind amendarea cu 10.000 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 22.09.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza sesizării nr.
8265/27.08.2020, referitor la emisiuni informative și de dezbateri difuzate de postul ROMÂNIA
TV în zilele de 29.07.2020, 25 și 26 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 raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a) și b)
și art. 65 lit. a) 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. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de
servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars;
respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul
aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată
refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
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.
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele
reguli:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;
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 zilele de 29.07.2020 și 25,
25.08.2020, emisiuni de știri și dezbateri în care s-au făcut referiri la Raed Arafat, atât în titluri
cât și în prezentare sau în discuții.
Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare privind conținutul
emisiunilor difuzate de radiodifuzor, analizat de membrii Consiliului:
29.07.2020


Ultima oră, 19:00
(19, 09:30 – 11:15) În emisiune se discută declarațiile președintelui din conferința de presă.
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Titlu principal: Iohannis: Pur și simplu pensiile nu pot crește cu 40%/Titlu secundar: IMEDIAT,
EDIȚIE SPECIALĂ: Comandoul lui Arafat a inventat nunțile și botezurile fără dans; distracția
românilor de la terase și din cluburi, spartă la ora 23:00
(19, 18:50) Titlu: Arafat anunță restricții dure, sute de tineri petrec la mall Sunt prezentate
imagini, fără comentarii, cu aglomerația dintr-un mall
(19- 19:20 – 19:26) Titlu: Arafat anunță restricții dure, sute de tineri petrec la mall; titlu
secundar: IMEDIAT, EDIȚIE SPECIALĂ: Aberațiile lui Arafat; soții pot face baie împreună, iubiții
stau la distanță- cum sunt depistate cuplurile necăsătorite
(19, 20:43) Titlu: Arafat anunță restricții dure, sute de tineri petrec la mall/URMEAZĂ/ROMÂNIA
LA RAPORT, EDIȚIE INCENDIARĂ/ABERAȚIILE DIN DOCUMENTUL OFICIAL AL LUI
ARAFAT/SOȚII POT FACE BAIE ÎMPREUNĂ, IUBIȚII STAU LA DISTANȚĂ/CUM SUNT DEPISTATE
PE PLAJĂ CUPLURILE NECĂSĂTORITE/19-21:10- COMANDOUL LUI ARAFAT A INVENTAT
PETRECERILE FĂRĂ DANS (…)
(19, 23:40, 27:50, 29:13, 30:40) (…) Titlu principal, de ex.: Câte teste pentru coronavirus făcute
în spitale sunt greșite (în direct vorbește ministrul Sănătății) sau Dictatura amenzilor pentru români ia
amploare; Titluri secundare: URMEAZĂ: EDIȚIE SPECIALĂ A ȘTIRILOR/ABERAȚIILE DIN
DOCUMENTUL OFICIAL AL LUI ARAFAT/SOȚII POT FACE BAIE ÎMPREUNĂ, IUBIȚII STAU LA
DISTANȚĂ/19-24:00- COMANDOUL LUI ARAFAT A INVENTAT PETRECERILE FĂRĂ DANS;


19-59:30-Ediție specială, 20:00

(19-59:35) Moderatoare: Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Discutăm
împreună cu invitații mei, pe care îi vedeți deja, despre aberațiile din documentul oficial al lui
Raed Arafat. O să vedeți cum soții, doi soți, pot face baie împreună la mare, însă, cei care sunt doar
iubiți, stau la distanță. Încercăm să vedem cum ar putea fi depistate pe plajă cuplurile necăsătorite. …
să vedem în această seară cum comando-urile lui Arafat a inventat petrecerile fără dans.
Așadar, distracția românilor din cluburi va fi spartă la ora 23:00. Vedem și cât va ține perioada cu peste
40 de grade (…).
Titlu: Masca, obligatorie în aer liber în zonele foarte aglomerate
Titluri secundare: Urmează: Comando-urile lui Arafat, dezvăluiri exclusive/Detașamentele
care arestează românii la domiciliu/Politicianul amenințat cu izoleta rupe tăcerea/Noi dezvăluiri
din scandalul DSP, documente bombă/Punctul culminant, ediție eveniment/Noile restricții și
absurdități ale legii lui Arafat/Vom purta măști în aer liber, terasele se închid/Halucinant- doar soții
vor putea sta împreună la plajă
(20- 12:34) În direct vorbește Cozmin Gușă.
(20-13:20 - 15:30) Cozmin Gușă: Îmi pare rău să vorbesc așa despre Raed Arafat, dar pe mine
m-a dezamăgit foarte mult în ultima vreme. Aveam o părere mai bună despre Raed Arafat, însă marile
bâlbe, pe care le-a făcut în această pandemie la nivel de analize și organizare, pe mine mă fac să nu
cred în el. De la ordinul abuziv pe care l-a dat, apropo de știrea pe care ați tot discutat-o,
experimentul Gornet, acolo unde 7 oameni din 3000, toți la spital în Ploiești, erau găsiți pozitiv
și Raed Arafat, la presiunile, probabil ale liderilor PNL, Iulian Dumitrescu, de acolo de la
Prahova a carantinat toată localitatea. Astea sunt măsuri heirupiste. Apoi, faptul că nu s-a
autosesizat legat de acest caz flagrant, într-adevăr, el nu este tragic … într-un fel e tragic … al
celor de la CFR Cluj, care au fost prima dată găsiți pozitiv de către cea mai mare rețea de clinici
private din România care face analizele sportivilor și după aceea au fost găsiți negativ. Cum să nu faci
tu, ca Departament pentru Situații de Urgență, o anchetă rapidă? (…)
Pe durata cât vorbește Cozmin Gușă, pe ecran a fost titrat:
Titlu principal: Masca, obligatorie în aer liber în zonele foarte aglomerate/Urmează: Punctul
culminant, ediție eveniment/Noile restricții și absurdități ale legii lui Arafat/Vom purta măști în aer
liber, terasele se închid/Halucinant- doar soții vor putea sta împreună la plajă/Unde suntem obligați să
purtăm măști/Cu cât crește cuantumul amenzilor/Unde luăm amendă maximă pentru nepurtarea
măștii/Cum se falsifică testele COVID, dezvăluirile momentului/(20-13:45) Experimentul care scoate
la iveală manipularea/Noul sistem securistic din România condus de Arafat/Cum sunt medicii
transformați în turnători/Ordinul primit de salvatori, document în premieră/20-14:10 Comandourile lui Arafat, dezvăluiri exclusive/Detașamentele care arestează românii la
domiciliu/Politicianul amenințat cu izoleta rupe tăcerea.
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(20-15:35) Titlu principal afișat: Ordinul lui Arafat: Doar soții pot face plajă și baie
împreună/ Titluri secundare, care se derulează pe ecran: Urmează: Noul sistem securistic din
România condus de Arafat/Cum sunt medicii transformați în turnători/Ordinul primit de
salvatori, document în premieră/Ordinul primit de salvatori, document în premieră/Comandourile lui Arafat, dezvăluiri exclusive/Detașamentele care arestează românii la
domiciliu/Politicianul amenințat cu izoleta rupe tăcerea/Noi dezvăluiri din scandalul cu DSP,
documente bombă
(20-16:24) Titluri principale afișate: Cum purtăm masca în aer liber, la peste 40 de
grade/Ordinul lui Arafat: Doar soții pot face plajă și baie împreună/Titluri secundare: Punctul
culminant, ediție-eveniment/Noile restricții și absurdități ale legii lui Arafat/Vom purta măști în aer
liber, terasele se închid/Halucinant- doar soții vor putea sta împreună la plajă/Unde suntem obligați să
purtăm măști/Cu cât crește cuantumul amenzilor/Unde luăm amendă maximă pentru nepurtarea
măștii/Cum se falsifică testele Covid, dezvăluirile momentului/Experimentul care scoate la iveală
manipularea/Noul sistem securistic din România condus de Arafat/Cum sunt medicii
transformați în turnători/Ordinul primit de salvatori, document în premieră; 20-20:38- Comandourile
lui
Arafat,
dezvăluiri
exclusive/Detașamente
care
arestează
românii
la
domiciliu/Politicianul amenințat cu izoleta rupe tăcerea/Detașamentele care arestează românii la
domiciliu/Noi documente din scandalul cu DSP, documente bombă/Punctul culminant, edițieeveniment/Noile restricții și absurdități ale legii lui Arafat/Vom purta măști în aer liber, terasele se
închid/Halucinant-doar soții vor putea sta împreună la plajă (…)
(20-21:30) Moderatoare: Apropo de terase și restaurante, să știți că românii care doresc să se
relaxeze la terase, trebuie să știe că de sâmbătă ar putea intra în vigoare noi restricții. Propunerea
departamentului condus de Raed Arafat spune așa, că terasele vor fi închise după ora 23:00, o
măsură care i-a revoltat pe patronii restaurantelor și teraselor.


Punctul culminant, 21:00
Moderator: Victor Ciutacu
Invitați: Norica Nicolai, Titus Corlățean, Pavel Abraham

(20-59:40) Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor și domnilor și bine v-am găsit la o edițieeveniment a Punctului culminant … Discutăm și dezbatem noile restricții și absurdități ale lui
Raed Arafat. Vom purta măști în aer liber, terasele se închid și halucinant, doar soții cu acte vor
putea sta împreună la plajă, doamnelor și domnilor, în 2020. 21-00:12- Unde suntem obligați să
purtăm măști, cu cât crește cuantumul amenzilor, unde luăm amenda maximă pentru nepurtarea
măștii, sunt dezvăluirile momentului, și vă prezint, după cum v-am promis, experimentul care
scoate la iveală manipularea. Noul sistem securistic din România, condus de Arafat este o
realitate, doamnelor și domnilor. Cum sunt medicii transformați în turnători. Ordinul primit de
salvatori, un document în premieră națională, doamnelor și domnilor, iar comando-urile lui
Arafat, despre care avem dezvăluiri exclusive, sunt de-a dreptul niște detașamente care au
ajuns să aresteze românii la domiciliu. Politicianul amenințat cu izoleta, rupe tăcerea, în această
seară, în direct, la Punctul culminant. Avem și noi dezvăluiri din scandalul cu Direcția de Sănătate
Publică și un document bombă pe cale să răstoarne toată situația.
Titluri care s-au derulat pe ecran pe durata acestei prezentări, cu precizarea Imediat: Vom
purta măști în aer liber, terasele se închid;/Imediat: Unde suntem obligați să purtăm măști, cu cât cresc
amenzile/Imediat: Unde luăm amendă maximă pentru nepurtarea măștii/Imediat: Experimentul care
scoate la iveală manipularea/Imediat: Noul sistem securistic din România condus de
Arafat/Imediat: Cum sunt medicii transformați în turnători/ Imediat: Ordinul primit de salvatori,
document în premieră/Imediat: Comando-urile lui Arafat, dezvăluiri exclusive/Imediat:
Politicianul amenințat cu izoleta rupe tăcerea/Imediat: Noi dezvăluiri din scandalul cu DSP,
documente bombă (…)
(21-01:40 – 04:20) Titlul afișat pe durata următoarei discuții: Noile restricții și absurdități
ale legii lui Arafat
Victor Ciutacu: Am citit aseară și am dezbătut astăzi în cursul întregii zile, documentul aflat pe
masa de lucru a guvernului, gata să fie aprobat, din care am aflat că, începând cu 1 august, dacă se
aprobă în forma în care se află la ora asta pe masa Palatului Victoria, vom trăi mai rău decât în Orwell.
Nu mai avem nevoie decât cu nevasta pe plajă, pe cameră avem voie și cu amanta sau cu cea cu care
nu suntem însoțiți cu acte, nu mai avem voie să dansăm, nu mai avem voie să stăm la crâșmă după 11
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noaptea, că doar până la 10 și 59 acționează virusul ucigaș și în general, o sumedenie de alte decizii
pe care guvernul Orban se străduiește să le paseze în responsabilitatea autorităților locale, dar care
vor avea probabil efect pe întregul teritoriu național. Norica Nicolai, ai citit oroarea aia?

Norica Nicolai: Am citit câte ceva, sunt convinsă că va rămâne așa, poate fi și mai rău, pentru
că el nu mai este cenzurat de parlament, deci decizia este a guvernului și modificările dacă vor fi, se
vor face la guvern. Însă este absolut amuzant cum Orwell, care era o carte care vorbea despre o
societate pe care trebuie să o evităm, a devenit metodă de lucru în momentul de față, ceea ce văd, nu
se justifică, chiar dacă foarte multe cazuri. Și, ce am văzut astăzi în abordarea autorităților, în special a
președintelui, îți mărturisesc că pur și simplu m-a îngrozit, m-a îngrețoșat. Dincolo de clamata stare de
interes, față de cetățean, cetățeanului i se reproșează tot, se consideră în această țară că doar
constrângerea, doar măsurile de constrângere și amenzile sunt cele care fac din România o Românie
educată și care nu poate fi vulnerabilă în calea virusului, s-a văzut deja, în peste o lună și ceva de
carantină, în care toată lumea a fost forțată să stea izolată, că măsurile nu au fost cele utile. Deci, e o
perioadă pe care nu mi-o imaginam că o putem trăi și cred că numele acestui virus care e o formă de
terorism biologic, asistăm de fapt la una dintre cele mai oribile forme de control social a populației.
Pe durata următoarei discuții au fost afișate titlurile: Titlul principal: Noile restricții și
absurdități ale legii lui Arafat/Subtitluri: Urmează: Continuă ediția-eveniment a punctului
culminant/Aberațiile din noul set de restricții impuse românilor/Cuplurile, păzite cu jandarmii pe
plajă/Oamenii își strigă revolta în direct la România TV/Planuri distruse din cauza testelor
Covid/Românii ținuți pe la uși, clinici suprasolicitate (…) Anunțul de ultim moment al președintelui/Noul
caz Caracal, dezvăluiri incendiare/Criminalul, găsit de un copil de 10 ani/Poliția nu a făcut nimic timp
de două zile (…)
(21-04:15) Victor Ciutacu: Domnule Corlățean, am auzit astăzi, sau ieri, nici nu mai știu când, o
exprimare, citez oarecum aproximativ, care pe mine, pur și simplu m-a bulversat. Problema rămâne
valabilă și în apă. O știați pe asta?
Titus Corlățean: Acuma, de la guvernanții ăștia auzim tot felul de lucruri inovative pentru că,
treaba asta, cu aerul și cu apa, ceea ce astăzi era valabil, în sensul ca să revin la ce spuneați
dumneavoastră cu purtatul măștii în aer liber. Până astăzi se putea merge liber, evitându-se
aglomerațiile, este adevărat, dar de mâine sau de poimâine, raționamentul nu mai rămâne valabil.
Până astăzi puteai să mergi la piscina descoperită, de mâine nu mai este posibil pentru că dintr-o dată
s-a întâmplat ceva. E foarte clar că guvernul e total depășit de situație și a scăpat de sub control
gestiunea atât a pandemiei cât și gestiunea economică, asta o știam deja de mai multă vreme. (…)
(21-05:40) Tot ceea ce face guvernul și a făcut în ultimele lumi, a reprezentat un amestec între
realitate, o parte a realității și destulă manipulare și minciună, inclusiv cu ingrediente de interes politic.
(…) (21- 07:00) Vorbim tot de sume de bani care sunt rostogolite și care inevitabil sunt sifonate.
Nu mai spun de faimosul exemplu dat de Curtea de Conturi, citeam și eu stupefiat acest raport,
cu componente ale izoletelor care erau la prețuri mult multiplicate, la bateria nu știu care,
acumulatorul de rezervă, de 12 ori prețul la achiziție față de prețul real …
(21-07:30) Victor Ciutacu: Mi-e teamă că răspunsul pe care îl veți primi de la domnul
secretar de stat Arafat, va fi acela, ”atunci hai să aducem doi contabili care să respecte legea la
virgulă”.
Titus Corlățean: Păi, nu poate exista un astfel de argument …
Victor Ciutacu: A existat!
Titus Corlățean: … și atunci, călcăm legea în picioare sau călcăm Constituția. E adevărat
că guvernanții au spus aceste aberații, a spus-o și premierul Orban, Curtea Constituțională ar fi de vină
pentru nu știu ce. Nu. Tu, guvern ești incompetent, ai lipsit din peisaj, nu ai venit cu proiectul de lege în
timp util și ai pus parlamentul în colț că voiai să legifereze în 2 ore și jumătate.
(21-08:10) Victor Ciutacu: Apropo de modul halucinant … în care guvernul consideră că
trebuie să controleze cetățenii unei țări pe care îi bănuiește de iresponsabilitate, valoarea
amenzilor pentru nepurtarea măștilor ar putea crește. Iată anunțul făcut astăzi de premierul
Orban.
Se difuzează o înregistrare cu declarații ale lui Ludovic Orban pentru jurnaliști.
Un reporter întreabă: Cuantumul amenzilor ar putea fi modificat pentru nepurtarea măștii de
protecție?
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Ludovic Orban: Deocamdată nu am discutat acest subiect. Știți foarte clar că a existat o
decizie a Curții Constituționale care a anulat toate amenzile care au fost date în starea de urgență, în
urma deciziei Curții Constituționale, în legea 55 care a fost adoptată de Parlament la trecerea de la
starea de urgență spre starea de alertă au fost impuse astfel de amenzi. Este discutabilă
posibilitatea de a crește amenzile fără să existe modificare a legii în parlament.
Titluri afișate pe durata difuzării acestei înregistrări: Titlu principal: Dictatura amenzilor ia
amploare, sancțiunile cresc alarmant/Subtitluri, sub precizarea Urmează: Orașul stăpânit de români,
transmisiune specială/Stare de urgență în Italia până în octombrie/Continuă ediția-eveniment a
Punctului Culminant/Aberațiile din noul set de restricții impuse românilor/Cuplurile, păzite de jandarmi
pe plajă/Oamenii își strigă revolta în direct la România TV
(21- 09:10) La revenirea în studio, Victor Ciutacu spune: Domnule Abraham, după ce și-au
furat-o cu Curtea Constituțională care a decis că toate amenzile pe care le-au dat într-o perioadă
istorică de care nu vrem să ne aducem aminte, cea a stării de urgență, sunt neconstituționale, oamenii
ăștia insistă pe pedala amenzilor. Înțeleg, hai să zic, și factorul de coerciție trebuie să îl exercite
asupra unei populații, nu extrem de disciplinate, dar asta-i singura modalitate?
Pavel Abraham: Nu, domnule Ciutacu, e o exagerare și ea va avea un efect pervers, va avea
un efect exact invers a ceea ce se urmărește, în sensul că nivelul de respectare al legii va fi mai
scăzut. Oamenii deja nu mai știu ce să înțeleagă și totul pleacă de la interesele majore ale
guvernanților de a obține prin orice formă venituri suplimentare. Și se fac, așa cum și dumneavoastră
cunoașteți, acțiuni subterane de racolare a unor primari sau a unor parlamentari, se fac, de asemenea,
așa cum ați arătat, supraevaluări la serviciile care se prestează chiar între instituții ale statului pentru a
putea scoate sume din ce în ce mai mari și a cointeresa anumite persoane, inclusiv financiar. E o
comunicare fracționată, una zic azi, peste o oră spun altceva. (21-10:30)- Sigur, aș spune, așa cum
ați arătat dumneavoastră, un rol important în toată această activitate de stabilire a unei
strategii, îl are doctorul Arafat. Dar nu aș vrea să transpunem pe acesta totul. Chiar asta se
încearcă, să fie compromis de către cei de la putere, apreciindu-se în plan public că el ar fi un
exponent al PSD-ului și că ar fi tolerat totuși în acest context. De aceea cred că nu trebuie ă spunem
cum spuneți dumneavoastră, zic, între ghilimele, botul pe ceea ce spun aceștia, că vai de mine,
domnul Arafat face totul. Nu, Guvernul României stabilește și instituie …
(21-10:55) Pe ecran a fost afișat titlul principal: Noile restricții și absurdități ale legii lui
Arafat; subtitluri care s-au derulat, cu eticheta Urmează: Aberațiile din noul set de restricții impuse
românilor/Cuplurile, păzite cu jandarmii pe plajă/Oamenii își strigă revolta în direct la România
TV/Planuri distruse din cauza testelor Covid/Românii ținuți pe la uși, clinici suprasolicitate (…)
Victor Ciutacu: De acord, numai că domnul Arafat propune și se expune, domnule
general, că nu îl împinge nimeni cu forța.
Pavel Abraham: … frica. Da, se expune, că se face o presiune oricum asupra domniei
sale. Ați văzut în câte rânduri s-a încercat înlocuirea din funcție. Domnul Arafat ar putea propune orice.
Dacă guvernul nu aprobă, nu se întâmplă nimic. Dar guvernul cere asemenea propuneri și vreau să vă
spun, comunicarea publică este dezastruoasă. Strategie nu există. (…)
(21-13:30) Titlu principal afișat pe ecran: Experimentul care scoate la iveală manipularea
Victor Ciutacu vorbește despre faptul că a fost sesizată o marjă uriașă de eroare la testările
Covid, precum și diferențele dintre spitalele private și cele de stat cu privire la rezultatele pozitive în
testare. Astfel, în spitalele de stat a rezultat cu număr foarte mare de teste pozitive. Victor Ciutacu
menționează explicațiile medicului Virgil Musta cum că în testarea pentru Covid, există posibilitatea să
se contamineze eprubetele între ele.
(21-15:18 – 21:30) Victor Ciutacu: În direct într-o legătură telefonică cu noi este Raed
Arafat.
Se difuzează, cu mențiunea DIRECT, în partea stângă jos, lângă titlu, declarații oficiale
ale lui Raed Arafat de la Palatul Victoria: Pe teritoriul României, începând cu data de 17 iulie 2020,
măsurile care au fost propuse și adoptate sunt următoarele: prima măsură, privind purtarea măștii în
spațiile publice, astfel, articolul spune măsura în următorul fel. Purtarea măștii de protecție, astfel încât
să acopere nasul și gura este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani,
prezente în spațiile publice deschise … în anumite intervale orare, stabilite prin hotărârea Comitetului
Județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență, spațiile și intervalele orare se
stabilesc la propunerea Direcției de Sănătate Publică luând în considerare probabilitatea prezenței

concomitente a unui număr mare de persoane în spațiile și în intervalele orare respective unde se
constată dificultăți în asigurarea distanței fizice de protecție sanitară stabilite în condițiile legii. (…)
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(21-20:25) Raed Arafat răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Una dintre întrebări s-a referit la
propunerile cu privire la distanțarea socială la plajă și în spațiile publice. Raed Arafat spune că nu mai
este în hotărârea de guvern. Deși a fost o propunere aprobată în cadrul CNSU, dar, după analiza
actelor normative s-a constatat că există regulamente suficiente care să fie aplicate pe zona plajei.
Astfel, nu s-a mai inclus în hotărârea de guvern o prevedere pentru plajă.
Titlu afișat pe ecran: Ce restricții s-au stabilit la guvern, anunțuri cruciale pentru români
(21-21:30) Victor Ciutacu: S-a schimbat modificarea, doamnelor și domnilor, au scos nevestele
și amantele din program, în sfârșit ai voie să stai cu cine vrei la mare, nu numai pe cameră, poți să stai
la șezlong.
(21-24:35) Victor Ciutacu: După cum v-am obișnuit, doamnelor și domnilor, continuăm
telenovela, din nefericire, o telenovelă care se joacă pe niște interese uriașe și care pur și simplu s-a
transformat într-o bătaie de joc instituțională la adresa unui om, întâmplător lider politic și președinte al
Consiliului Județean Giurgiu, mă refer la domnul Marian Mina care continuă să stea încuiat în propria
casă, de 6 zile, bună seara, domnule Mina … În baza unui comunicat de presă, doamnelor și domnilor,
pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu povestea, președintele Consiliului Județean Giurgiu, aici
de față, are 2 teste negative, doamnelor și domnilor și cu toate acestea e ținut în casă, păzit cu
jandarmii și amenințat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Giurgiu, că, Doamne apără și
păzește, dacă iese din casă, va fi luat cu izoleta și dus la o carantină instituțională. Ceva schimbări în
viața și dumneavoastră domnul Minea, după ultimile 24 de ore?
Marian Minea: Nicio schimbare, domnul Ciutacu, sunt în continuare acasă, în carantină la
domiciliu. Astăzi, am primit și eu pe whatsapp răspunsul la notificarea făcută de avocații mei prin care
am cerut acea decizie de carantinare, în care mi s-a răspuns că nu există nicio decizie de carantinare,
dar, conform legii 136, trebuie să stau în continuare.
Victor Ciutacu: Stați un pic, domnul președinte, Direcția de Sănătate Publică v-a trimis un
document pe Whatsapp, înțeleg, document pe care ni l-ați pus și nouă la dispoziție, în care se confirmă
că dumneavoastră nu faceți obiectul niciunei decizii de carantinare, dar sunteți amenințat că dacă ieșiți
din casă, o să scrie ei una și vă iau cu izoleta?
Marian Mina: Ați citit bine.
Victor Ciutacu: Stați un pic … deci, autoritatea publică, vă anunță că nu faceți obiectul unei
decizii de carantină … văd director executiv Claudia Micu … deci vă anunță că nu există o decizie de
carantină pe numele dumneavoastră, dar ați face bine să stați în cameră, nu?
Marian Mina: Cam așa ceva.
Victor Ciutacu: Este absolut năucitor ceea ce se poate citi. Doamnelor și domnilor, aveți
documentul și îl veți găsi și pe site-ul emisiunii noastre. Domnul președinte, dumneavoastră ați încercat
să luați legătura cu șefa Direcției de Sănătate Publică, cu doamna prefect care e șefa
comandamentului, cu miliția stelară, habar nu am cu cine … (21-21-27:10)- Cu Raed Arafat am înțeles
că ați vorbit, ce v-a zis că așa ceva nu se poate, ca olteanul cu girafa și a rămas cum s-a stabilit,
sunteți în decorul propriului apartament.
Marian Mina: Domnul Ciutacu, mi-aș fi dorit să pot să iau legătura cu cineva, în speță cu
doamna director al DSP Giurgiu, dar din păcate, doamna director a fost confirmată pozitiv cu acest
virus în după amiaza acestei zile …
Victor Ciutacu: Poftim?
Marian Mina: A fost confirmată pozitiv doamna director al DSP Giurgiu.
Victor Ciutacu: Directorul DSP … iertați-mă un pic, exact în timp ce vorbiți dumneavoastră, mă
anunță colegii mei informația de ultimă oră.
(21-28:00) Un reporter România TV anunță că șefa DSP Giurgiu este confirmată pozitiv ca
având Coronavirus. (…)
Pe ecran a fost postată o fotografie cu buletinul de analize medicale emis pe numele Micu
Claudia pe care se poate vedea în dreptul rezultatului, Pozitiv pentru Detecție Coronavirus. De
asemenea, sunt vizibile data și ora emiterii buletinului: 29.07.2020, 04:41 PM.
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(21-29:10) Victor Ciutacu: Mulțumesc mult, Mirabela, este absolut Kafka. Deci, domnul Mina,
stați să înțeleg bine. Dumneavoastră aveți 2 teste negative pe care colegii mei le caută acum și le
prezentăm din nou pe post și sunteți ținuți în carantină fără nicio hârtie de directoarea DSP-ului care e
testată pozitiv?
Marian Mina: Da.
Victor Ciutacu: Doamna directoare, iertați-mă, e în carantină și dânsa?

Marian Mina: Nu, am două întrebări pentru doamna director DSP Giurgiu. Dacă a intrat în
contact cu un pozitiv, nu trebuia să se carantineze, cumva doamna director? Iar a doua întrebare este
dacă a avut simptome doamna director, în acest caz a fost la o unitate medicală și a solicitat să-i fie
recoltate probe, să fie testată. A stat izolată în această perioadă, doamna director? A stat izolată sau sa dus la serviciu? ce a făcut? A infectat tot personalul?
Victor Ciutacu: Stați un pic, sunteți șeful CJ-ului. Bănuiesc că chiar dacă sunteți încuiat în
apartament, mai aveți informații. Doamna director de la DSP se mai duce la prăvălie, acum, de când e
infectată?
Marian Mina: În mod normal nu trebuie să se mai ducă la birou, în ambele cazuri, domnul
Ciutacu, să știți că înseamnă zădărnicirea combaterii bolilor, iar Poliția Giurgiu ar trebui să se sesizeze
și în speță, doamna prefect. Sunt și eu curios, pe mine poliția m-a luat de pe stradă, sunt curios dacă
în acest caz, poliția se autosesizează, mai mult decât atât, țin să vă spun și am responsabilitatea
vorbelor că doamna al DSP Giurgiu a fost prezentă la Prefectura Giurgiu și ieri și astăzi și a avut
întâlniri cu doamna prefect. Eu cred că toată prefectura este …
Victor Ciutacu: Niște oameni infectați și niște oameni care au fost contacți ai celor infectați
zburdă liber pe stradă și prin Prefectura Giurgiu, și dumneavoastră care aveți 2 teste negative stați
încuiați în casă, în baza unei decizii care nu s-a luat?
Marian Mina: Domnul Ciutacu, eu v-am spus și aseară, la mine a fost o decizie politică, este o
presiune politică fantastică ca eu să stau în casă. (…)
(21-32:40) Victor Ciutacu: Am un anunț important de făcut pentru telespectatorii noștri și pentru
Consiliul Național al Audiovizualului. Colegii mei au sunat-o adineauri pe directoarea DSP Giurgiu, a
răspuns la telefon și a refuzat, nu știu mai mult sau mai puțin politicos pe colegii mei, pe considerentul
că nu i-am cerut aprobarea să anunțăm că domnia sa este infectată cu Coronavirus. Doamna
directoare, sunteți directoare la Direcția de Sănătate Publică, am uitat să vă informez. Dumneavoastră
chiar nu vă e rușine? Chiar nu vă crapă pingeaua obrazului? Dumneavoastră băgați oamenii în
carantină cu teste negative și dumneavoastră sunteți pozitivă și umblați liberă pe stradă și luați decizii
în numele și în responsabilitatea locuitorilor unui județ? Dumneavoastră sunteți o bombă
epidemiologică liberă pe stradă, doamna director! Iar treaba dumneavoastră între altele este să dați
explicații publice pentru faptele pe care le comiteți în calitate de director al unei instituții publice, plătite
din bugetul public, doamna director! O să rog pe colegii mei să revină, să sune și eventual să-l sune și
pe domnul ministru Nelu Tătaru, poate are o părere despre faptul că subordonații domniei sale umblă
infectați prin oraș, domnul ministru. Infectați! (21-34:00)- Și nu trimite Arafat izoleta după ei!
Doamna doctor Pop, revin și mă adresez medicului Monica Pop. Un om cu două teste negative, stă în
casă și aia care îl ține în casă umblă pe stradă cu test pozitiv?
Monica Pop: Bineînțeles că nu e normal așa ceva. În primul rând că domnul trebuie eliberat
imediat de acolo și să își ceară drepturile pentru că mi se pare inadmisibil să se întâmple așa ceva. În
al doilea rând, doamna director de direcție de sănătate publică care trebuie să fie medic, în general
sunt medici.
Victor Ciutacu: Este subinginer de Politehnică, doamnă.
Monica Pop: Cum e posibil așa ceva?! (…)
(21-39:20) Victor Ciutacu: Vă rog să rămâneți alături de noi, vă voi arăta tot cu documente,
pentru că lucrez numai cu documente, m-am săturat de vorbe, doamnelor și domnilor, cum sunt
transformați medicii de familie de același DSP în turnători. Rămâneți.
(21-40:10) Victor Ciutacu: Doamnelor, domnilor, v-am promis documente și vă arăt documente.
Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, la nivel central, către
unitățile spitalicești de pe raza Municipiului București, doamnelor și domnilor, ce le transmit unităților
spitalicești și medicilor de familie, sub augustelor semnături ale directorului executiv Oana Nicolescu și

8

încă doi dregători de acolo, doamnelor și domnilor. Pe scurt, și veți vedea și aceste documente pe
site-ul postului nostru de televiziune, medicii sunt somați să se transforme în turnători și … ”vă
rugăm să ne comunicați refuzurile de izolare” și nu mai știu ce alte proceduri presupune
depistarea cel puțin a simptomelor unei astfel de boli, doamnelor și domnilor, cu alte cuvinte,
medicii sunt transformați prin decizia, comunicarea, nu aș putea să vă spun ce, a Direcției de Sănătate
Publică, în turnători, astfel încât să îi dea în gât pe păcătoși și să trimită statul de drept izoleta după ei.
Domnule general Abraham.
Pe durata acestei prezentări a fost expus pe ecran un document emis de Ministerul Sănătății,
Direcția de Sănătate a Municipiului București, Către Unitățile Spitalicești de pe raza Mun. București în
care se solicită, ca urmare a Legii 136/2020, comunicarea refuzurilor de carantinare ale pacienților prin
anumite mijloace de comunicare (telefon, fax). Se mai precizează că documentele reprezentând
refuzurile de carantinare/izolare ale pacienților vor fi semnate și parafate de medicul curant.
Au fost afișate pe ecran titlurile, în intervalul 21-40:10 – 44:50, cât a durat această parte din
emisiune:
Titluri principale, postate alternativ:
Noul sistem securistic din România condus de Arafat/Cum sunt medicii transformați în
turnători, ordinul primit
Titluri secundare, care s-au derulat sub eticheta Urmează: Ce se întâmplă cu vaccinul împotriva
virusului ucigaș/Anunțul de ultim moment al președintelui/Noul caz Caracal, dezvăluiri
incendiare/Criminalul, găsit de un copil de 10 ani/Poliția nu a făcut nimic timp de două zile/Unde au
fugit interlopii care umileau artiștii (…)
Pavel Abraham: Da, aș vrea să vă spun că nu este un început, opinia publică nu cunoaște.
Victor Ciutacu: E o continuare, da.
Pavel Abraham: Da, e o continuare, și aș vrea să vă spun, continuarea nu este numai în planul
medicilor. Vreau să vă spun că a apărut noua lege privind spălarea banilor în care s-au stabilit sarcini
pentru notari, pentru avocați care să sesizeze acest lucru, să devină delatori oficiali, iar mai nou s-au
emis și formulare în care să se înregistreze (…)
(21-42:30) Pavel Abraham: Sunt excese extraordinare care distrug esența unor profesii cum ar
fi și aceea de avocat. O persoană care vine și confidențial îți mărturisește ce s-a întâmplat pentru a-i
da o soluție juridică legală să se poată apăra cât mai bine, ești obligat să faci acest formular, să îl
trimiți, deci practic să trădezi interesele acelei persoane. (…)
(22-00:35 - 15:50) Titlu pe ecran: Noile restricții și absurdități din legea lui Arafat
Moderatorul și invitații Luis Lazarus și Titus Corlățean au criticat măsurile de prevenție luate de
guvern pentru prevenția răspândirii coronavirus-ului.
(...)
25.08.2020
(...)


Știri, 14:00
(14-39:35) Titlu știre: Copil salvat din valuri, turiștii ignoră steagul roșu

Titlu secundar: Urmează Ediție incendiară a Știrilor România TV/Filmări și dezvăluiri de ultimă
oră/14-40:00 Trupele lui Arafat, anchetate de procurori/Exclusiv: Dezvăluiri din ancheta
momentului/ Morți falși de Covid, drama familiilor.
(14-42:25) Prezentatoare: Ediție incendiară a Știrilor România TV, în câteva momente. Avem
filmări și dezvăluiri de ultimă oră. Trupele lui Arafat, anchetate de procurori. În exclusivitate, avem
dezvăluiri din ancheta momentului. Morți falși de Covid și drama familiilor. Avocatul a demonstrat falsul
după autopsie. Oamenii au fost declarați infectați fără a fi testați Și un nou record de Coronavirus,
raportat azi în România. Ce măsuri anunță comandamentul lui Arafat, aflați în câteva momente. Poliția
a descins peste copii la aniversare și manelistul celebru Show Ilegal, tolerat de poliție. (…)
Titluri afișate pe ecran: Urmează: Ediție incendiară a știrilor România TV/Filmări și
dezvăluiri de ultimă oră/Trupele lui Arafat, anchetate de procurori/Exclusiv: Dezvăluiri din
ancheta momentului/Morți falși de Covid. Drama familiilor/Avocatul a demonstrat falsul după

autopsie/Oamenii declarați infectați fără a fi testați/Un nou record Coronavirus raportat azi în
România/(14-43:17) Ce măsuri anunță comandamentul lui Arafat.
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News line, 15:00
Moderatoare: Cristina Șincai

Invitați în emisiune: Dumitru Coarnă- Sindicatul Național al Polițiștilor, Adrian Cuculis, avocat,
Cristian Dima, ALDE, Galați
14-59:45
Prezentatoare: Bună ziua, doamnelor și domnilor, trupele lui Arafat anchetate de
procurori. În exclusivitate avem dezvăluiri din ancheta momentului, morți falși de Covid și drama
familiilor. Avocatul a demonstrat falsul după autopsie. Oameni declarați infectați fără a fi testați. Un nou
record de coronavirus, raportat astăzi în România și ce măsuri anunță comandamentul lui Arafat, vă
spunem în câteva momente/Poliția a descins peste copii la aniversare/(…)
Titluri afișate: Imediat, exclusiv: Dezvăluiri din ancheta momentului/Imediat: Morți falși de Covid,
drama familiilor/Imediat: Oamenii declarați infectați fără a fi testați/Imediat Un nou record Coronavirus
raportat azi în România/15-00:10 Imediat: Ce măsuri anunță comandamentul lui Arafat/Imediat:
Poliția a descins peste copii la aniversare/Imediat: Manelist celebru, Show Ilegal tolerat de
poliție/Imediat: Deces de ultimă oră, milionară răpusă de Covid
(15-01:15) Moderatoare: Începem cu ancheta momentului. Procurorii au deschis dosar
penal în cazul focarului de Coronavirus descoperit pe un șantier din Capitală. Surse judiciare
spun că ancheta penală vizează angajatorul, dar și angajați ai DSP București. Totul după ce
chiar șefa instituției a recunoscut public că DSP știa încă de pe 10 august de primele cazuri
apărute pe șantier. Mirabela Dumitrache are toate informațiile chiar acum, bun găsit.
Mirabela Dumitrache: Bun găsit Cristina, bun găsit tuturor. Urmează audieri, atât
dezvoltatorul, dezvoltatorii acelui complex imobiliar unde lucrau cei 108 muncitori indieni, cât și
funcționari din cadrul DSP București, pentru că da, așa cum spuneai și tu, primele cazuri au fost
înregistrate încă de pe 10 august, adică de acum 15 zile. Primii muncitori care erau confirmați cu noul
Coronavirus, însă s-au autosesizat autoritățile, abia în acest week-end, abia pe data de 22 august,
atunci au mers la fața locului și i-au testat. În momentul de față sunt peste 30 de muncitori infectați, 34
mai exact, restul au fost duși în centre de carantină instituționalizată, însă, în momentul de față, da,
acum cu puțin timp în urmă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a anunțat că a
deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Sunt anchetați în momentul de față
funcționarii de la DSP București, dezvoltatorii acelui complex imobiliar unde lucrau cei 108
indieni, muncitorii care locuiau în acele containere. Dincolo de această anchetă, însă, oamenii de
acolo vorbesc și despre pericolul iminent ca acel perimetru, acel focar, în realitate să fie unul mult mai
mare, pentru că acei muncitori indieni care erau deja confirmați, care erau deja infectați, au stat foarte
multe zile acolo fără ca cineva să iasă, să-i ridice, să vină autoritățile s-au tot perindat prin acel
perimetru, au mers la magazine, au mers să-și cumpere de mâncare, au fost în vizită, practic ei
treceau acel șantier prin alte drumuri, prin alte drumuri secundare, ca să ajungă la locul unde ei
munceau. În momentul de față, cei care locuiesc în zonă, se tem ca nu cumva perimetrul, focarul de
fapt, să fie unul mult mai amplu decât cel luat în momentul de față în calcul de autorități.
Titluri afișate pe ecran, cu majuscule, pe durata acestei transmisiuni a reporterului:
Dosar penal pentru focarul de Covid plin de indieni/Trupele lui Arafat, anchetate de procurori
(15- 06:30 – 08:00 ) Titluri principale afișate pe durata următoarei intervenții: Oamenii netestați
și confirmați pozitiv cu Coronavirus/Ce au ajuns să facă trupele desepiste ale lui Arafat
Moderatoare: Familia unui actor diagnosticat cu Coronavirus a primit în aceeași zi, două
rezultate contradictorii, unul pozitiv, altul negativ. Prima dată, și părinții și bunica tânărului au primit o
adresă de la Comitetul Județean pentru situații de Urgență în care erau informați că sunt infectați.
După câteva ore, au primit mail de la DSP că sunt negativi. Ba mai mult, pe lista de la Comitetul
pentru Situații de Urgență apar pozitiv și părinții iubitei tânărului care nici măcar nu au fost
testați.
Tânăr: Eu sunt singurul pozitiv care am fost testat în data de 5 august. Surpriza a fost ziua de
ieri în care la primărie s-a primit o listă în care figurau familia mea despre care știam clar că a fost
testată și este negativă, prietena mea și părinții ei, că toți sunt pozitivi, în condițiile în care părinții

prietenei sale nici măcar nu au fost testați. A venit o listă probabil că pe lista respectivă s-a greșit
formularea pentru că ei figurau ca fiind contacți, însă pe listă scria că sunt confirmați cu Covid 19.
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(15-07:58) Moderatoare: Da, multe semne de întrebare. Să vedem, domnule Dumitru Coarnă,
ce se întâmplă?
Dumitru Coarnă: Ce se întâmplă … Suntem o țară a falsului și a minciunii, care se întâmplă și a
prostiei din instituțiile publice, pentru că acolo și fals și minciună și prostie. Toate la un loc. Își bat joc
de cetățeni, așa în mod flagrant, fără nici un fel de remușcare. Oamenii ăștia care sunt în funcții
publice, DSP și alții ca ei sunt puși politic (…)
(...)


Punctul culminat, 21:00
Moderator: Victor Ciutacu
Invitat: Victor Ponta

(20-59:20) Victor Ciutacu: Discutăm despre infecțiile și decesele cauzate de Covid. România
stabilește record după record. Ne apropiem de pragul stării de urgență. Ce măsuri pregătesc
autoritățile, comentez împreună cu domnul Ponta. Domnul Ponta a venit și demască haosul noilor
restricții pe care vor să le impună românilor. Ce li s-a pregătit copiilor, părinților și bunicilor, doamnelor
și domnilor din partea guvernului, veți vedea în această seară, pentru că se lucrează deja pe familie,
de la cel mai mic, la cel mai mare. Iar procurorii declanșează prima anchetă care vizează trupele de
asalt ale lui Raed Arafat. Sunt acuzații extrem de grave la adresa comando-urilor. În această seară
încercăm să găsim două răspunsuri, așteptate de toată țara, la două întrebări vitale: se vor amâna sau
nu alegerile locale și, pe de altă parte, ce fac PSD și Victor Ponta în acest context, dacă împreună vor
dărâma PSD și Pro România guvernul Orban. Totodată vă prezint și o exclusivitate, mărturii din
infernul generat de măsurile generate de Raed Arafat.
Titluri afișate pe durata prezentării subiectelor emisiunii: IMEDIAT: EDIȚIE-EVENIMENT CU
VICTOR PONTA/IMEDIAT: INFECȚIILE ȘI DECESELE COVID, UN NOU RECORD/IMEDIAT:
PRAGUL STĂRII DE URGENȚĂ, CE MĂSURI SE PREGĂTESC/IMEDIAT: PONTA DEMASCĂ
HAOSUL NOILOR RESTRICȚII/IMEDIAT: CE LI S-A PREGĂTIT COPIILOR, PĂRINȚILOR ȘI
BUNICILOR/20-59:45 IMEDIAT: PROCURORII, PRIMA ANCHETĂ LA TRUPELE LUI
ARAFAT/IMEDIAT: ACUZAȚII EXTREM DE GRAVE LA TRUPELE DSP/IMEDIAT: DOUĂ
RĂSPUNSURI AȘTEPTATE DE TOATĂ ȚARA/IMEDIAT: SE VOR AMÂNA ALEGERILE LOCALE?CE FAC PSD ȘI PONTA
(21-00:35) Pe durata discuțiilor cu Victor Ponta au fost afișate pe ecran titlurile: IMEDIAT,
EXCLUSIV: MĂRTURII DIN INFERNUL LUI ARAFAT/CEL MAI NEGRU BILANȚ, RECORD
ABSOLUT DE DECESE ȘI INFECTĂRI/PRAGUL STĂRII DE URGENȚĂ, CE MĂSURI SE
PREGĂTESC/CUTREMUR ÎN POLITICĂ, EFECTUL NEPREVĂZUT AL CANDIDATURII LUI
BĂSESCU
(21-03:12, 04:15, 05:20, 06:20) Subtitluri afișate: URMEAZĂ: Martorii ororilor Covid rup
tăcerea/Mărturiile care îl vor demasca pe comandantul Arafat/Copiii, părinții și dascălii fugăriți cu
poliția/Dezvăluirile învățătoarei de la petrecerea copiilor (…)
(21-32:45) Victor Ciutacu: Dar eu vă întreb un lucru, și știu aprecierea de care se bucură
domnul Arafat din partea dumneavoastră, dar, statul acesta, de vreun an de zile, a creat așa, un soi de
supra structură, cu domnul Arafat în frunte, cel puțin la vedere care să se ocupe de toate problemele
astea. Domnule, dat fiind că am ajuns după juma de an de zile să nu se dubleze numărul de infectări,
să ni se dubleze numărul de bolnavi la ATI, să ni se dubleze numărul de morți, să ni se dubleze tot. Nu
e un eșec de organizare, nu e un eșec de conducere? Iertați-mă, nu că am eu ceva cu Raed Arafat,
putea să fie Jimmy Hendrix acolo! Statul a construit un sistem, da, a pus unul în frunte acolo și i-a dat
o căruță de prerogative ca să rezolve problema. Problema e că s-a dublat totul în rău.
Victor Ponta: Atenție că spun ceva foarte sensibil. Eu nu știu dacă la Colectiv s-a intervenit bine
sau rău și nu sunt eu cel care decid chestia asta. Dar demisia mi-am dat-o eu, care nu eram în
România și nu aveam în sarcină să …
Victor Ciutacu: Da, și nu domnul Arafat.
Victor Ponta: Răspunderea este politică. Dacă vrei să îl asculți pe Arafat, dacă vrei să îl asculți
pe altul, dacă iei decizii, dacă îl schimbi, dacă îl pui …

Victor Ciutacu: Da.
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Victor Ponta: Eu l-am pus pe domnul Arafat în funcție, nu pot să zic mi l-a dat alticneva. Deci
răspunderea este politică pentru că politicianul, primul ministru, președinte, ce e el, trebuie să asculte
și medicul și economistul și acela din economie și statisticianul și așa mai departe și să ia o decizie. La
noi deciziile nu se iau, se aruncă pisica moartă, ”haideți, scoteți-l pe Arafat să vorbească” … Unde … lați mai văzut pe domnul Tătaru?
Victor Ciutacu: Deloc.
Victor Ponta: Unde a dispărut domnule, că într-un timp era mai des decât dumneavoastră la
televizor!
Victor Ciutacu: De acord, dar iertați-mă, dar nici pe domnul Arafat nu îl scoate nimeni cu forța,
domnul Ponta, că nu îl obligă cineva, nici să fie comandantul operațiunii, nici să …
Victor Ponta: Vreau să spun însă că, să arunci pisica întotdeauna să se ocupe … în timp ce tu
te ocupi de măști, de afaceri cu măști, în timp ce tu cumperi primari, în timp ce aranjezi lucruri și mai iei
și 4 miliarde împrumut și mă anunți că e un succes … băi, e un succes dacă îmi spui că alea 4 miliarde
uite, se folosesc pentru asta.
Victor Ciutacu: Evident că eșecul este cu precădere politic. (…)
(21-33:30 – 39:30) Titlu afișat pe durata acestui fragment de discuții, dar și a altor teme: Eșecul
măsurilor lui Arafat, record de infectări și decese Cu eticheta Urmează s-au derulat pe ecran, sub
titlul principal: Ciutacu prezintă înregistrări incendiare/Înregistrări unice din fortăreața
Coronavirus/Martorii ororilor Covid rup tăcerea/Mărturiile care îl vor demasca pe comandantul
Arafat/Copiii, părinți și dascălii fugăriți cu poliția/Dezvăluirile învățătoarei de la petrecerea
copiilor/Românii obișnuiți-pedepsiți, interlopii-protejați/Autopsia care demască falsul deceselor
Coronavirus/Avocatul și familia fac dezvăluiri cutremurătoare/Infectații declarați fără a li se face test
Covid/Ciutacu prezintă înregistrări incendiare/Înregistrări unice din fortăreața Coronavirus (…)
(21-58:35) La începutul celei de-a doua părți a emisiunii, Victor Ciutacu anunță temele ce vor fi
discutate: Continuăm în forță doamnelor și domnilor șirul dezvăluirilor de la Punctul culminant. Martorii
ororilor Covid, rup tăcerea în exclusivitate la România TV. Veți asculta mărturiile care îl vor
demasca pe comandantul Arafat. Copiii, părinții și dascălii au ajuns să fie fugăriți cu poliția în
dezvăluirile profesoarei de la petrecerea copiilor, doamnelor și domnilor. Ați văzut imaginile absolut
năucitoare. Români obișnuiți au ajuns să fie pedepsiți, iar interlopii să fie protejați de autoritățile
statului. Avem date noi despre autopsia care demască falsul deceselor Coronavirus, avocatul și familia
fac în această seară dezvăluiri cutremurătoare. Discutăm despre infectații declarați, fără a li se face
test Covid, e noaptea minții, doamnelor și domnilor. Și totodată avem înregistrări incendiare și unice
din fortăreața Coronavirus
Invitați: Alice Drăghici-avocat; Sorin Roșca Stănescu; Pavel Abraham; Daniel Ionașcupreședinte Partidul Puterea Umanistă Social Liberal; Bogdan Ficeac- jurnalist
(22-00:25) Victor Ciutacu: A fost scandal uriaș în Capitală. Doamnelor și domnilor, un bărbat a
fost săltat de la o petrecere cu și de copiii și încătușat de polițiști după ce oamenii legii au primit o
reclamație privind tulburarea liniștii publice. Bărbatul a fost dus la secție și amendat cu suma de 3000
de lei. De partea cealaltă, poliția susține că DJ-ul despre care vorbim a refuzat legitimarea și le-ar fi
adresat injurii oamenilor legii, iar la petrecere nu ar fi fost respectate măsurile în vigoare.
La discuția pe acest subiect au participat și Mariana Coconea-profesor, însoțitoarea copiilor și
Florentin Rotariu- DJ la petrecerea copiilor.
Titluri afișate pe ecran pe durata discutării acestui subiect:
Titluri: Scandal cu poliția la o aniversare, copii traumatizați/Dezvăluirile profesoarei după
descinderea poliției la petrecerea copiilor
Subtitluri: (22-03:15-10:10) Imediat: Mărturiile care îl demască pe comandantul Arafat;
scandal monstru cu morții falși de Coronavirus-autopsia care demască tot falsul
(22-07:15) Mariana Coconea: Sunt șocată că trebuie să îmi fie frică de poliție și vreau să vă
spun că fata mea în momentul în care DJ-ul a fost încătușat a făcut criză, s-a ridicat de la masă, a
început să țipe, a venit la mine în brațe și m-a împins spre mașina de poliție, spunând ce- face unde-l
duce, duc-te după el, nu-l lăsa, e vina mea, nu e vina lui. Este ziua mea. Datorită zilei mele uite ce s-a
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întâmplat. La care doamna învățătoare, prezentă acolo în calitate de mamă, cunoscând-o a luat-o
deoparte și i-a spus, Monica, nu-i face nimic, îl duce la secție, o să îi explice despre ce este vorba și o
să vină înapoi.
Victor Ciutacu: Mi-e și groază să mă gândesc ce o fi în căpșorul copilului acela și ce amintiri va
avea fetița dumneavoastră de la aniversarea frumoasei vârste de 10 ani de zile când a venit miliția să
încătușeze DJ-ul.

(22-10:10) Se afișează: Urmează Ediție-eveniment a știrilor România TV/Imagini și informații de
ultimă oră/Ultima raportare Covid, record negativ al deceselor/Măsuri eșuate, se reimpune starea de
urgență?/Scandalul infectaților raportați fără testare/22-10:40, 12:54, 15:10 (…) Morți falși declarați
de comandoul lui Arafat/Lazarus face dezvăluiri cutremurătoare în criza Covid/Noile restricții impuse
în școli, ce îi așteaptă pe elevi/Ce sunt obligați părinții să scrie în declarații (…)
Titluri afișate pe durata discuțiilor pentru următorul subiect:
Titluri principale, difuzate alternativ: Scandalul morților falși de Covid, martorii ororilor rup
tăcerea/(22-26:58, 32:48) Mărturiile care îl demască pe comandantul Arafat/Autopsia care
demască falsul deceselor Coronavirus
Titluri secundare cu eticheta Urmează: Morți falși declarați de comandoul lui Arafat- (2226:14, 28:28, 30:38, 32:55, 35:05)/Lazarus face dezvăluiri cutremurătoare în criza Covid/Noile restricții
impuse în școli, ce îi așteaptă pe elevi/Ce sunt obligați părinții să scrie în declarații (…)
(22-26:10) Victor Ciutacu: Informația potrivit căreia, iertați-mi cinismul, o fac din nou, cer
scuze ca și aseară, un mort a fost ținut în carantină vreme de 20 de zile la morga spitalului.
Situația halucinantă s-a petrecut în județul Dolj, la Craiova și ca să fiu mai explicit, o femeie
suspectă nu se știe din ce motive, de Coronavirus, a fost ținută 20 de zile la morgă. De ce a
devenit doamna suspectă? Pentru că a tușit înainte să moară, iar familia a fost băgată în
carantină. În final ea nu a mai fost înmormântată potrivit protocoalelor Covid pentru că DSP-ul a
considerat, citez că mortul a stat în carantină 14 zile. Domnul Ionașcu a preluat acest caz, a reușit
să obțină ceea ce mi se pare o victorie fabuloasă în birocrația românească, cadavrul, doamnelor și
domnilor, pentru că, până și un cadavru e foarte greu de obținut de la morgă, după ce a reușit să-l
identifice și a promis că duce povestea până la capăt. În ce stadiu suntem domnul Ionașcu, mai
departe? Ieri am aflat că a fost scoasă și ținută și mutată 20 de zile pe șest pentru că firma încasa o
sumă zilnică, în vederea depozitării. Știu că sună al dracu de cinic. Astăzi ce noutăți mai avem de aflat
despre acest caz.
Daniel Ionașcu: Sigur că sunt aceleași lucruri de totală degringoladă în sistem, familia
respectivă este dispusă să meargă până la capăt așa cum spunea și domnul Roșca Stănescu. Până la
capăt înseamnă demiterea doctorului care a făcut un exudat faringian unui cadavru, împotriva
protocoalelor, a fi declamați cei care au pus, așa cum spuneați dumneavoastră în carantină un mort,
iar pe de altă parte, vreau să vă spun că medicul de familie, prin certificatul de deces a spus din capul
locului că nu este caz Covid, iar ducerea la morgă nu a fost făcută de către IML, ci a fost făcută de
către pompele funebre, iar la morgă, cadavrul nu a fost ținut ca un cadavru Covid. Mai mult de atâta,
între IML și morga Spitalului Filantropia din Craiova, nu doar că s-au pierdut urmele, dar s-a făcut o
afacere. Pentru respectivul mort se încasau câte 500 de lei pe zi. Iar familia, de acasă, ca să nu poată
fi vocală a fost pusă în carantină 14 zile, fără mâncare, cu polițist la poartă fiind făcute persoane non
grata în localitate. (…) (22-30:00)- Toți contacții acestor oameni ținuți în carantină, nu au fost ei înșiși
puși în carantină, nici cel în brațele căruia a murit moarta, nici cei din DSP, nici cei de la Medicină
Legală, nici medicul de medicină generală, nici polițiștii cu care a fost în contact toată această pleiadă
de oameni. O discriminare fără margini, o batjocură să ții niște oameni în arest la domiciliu fără
mâncare, iar pe de altă parte, un cadavru să îl ții pentru a te agonisi cu niște bănuți pe zi de 500 de lei,
este strigător la cer! (…) Daniel Ionașcu cere, în calitate de reprezentant al Partidului Social Liberal,
pedepsirea celor responsabili în acest caz.
(22- 32:55) Victor Ciutacu: Să ții mortul în carantină 20 de zile ca să încasezi parale de pe
urmele lui și să carantinezi și familia ca să nu pot să facă gât la televiziune că despre asta a fost vorba
ca să poți să îți faci tu, lucrarea asta, pe ideea că moarta a tușit înainte să moară, asta mi se pare
apogeul.
(22- 35:35) Victor Ciutacu: Doamnelor, domnilor, avem înregistrări incendiare, din fortăreața
Coronavirus. După scandalul de la Matei Balș, pentru că starea de sănătate a fratelui lui Florin Salam
nu se îmbunătățea, familia a apelat la celebrul medic Ion Alexie, stabilit în Statele Unite. Ce a

descoperit după ce a analizat îndeaproape buletinul de analize, evident, în materialul următor,
doamnelor și domnilor, este un material absolut spectaculos, credeți-mă.
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(22- 36:00) Se difuzează un material în care cineva prezintă o fișă de tratament de la Matei
Balș, fișă foarte încărcată cu înscrisuri. Cel care vorbește identifică un medicament administrat
pacientului, dar spune că, deși medicamentul respectiv este foarte bun, poate produce pancreatită.
Acest subiect continuă până la finalul emisiunii.
Titluri principale afișate pe ecran pe durata prezentării acestui subiect: Înregistrări unice din
fortăreața Coronavirus, dezvăluiri incendiare/Ce se întâmplă cu fratele lui Florin Salam, dezvăluiri
bombă/Gafă de proporții, cum a primit fratele lui Salam analizele altui pacient
Titluri secundare, cu eticheta Urmează: Măsuri drastice pentru bunici și copii în case/Scandal
cu înjurături și amenințări în trafic/Autobuz blocat de o ”valoare” a României/Val de accidente pe
șoselele țării, SMURD în alertă/Tragedie la filmarea clipului unor artiști celebri/(22-43:30) Edițieeveniment a știrilor România TV/Imagini și informații de ultimă oră/Ultima raportare Covid, record
negativ al deceselor/Măsuri eșuate, se reimpune starea de urgență?/Scandalul infectaților raportați
fără testare/(22-43:55) Morți falși declarați de comandoul lui Arafat/Lazarus face dezvăluiri
cutremurătoare în criza Covid/Noile restricții impuse în școli, ce îi așteaptă pe elevi (…)
(...)
26.08.2020
(...)


Punctul culminant, 21:00
Moderator: Victor Ciutacu

Invitați: Alice Drăghici, avocat; Radu Oprea, PSD; Andrei Gerea, PUSL; Daniel Fenechiu,
avocat, PNL
(21-00:10) Victor Ciutacu: Bun găsit la o ediție incendiară a Punctului culminant. Vă arăt în
această seară ce au ajuns să facă trupele despeste ale lui Arafat. Scandalul testelor fals
pozitive explodează, mii de oameni sănătoși au fost declarați infectați. Și contre dure între
Orban și comandantul Arafat, veți vedea în această seară frâna bruscă pusă de Arafat
premierului Orban. Cine spune adevărul în scandalul dictaturii medicale, încercăm să ne
lămurim în această seară când avem și dezvăluiri spectaculoase după negocierile de la guvern. (…)
Cum vrea camarila lui Arafat să traumatizeze copiii, un scandal monstru, doamnelor și
domnilor. Copiii au ajuns să fie ținuți, în mintea guvernanților, departe de bunicii lor.
Titluri afișate pe durata acestei prezentări: Imediat: Ce au ajuns să facă trupele despeiste
ale lui Arafat/Imediat: Scandalul testelor fals pozitive explodează/Imediat: Mii de oameni
sănătoși, declarați infectați/Imediat: Contre între Orban și comandantul Arafat/Imediat: Frâna
pusă de Arafat premierului Orban/Imediat: Cine spune adevărul în scandalul dictaturii medicale
(…) Imediat: Cum vrea camarila lui Arafat să traumatizeze copiii/Imediat: Scandal monstru, copii
ținuți departe de bunicii lor
(21-02:05 – 04:00, 04:50 – 05:35, 06:15 – 06:45, 08:50 – 10:25, 11:40 – 13:25) Titlul Ce au
ajuns să facă trupele desepiste ale lui Arafat, a fost postat alternativ cu titlul Scandal: Oameni
netestați și confirmați pozitiv cu Coronavirus.
Victor Ciutacu: Scandalul testelor fals pozitive explodează din zi în zi, din ce în ce mai mulți
români, netestați, dar declarați pozitiv, ies la rampă. Este și cazul familiei Raul Baștean. Prima dată,
părinții și bunica tânărului au primit o adresă de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în
care erau informați că sunt infectați. După câteva ore au primit mail de la DSP că sunt negativi, ba mai
mult, pe lista de la Comitetul pentru Situații de Urgență apar pozitivi și părinții iubitei tânărului care nici
măcar nu au fost testați.
Este difuzat un material cu declarații ale unui tânăr care spune că el și familia sa au primit
rezultat pozitiv în urma testării pentru Covid, dar părinții prietenei sale au primit același rezultat, deși nu
au fost testați și fiind înscriși pe lista de contacți. Tânărul spune că probabil s-a făcut o confuzie.
(21-03:40) Victor Ciutacu: Alice Drăghici, într-o poveste de genul acesta care ține blocată
omenirea, că nu e vorba numai de România, se întâmplă peste tot pe Planeta Pământ ce se întâmplă
cu consecințele nefaste de rigoare, noi ne permitem miștouri de astea ieftine și proaste în care greșim
numele, punem oameni pe listă care nici măcar nu au fost testați. Nu e primul caz de genul acesta.

(...)
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(21-15:30) Victor Ciutacu: Premierul spune că guvernul a oprit creșterea infectărilor și chiar a
stopat explozia epidemiei. Ei bine, în urma lui vine chiar comandantul Arafat care îl contrazice pe față.
Epidemia nu e stopată, din contră, nici măcar nu am văzut ce e mai rău, iar situația s-ar putea agrava
la toamnă. Haideți să vedem cele două minți limpede care conduc celula de criză.
Se difuzează declarații ale lui Ludovic Orban pentru jurnaliști în care spune că guvernul se luptă
cu toate armele pentru a stopa răspândirea virusului și că există o tendință de oprire a numărului de
infectări, chiar un ușor trend descendent.
Se difuzează apoi declarații ale lui Raed Arafat pentru postul B1 TV, în care spune că încă nu
se vede o descreștere evidentă pentru a spune că lucrurile merg spre bine. În orice moment lucrurile o
pot lua spre rău.
Titluri afișate pe durata prezentării acestui subiect: Contre între Orban și Arafat, adevărul
despre dictatura medicală
(21-20:05) Victor Ciutacu; Stați un pic, dar o poziție unitară la vârful executivului, domnul
Gerea, se poate? Domnul Arafat a fost însărcinat cu niște atribuții pe care în mod normal nu avea cum
să le aibă. A fost o situație de criză, s-a decis, s-a inventat funcția de comandant al acțiunii și toată
lumea se uită în dinții lui ca la ăia ai lui Dalai Lama: Dar pare că domnul Orban nu-l mai ascultă pe
domnul Arafat sau nu dă doi bani pe ce spune domnul Arafat sau domnul Arafat e insubordonabil față
de șeful lui direct, premierul Orban, că varianta C nu există.
Andrei Gerea: Până la urmă nici nu știi cum să o mai dai, fiecare cu treaba lui pe acolo, așa
pare. (…)
(21-22:20) Relu Fenechiu: Premierul e cel care trebuie crezut în momentul de față, pentru că
premierul vorbește pe date.
Victor Ciutacu: Păi atunci să-l schimbe din funcție pe Arafat.
Relu Fenechiu: Raed Arafat întotdeauna, ca orice om care conduce Departamentul de Situații
de Urgență va fi tentat să supraestimeze riscurile pentru a lua cele mai bune măsuri.
Victor Ciutacu: Dar nu ar vrea să le supraestimeze pe familia lui, pe banii lui, pe viața lui și pe
sănătatea lui? Și pe nervii lui? Nu pe ai noștri?
Relu Fenechiu: Eu sunt de acord, dar dacă urmărim cu atenție declarația doctorului Arafat, vom
constata că efectiv el nu l-a contrazis pe premier că în momentul de față lucrurile nu ar fi controlate.
Arafat spune altceva, Arafat spune că lucrurile pot scăpa pot scăpa din mână și că e posibil să
ajungem într-o situație pe fondul toamnei la care numărul să devină mult mai mare, dar din motive de
altă natură decât motivele care țin de un control pe care poate să îl facă un guvern asupra unei
pandemii. (…)
(...)
Titlu afișat pe ecran: Iohannis și Orban redeschid restaurantele în ciuda lui Arafat
(21-37:35) Titluri: Cum vrea camarila lui Arafat să traumatizeze copiii/Scandal monstru,
copii ținuți departe de bunicii lor
Victor Ciutacu: … dar pe 14 septembrie trebuie să deschidem școlile și nimeni nu are habar
cum se va petrece în realitate povestea. Singura certitudine este că părinții trebuie să se jure țigănește
pe carne de porc că copiii lor nu s-au întâlnit cu infectați că altfel se duc ei la pușcărie în locul foștilor
corupți de odinioară.
În direct prin telefon vorbește Călin Popescu Tăriceanu. Acesta spune că suntem cu toții curioși
cum se va desfășura școala; la nivelul Ministerului Educației este un haos, ca și la nivelul întregului
guvern. Călin Popescu Tăriceanu critică deciziile guvernului de a racola primari de la alte partide.
(21-44:00) Relu Fenechiu spune că nu dorește să intre în polemică cu Călin Popescu
Tăriceanu.
21-45:20 Victor Ciutacu: În doar câteva momente veți afla și veți asculta mărturii din
infernul comandantului Arafat, familia lui Florin Salam aruncă bomba, iar un celebru medic
român din America a preluat cazul. Ce s-a aflat până acum despre fratele lui Florin Salam, ce li s-a
ascuns rudelor, sunt dezvăluiri incendiare, doamnelor și domnilor. (…)

Pe ecran se afișează: Urmează/Continuă ediția incendiară a Punctului culminant/Mărturii din
infernul comandantului Arafat (…)
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(21-59:50, 22-00:00) Victor Ciutacu: Am revenit și v-am promis, doamnelor și domnilor
dezvăluiri cutremurătoare și mă țin de cuvânt. Avem mărturii din infernul comandantului Arafat.
Sunt dezvăluiri după scandalul de la poarta lui Adrian Străinu Cercel, doamnelor și domnilor.
Familia lui Florin Salam aruncă bomba. Avem imediat mărturii în direct și totodată, un celebru
medic român din Statele Unite ale Americii a preluat cazul. Ce s-a aflat despre fratele lui Florin
Salam, ce li s-a ascuns rudelor, sunt dezvăluiri incendiare, doamnelor și domnilor. Discutăm totodată,
în această seară și despre gafa de proporții cu analizele. Avem documentul oficial și totodată noi
dezvăluiri din dosarul beizadelei de judecător. (…)
Titluri afișate pe durata prezentării: Imediat: Dezvăluiri după scandalul de la poarta lui
Cercel/Familia lui Florin Salam aruncă bomba, mărturii în direct/Un celebru medic român din
SUA a preluat cazul/Ce s-a aflat despre fratele lui Florin Salam/Ce li s-a ascuns rudelor, dezvăluiri
incendiare/Gafă de proporții cu analizele, documentul oficial (…)
Invitați: Radu Oprea, Andrei Gerea, Aura Stoian, soțul ei și fratele lui Florin Salam se află
internat la Matei Balș, Ion Alexie, medic din SUA.
(22-01:50) Aura Stoian spune că este informată în fiecare zi de personalul spitalului și de un
psiholog că soțul său are o stare stabilă. Îi mulțumește doctorului Ion Alexie pentru ajutor.
(...)
Avocatul familiei Stoian intervine în discuție: Da. Haideți că exagerați, nu vă supărați. Drăgan
mă numesc și am mai vorbit noi doi la telefon într-o seară dacă vă amintiți, atunci când am făcut acea
împuternicire.
Ion Alexie: Da. Este normal ca un medic să nu dea informațiile familiilor despre pacient?
Avocat: Iertați-mă … nu e chiar așa, pentru că dumnealor au dat explicațiile necesare la
momentul respectiv și au pus la dispoziție toate documentele în secunda 0,5 și poate să confirme
doamna Stoian pentru că le-am avut în câteva zile, acele documente, așa cum sunt ele, ilizibile, că
acesta este sistemul din România, din păcate. La final, așa cum am spus, era o sinteză cu tot ce s-a
făcut, iar eu am avut personal o discuție cu un domn doctor, nu îi rețin numele în acest moment, dar îl
am notat pe undeva care mi-a explicat toată situația. E adevărat că nu am discutat despre modul în
care urmează să fiți dumneavoastră contactat sau urmează să-i contactați dumneavoastră pe
dumnealor, dar mi-au explicat că anumite tratamente ca să le poată aplica, și asta i-am explicat și
doamnei Stoian și poate să vă confirme că nu mint, anumite tratamente pot fi aplicate în funcție de
starea pacientului, că nu poți să-i dau unuia care nu-i mai funcționează plămânii, să-i dai un
medicament care-i forțează la maxim plămânii și ficatul, de exemplu. Înțelegeți?
Ion Alexie: … Dacă dumneavoastră sunteți în America și sunteți pacientul meu și mă sună
doctorul dumneavoastră din România, un prieten sau doctorul dumneavoastră și mă întreabă și are
autorizație, eu îi spun absolut tot, nu-i spun niciodată că nu am timp, nu-i spun niciodată că nu-i
răspund la telefon. Asta m-a deranjat pe mine.
Victor Ciutacu: Ok.
Avocat: Nu știu dacă ați observat, nu v-am contrazis la asta, în nici un caz. … Am zis că nu
trebuie să generalizăm …
Victor Ciutacu: Sub nicio formă și aici sunt de acord.
Avocat: Să recunoaștem faptul că nu ni s-au ascuns niște lucruri.
Ion Alexie: România este ca pe vremea lui Ceaușescu …
Aura Stoian: Nu, ni s-au trimis puțin greșite, domnul avocat. … Rugămintea mea vizavi de
starea soțului meu este să se ia legătura cu domnul Alexie, asta este problema și dorința mea cea mai
mare. Pentru că noi cu dânsul avem o altfel de relație, de comunicare. Asta doresc eu să se întâmple.
… Vreau să mi se trimită în permanență …
(22-35:30) Victor Ciutacu: Alice Drăghici, încerc să concluzionez cu tine, domnule, femeia asta
are dreptul să mandateze pe cineva să obțină informațiile medicale?
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Alice Drăghici: Dar putem să fim puțin oameni în orice profesie? Avem voie la puțină
omenie? Deci e nevastă! mai bine decât mine nu o poate înțelege nimeni! 22-36:25 Nu se poate să
refuzi unei neveste să-i spui niște informații minimale, ”doamnă, e mai bine”, uite, cum i-a spus
domnului doctor din Statele Unite. E pe Edmond acesta, cum i-o zice aparatului, e grav, dar e stabil,
dar a supraviețuit că înțeleg că fiecare e o victorie și Dumnezeu să-i dea zile și sănătate și fiecare zi
care trece înseamnă că-l apropie de mai bine! Adică ce ți-e atât de greu, chiar unei neveste să-i spui la
telefon, că nu se pricepe, că nu e medic, că se pricepe, domnule, dar e nevastă, da. (…)
Victor Ciutacu încheie acest subiect spunând că povestea va continua cel puțin în măsura în
care dezvăluirile trebuie făcute și vor avea ce să facă.
Discuțiile se desfășoară sub titlul Exclusiv: Mărturii cutremurătoare din infernul lui Arafat

(22-14:00) Alt titlu afișat pe durata discuției pe acest subiect: Fratele lui Florin Salam, dispărut
în fortăreața medicală
În continuarea emisiunii se discută alte subiecte. (...)”
După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din înregistrările
emisiunilor ce au făcut obiectul sesizării adresate Consiliului, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse de dispozițiile Codului audiovizualului în scopul
respectării și asigurării dreptului la propria imagine al persoanei și al dreptului la informare corectă al
publicului.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în emisiunile informative sau de dezbateri
prezentate în zilele de 29 iulie, 25 și 26 august 2020 de către radiodifuzor, prin informațiile afișate pe
ecran sub formă de titluri sau în cafrul comentariilor moderatorilor, la adresa domnului Raed Arafat,
secretar de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, au fost aduse o serie de acuzații privind fapte ilegale sau imorale, fiindu-i imputate acte sau
posibile acțiuni abuzive ale unor persoane ori structuri publice care nu sunt în coordonarea sau
subordinea acestuia.
Spre exemplu:


19-59:30-Ediție specială, 20:00
(19-59:35) Moderatoare: Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Discutăm
împreună cu invitații mei, pe care îi vedeți deja, despre aberațiile din documentul oficial al lui
Raed Arafat. O să vedeți cum soții, doi soți, pot face baie împreună la mare, însă, cei care sunt doar
iubiți, stau la distanță. Încercăm să vedem cum ar putea fi depistate pe plajă cuplurile necăsătorite. …
să vedem în această seară cum comando-urile lui Arafat a inventat petrecerile fără dans.(...)
(...)
25.08.2020
(...)


Știri, 14:00
(14-39:35) Titlu știre: Copil salvat din valuri, turiștii ignoră steagul roșu

Titlu secundar: Urmează Ediție incendiară a Știrilor România TV/Filmări și dezvăluiri de ultimă
oră/14-40:00 Trupele lui Arafat, anchetate de procurori/Exclusiv: Dezvăluiri din ancheta
momentului/ Morți falși de Covid, drama familiilor.
(14-42:25) Prezentatoare: Ediție incendiară a Știrilor România TV, în câteva momente. Avem
filmări și dezvăluiri de ultimă oră. Trupele lui Arafat, anchetate de procurori. În exclusivitate, avem
dezvăluiri din ancheta momentului. Morți falși de Covid și drama familiilor. Avocatul a demonstrat falsul
după autopsie. Oamenii au fost declarați infectați fără a fi testați Și un nou record de Coronavirus,
raportat azi în România. Ce măsuri anunță comandamentul lui Arafat, aflați în câteva momente. Poliția
a descins peste copii la aniversare și manelistul celebru Show Ilegal, tolerat de poliție. (…)
Titluri afișate pe ecran: Urmează: Ediție incendiară a știrilor România TV/Filmări și
dezvăluiri de ultimă oră/Trupele lui Arafat, anchetate de procurori/Exclusiv: Dezvăluiri din
ancheta momentului/Morți falși de Covid. Drama familiilor/Avocatul a demonstrat falsul după
autopsie/Oamenii declarați infectați fără a fi testați/Un nou record Coronavirus raportat azi în
România/(14-43:17) Ce măsuri anunță comandamentul lui Arafat.
26.08.2020
(...)
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Punctul culminant, 21:00
Moderator: Victor Ciutacu

Invitați: Alice Drăghici, avocat; Radu Oprea, PSD; Andrei Gerea, PUSL; Daniel Fenechiu,
avocat, PNL
(21-00:10) Victor Ciutacu: Bun găsit la o ediție incendiară a Punctului culminant. Vă arăt în
această seară ce au ajuns să facă trupele despeste ale lui Arafat. Scandalul testelor fals
pozitive explodează, mii de oameni sănătoși au fost declarați infectați. Și contre dure între
Orban și comandantul Arafat, veți vedea în această seară frâna bruscă pusă de Arafat
premierului Orban. Cine spune adevărul în scandalul dictaturii medicale, încercăm să ne
lămurim în această seară când avem și dezvăluiri spectaculoase după negocierile de la guvern. (…)
Cum vrea camarila lui Arafat să traumatizeze copiii, un scandal monstru, doamnelor și
domnilor. Copiii au ajuns să fie ținuți, în mintea guvernanților, departe de bunicii lor.
Titluri afișate pe durata acestei prezentări: Imediat: Ce au ajuns să facă trupele despeiste
ale lui Arafat/Imediat: Scandalul testelor fals pozitive explodează/Imediat: Mii de oameni
sănătoși, declarați infectați/Imediat: Contre între Orban și comandantul Arafat/Imediat: Frâna
pusă de Arafat premierului Orban/Imediat: Cine spune adevărul în scandalul dictaturii medicale
(…) Imediat: Cum vrea camarila lui Arafat să traumatizeze copiii/Imediat: Scandal monstru, copii
ținuți departe de bunicii lor
(21-02:05 – 04:00, 04:50 – 05:35, 06:15 – 06:45, 08:50 – 10:25, 11:40 – 13:25) Titlul Ce au
ajuns să facă trupele desepiste ale lui Arafat, a fost postat alternativ cu titlul Scandal: Oameni
netestați și confirmați pozitiv cu Coronavirus.”

Față de astfel de enunțuri și afirmații de natură acuzatoare la adresa persoanei,
dispozițiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului obligă radiodifuzorii ca, pentru
respectarea dreptului la imagine, să respecte principiul audiatur et altera pars, respectiv să
solicite persoanei la adresa căreia sunt formulate acuzațiile un punct de vedere cu privire la
faptele imputate.
Potrivit normei invocate, în cazul în care acuzaţiile privind fapte sau comportamente
ilegale sau imorale sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să
respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut
acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie
precizat acest fapt.
Or, în conținutul emisiunilor analizate nu se regăsește niciun punct de vedere al
domnului Raed Arafat referitor la “aberațiile din documentul oficial al lui Raed Arafat”, la
“trupele desepiste ale lui Arafat”, la “comando-urile lui Arafat”, la “Trupele lui Arafat,
anchetate de procurori” sau la “camarila lui Arafat care vrea să traumatizeze copiii”.
Cu raportare la conținutul emisiunilor, așa cum a fost prezentat anterior, membrii
Consiliului au constatat că modul de prezentare al informațiilor către public nu a fost unul care
să asigure o distincție clară între fapte și opinii, așa cum oblige prevederile art. 64 alin. (1) lit.
a) din Codul audiovizualului.
Astfel, în condițiile în care enunțurile nu au îmbrăcat forma unor judecăți de valoare ale
jurnaliștilor radiodifuzorului referitor la activitatea instituțională, profesională a domnului Raed
Arafat, ci au constituie acuzații factuale privind fapte și comportamente ilegale ale domnului
Raed Arafat ori asociate cu acesta, radiodifuzorul a încălcat și prevederile referitoare la
asigurarea dreptului publicului la o informare corectă.
De asemenea Consiliul a constatat că informarea publicului cu privire la aspecte de
interes public general, cum ar fi, de exemplu, privind situația persoanelor internate pentru
tratament,(discutat în emisiunea Punctul culminant din 26 august 2020) nu a fost prezentată
publicului în mod impartial și cu bună- credință, în condițiile în care pe ecran și prin afirmațiile
moderatorului, se anunță publicului, în mod repetat, că vor urma “mărturii din infernul
comandantului Arafat”, însă din discuțiile purtate în emisiune, sub acest titlu, nu rezultă
absolut nici o legătură între situația medicală a unui pacient, relațiile și informațiile date de
medicii spitalului membrilor familiei și o posibilă implicare, culpă sau autoritate a domnului
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Arafat în ce privește normele și procedurile stabilite pentru spitalizarea unui pacient
COVID-19.
Potrivit art. 64, 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.
Totodată, membrii Consiliului au constatat că modul de prezentare a conținutului
audiovizual ce a constituit emisiunile de ştiri şi dezbateri analizate a fost de natură să
contravină și regulilor impuse de prevederile art. 65 lit. a) și c).
Spre exemplu, emisiunea “Punctul culminant” din 29.07.2020
(...)„Pe durata acestei prezentări a fost expus pe ecran un document emis de Ministerul
Sănătății, Direcția de Sănătate a Municipiului București, Către Unitățile Spitalicești de pe raza
Mun. București în care se solicită, ca urmare a Legii 136/2020, comunicarea refuzurilor de
carantinare ale pacienților prin anumite mijloace de comunicare (telefon, fax). Se mai
precizează că documentele reprezentând refuzurile de carantinare/izolare ale pacienților vor fi
semnate și parafate de medicul curant.
Au fost afișate pe ecran titlurile, în intervalul 21-40:10 – 44:50, cât a durat această
parte din emisiune:
Titluri principale, postate alternativ:
Noul sistem securistic din România condus de Arafat/Cum sunt medicii
transformați în turnători, ordinul primit
Titluri secundare, care s-au derulat sub eticheta Urmează: Ce se întâmplă cu vaccinul
împotriva virusului ucigaș/Anunțul de ultim moment al președintelui/Noul caz Caracal,
dezvăluiri incendiare/Criminalul, găsit de un copil de 10 ani/Poliția nu a făcut nimic timp de
două zile/Unde au fugit interlopii care umileau artiștii (…)
- Emisiunea “Punctul culminant” din 26.08.2020: „(21-37:35) Titluri: Cum vrea
camarila lui Arafat să traumatizeze copiii/Scandal monstru, copii ținuți departe de
bunicii lor
Victor Ciutacu: … dar pe 14 septembrie trebuie să deschidem școlile și nimeni nu are
habar cum se va petrece în realitate povestea. Singura certitudine este că părinții trebuie să
se jure țigănește pe carne de porc că copiii lor nu s-au întâlnit cu infectați că altfel se duc ei la
pușcărie în locul foștilor corupți de odinioară.
În direct prin telefon vorbește Călin Popescu Tăriceanu. Acesta spune că suntem cu
toții curioși cum se va desfășura școala; la nivelul Ministerului Educației este un haos, ca și la
nivelul întregului guvern. Călin Popescu Tăriceanu critică deciziile guvernului de a racola
primari de la alte partide.”
Astfel, membrii Consiliului au constatat faptul că radiodifuzorul nu a asigurat rigoare şi
acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor, precum și faptul că, în foarte multe situații, așa
cum rezultă din raportul de monitorizare, titlurile afişate pe ecran nu rezumau și nu aveau vreo
legătură cu subiectele discutate, respectiv nu reflectau (cât mai fidel) esenţa faptelor şi datelor
prezentate în acel moment, așa cum impun prevederile legale.
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 10.000 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 10.000 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 65 lit. a) 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 10.000 de lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece prezentarea unor emisiuni de știri și dezbateri difuzate în zilele de 29
iulie, 25 și 26 august 2020, s-a făcut cu încălcarea principiilor și regulilor prevăzute de art. 40,
64 și 65 din Codul audiovizualului care impun radiodifuzorului respectarea dreptului la imagine
al persoanei și asigurarea informării corecte a publicului.
Conform dispozițiilor legale reținute ca fiind încălcate, în virtutea dreptului la propria
imagine, în cazul în care radiodifuzorul aduce acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera
pars, care presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program
în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un
punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Totodată, 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.
În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte regulile privind
rigoarea şi acurateţea în redactarea şi prezentarea ştirilor, 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.
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