
Decizia nr. 103 din 02.03.2017
privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

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

Fax: 021/319.92.15; 305.88.44 ; 319.92.77; 319.91.54

- pentru postul de televiziune TVR 1
Fax: 021/319.92.77; 319.92.75

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 martie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare având ca obiect
ediţiile emisiunii „România 9” din 07 şi 08 noiembrie 2016 difuzate de postul TVR 1 şi cu
privire la care au fost primite reclamaţiile nr. 9794/10.11.2016 şi 10033/11.11.2016.

Postul de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.2/30.01.2001 şi decizia de autorizare nr. 1267.0-
2/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a
încălcat prevederile art. 40 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul
de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera
pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie
să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze

afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite
publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

În fapt, în data de 08.11.2016, în intervalul orar 21.05-22.20, postul public TVR1
a difuzat emisiunea „România 9”, moderată de Ionuţ Cristache, emisiunea fiind
structurată pe două părţi, astfel:

În prima parte, au fost invitaţi: Cristian Pîrvulesc-analist politic; Val Vâlcu -redactor
şef DC News; Claudiu Lucaci-corespondent TVR 1 (transmisiune prin Skype din New
York); Ramona Avramescu-jurnalist ştirile TVR (transmisiune video directă).

În a doua parte, difuzată între orele 21.45-22.20, a fost invitat deputatul
Sebastian Ghiţă, care a discutat despre motivele care l-au determinat să se implice în
politică, despre presupusa relaţie pe care acesta a avut-o cu Laura Codruţa Kovesi,
despre cum l-a cunoscut pe Victor Ponta şi relaţia de prietenie cu acesta şi despre
afacerea Black Cube.

Titluri afişate pe ecran: "MARŢEA ORBULUI" ÎN AMERICA; STATELE ÎMPĂRțITE
ALE AMERICII; TRUMP, UCENICUL DE LA CASA ALBĂ; AMERICA VOTEAZĂ
ROMÂNEșTE; CLINTON, DINASTIA PREŞEDINŢILOR; ROMÂNIA LUI GHIŢĂ; DE LA
FLACĂRA VIOLET LA CUCUVEAUA MOV; GHIŢĂ: AM CUNOSCUT-O PE DOAMNA
KOVESI ÎN 2009; GHIŢĂ: PONTA APROAPE CĂ A FOST ŞANTAJAT; GHIŢĂ: PONTA
APROAPE CĂ A FOST ŞANTAJAT SĂ O NUMEASCĂ PE KOVESI; GHIŢĂ ŞI PONTA,
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PRIETENIE CU MANDAT; ANTENELE LUI GHIŢĂ; GHIŢĂ: BLACK CUBE, O AFACERE
COMPLICATĂ; GHIŢĂ: NU SUNT UN DUŞMAN AL DOAMNEI KOVESI; GHIŢĂ:
DOAMNA KOVESI NU-ŞI PRICEPE MENIREA; GHIŢțĂ: MĂ TEM DE KOVESI.

Pe parcursul emisiunii, deputatul Sebastian Ghiţă a formulat acuzaţii nedovedite
la adresa procurorului şef al DNA, d-na Laura Codruţa Kovesi, sens în care redăm
aspectele reţinute în raportul de monitorizare:

„Sel. 1 – rep. 45.25-46.00, sel. 8-21
Sebastian Ghiță: Astăzi, sunt deputat în Parlamentul României și sper, cu voia lui Dumnezeu și a

oamenilor, că Partidul România Unită îi va convinge pe români să îi acorde votul acestui partid, românii
vor acorda votul acestui partid pentru că, deja după 25 de ani, trebuie să ne punem problema de ce avem
nevoie de naționalism.

Ionuț Cristache: Văd că v-ați însușit foarte repede discursul acesta politicianist, dacă vreți.
Sel. 2 – rep. 47.05-47.51, sel. 8-21
Sebastian Ghiță:Mie, și multora dintre noi, nu ne-a a dus mai mulți bani.
Ionuț Cristache: Ce v-a adus politica dumneavoastră?
Sebastian Ghiță: Niște dosare penale.
Ionuț Cristache: Și ce faceți cu ele?
Sebastian Ghiță: Încerc să merg, la fel ca alți cetățeni, în fața judecătorilor, pentru că acolo se face

justiția, nu procurorii, nu DNA-ul, nu unii procurori corupți și cu interese fac justiție în România. Doar
judecătorii fac justiție și încercăm să mergem cu argumentele noastre în fața judecătorilor și să arătăm că doar
dorința ambasadelor străine de a pune în genunchi românii care au reușit ceva în țara asta, nu-i de ajuns.

Ionuț Cristache: Ați descoperit lucrurile astea când ați intrat în politică? Înainte?
Sebastian Ghiță: Le știam dinainte.
Sel. 3 – rep. 48.35-58.50, sel. 8-21
Ionuț Cristache: Bun, ca să intrăm pe fondul problemei, vorbiți în termeni foarte generali, România,

procurori… haideți să vorbim cu nume și prenume că le-ați rostit de-a lungul vremii. Când și cum ați
cunoscut-o pentru prima dată pe doamna Codruța Kovesi?

Sebastian Ghiță: Am spus-o deja, am cunoscut-o la evenimente publice…
Ionuț Cristache: Ne cunoaștem pentru prima dată… am curiozitățile mele.
Sebastian Ghiță: Am cunoscut-o la niște evenimente publice, după aceea, relația s-a strâns…
Ionuț Cristache: În ce an se întâmpla asta?
Sebastian Ghiță: Nu știu să vă spun acum exact, exact. Undeva înspre 2009, 2010… am cunoscut-o

și nu mi-e rușine, dânsei îi e rușine de relația cu mulți dintre noi pentru că așa a primit temă să spună.
Procurorii nu au voie să se întâlnească cu politicienii sau cu oameni de afaceri.

Ionuț Cristache: Aveți vreo probă în sensul acesta că ați fost prieten cu doamna Kovesi, apropiat de
domnia sa? Pentru că e foarte ușor să…

Sebastian Ghiță: Chestiunile personale sunt greu de discutat, dar fostul prim ministru al României,
Victor Ponta, a spus public, fără să aibă vreo legătură cu mine…

Ionuț Cristache: Ajungem și acolo…
Sebastian Ghiță: Că dânsul a întâlnit-o prima dată pe doamna Kovesi la o petrecere privată, la un

eveniment privat, împreună cu mine.
Ionuț Cristache: Pentru că l-ați invocat, avem exact acel moment descris de Victor Ponta. Haideți

să vedem despre ce este vorba.
Pe ecran, este titrată o presupusă discuție care ar fi avut loc între fostul prim ministru, Victor Ponta, și

un reporter, în legătură cu presupusa relație de prietenie pe care Laura Codruța Kovesi a avut-o cu Victor
Ponta și Sebastian Ghiță. În timpul în care a fost titrată această conversație, pe ecran, în colțul din dreapta, jos,
a fost afișată mențiunea sursa:luju.ro.

Reporter: Fostul președinte Traian Băsescu a spus despre procurorul șef Laura Kovesi că "a făcut tot
timpul jocuri politice" și că a participat la tot felul de evenimente private cu politicienii. Ați participat la
asemenea întâlniri private cu doamna Kovesi?

Ponta: De multe ori. Nu e ceva ilegal, dar vreau să dau detalii. Am avut o singură reacție, care se
referă la o perioadă când nu eram prim ministru, în 2011, când într-adevăr am fost chemați de Sebi Ghiță,
care era prieten cu amândoi, ne-a făcut acea întâlnire într-un loc frumos, pitoresc. Au mai fost și alți prieteni
comuni. Îmi amintesc perfect. Dar nu doresc să relatez.

Reporter: Discuțiile de la aceste întâlniri au cântărit în luarea deciziilor de a o numi pe Kovesi? Era
Elena Udrea de față? Doamna Kovesi venea cu dorința să vă câștige încrederea și să o numiți?
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Ponta: Da. Discuțiile de la acele întâlniri private au fost esențiale în privința deciziilor pe care le-am

luat. De obicei nu era de față și doamna Udrea…
În continuare, Sebastian Ghiță oferă detalii cu privire la presupusa relație de prietenie avută cu Laura

Codruța Kovesi.
Ionuț Cristache: Bun, bănuiesc că acesta este fragmentul la care făceați referire, nu?
Sebastian Ghiță: Da.
Ionuț Cristache: Unde se întâmpla și când? Locul pitoresc acesta frumos…
Sebastian Ghiță: Am mai spus-o, deasupra orașului Mizil din județul Prahova, există mai multe

podgorii în regiunea Tohani, și acolo s-au cunoscut prima dată Victor Ponta cu Codruța Kovesi.
Ionuț Cristache: S-au înțeles bine?
Sebastian Ghiță: Nu tot timpul, nu tot timpul.
Ionuț Cristache: Adică?
Sebastian Ghiță: De-a lungul scurtei relații de câțiva ani dintre Ponta și Kovesi, de mai multe ori,

Ponta i-a reproșat doamnei Kovesi că reprezintă interesele afaceriștilor străini în România, că distruge
capitalul românesc și protejează interesele străinilor, că stârnește controale cu ANAF-ul și cu DNA-ul
asupra amărâților de români care au afacere mică și că protejează mari interese în schimbul cărora se
bucură de trei decorații.

Ionuț Cristache: Și domnia sa ce spunea?
Sebastian Ghiță: Și doamna Kovesi spunea că nu înțelege, că lucrurile nu stau așa, și în ultima

parte a relației, spunea că anumiți procurori din DNA sunt nebuni ascultători și nu mai ascultă, sau au
luat-o razna, așa... sunt ei manipulați de către aceste interese străine din România. Și Ponta îi spunea, pe
bună dreptate, Codruța, nu am încredere și nu cred că faci bine românilor și României.

Ionuț Cristache: Dar a numit-o.
Sebastian Ghiță: Chestiunea a fost mai complicată, detaliile acelei numiri o să le cunoaștem astăzi,

pentru că tot suntem la Televiziunea Română, vreau să vă spun o chestiune serioasă.
Ionuț Cristache: Vă rog.
Sebastian Ghiță: Victor Ponta aproape că a fost șantajat pentru a o numi în funcție pe Codruța Kovesi.
Ionuț Cristache: Șantajat cu ce?
Sebastian Ghiță: Șantajat cu situația, șantajat cu…
Ionuț Cristache: Care situație?
Sebastian Ghiță: Situația politico-juridică a României.
Ionuț Cristache: Așa… De către cine? Fiți mai exact, domnule Ghiță.
Sebastian Ghiță: Există un întreg ansamblu de instituții și de șefi de instituții care, atunci când

ajungi într-o poziție înaltă, cum a ajuns domnul Iohannis, vin și spun: șeful, dacă nu o numești pe Kovesi,
iese lumea în stradă, ONG-urile fac miting, aruncă cu cocktail-uri Molotov. În cazul lui Ponta, vreau să vă
spun că elementul de șantaj a fost anularea vizitei în SUA.

Ionuț Cristache: Cine a fost mesagerul acestui șantaj?
Sebastian Ghiță: Mai multe persoane au insinuat, i-au prezentat situația că dacă nu faci anumite

numiri de șefi în DNA, va avea probleme. Iar în cazul doamnei Kovesi, tot relația cu ambasadele a fost
elementul de șantaj.

Ionuț Cristache: Să presupunem că vă cred, ce l-ați sfătuit pe domnul Ponta atunci?
Sebastian Ghiță: Credeam și eu, și Victor Ponta, că doamna Kovesi va fi un șef bun și corect al

acestei instituții importante, un șef bun și corect care să țină cu românii și cu interesele românilor.
Ionuț Cristache: Și când v-ați dat seama că nu e ce vă imaginați că va fi? Când s-a luat de

dumneavoastră?
Sebastian Ghiță: În mai multe momente, în momentul în care și Victor Ponta, și eu atrăgeam

atenția că s-a furat energie în România cu miliardele și nimeni nu mișcă un deget, că s-a făcut acea hoție
națională cu retrocedările și cu…

Ionuț Cristache: ANRP.
Sebastian Ghiță: ANRP-ul, în momentul în care am început să spunem că se fură TVA ca-n codru

de către domnul Blejnar.
Ionuț Cristache: Deci sunteți un mare român, domnule Ghiță, nu? Și vă pasă.
Sebastian Ghiță: Nu sunt un mare român, dar sunt un om care am trăit aici. Vreau, nu vreau, eu

trăiesc aici. Să știți că românii care stau aici, românii din afară, cumva, au această dorință de a trăi mai bine.
Și să știți că nu suntem proști. Câteodată doar ne e frică să vorbim, dar începem din ce în ce mai mult să
vorbim și să depășim clișeele.
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Ionuț Cristache: Dar vă întrebam la început dacă aveți probe pentru că este foarte ușor să încercați

să spargeți credibilități.
Sebastian Ghiță: Ce probe să am?! Că s-a furat energie la Hidroelectrica?
Ionuț Cristache: Nu, nu, nu.
Sebastian Ghiță: Că s-a furat TVA sub supravegherea lui Blejnar și doar după șapte ani l-a luat

DNA-ul? Să vă dau probe pentru cele patru miliarde furate de ANRP?
Ionuț Cristache: Acestea pot fi niște teme, într-adevăr, de discuție.
Sebastian Ghiță: Nu, asta s-a furat. Nu avem nevoie de probe, știm toți.
Ionuț Cristache: Nu, dar probele pe care eu…
Sebastian Ghiță: Iar Ponta, domnul Ponta i-a spus doamnei Kovesi, sub conducerea ta, fiind

procuror general al parchetului general și șefă la DNA, se fură, se fură, se fură. În special, de către străini.
Căutați, dați vina pe noi, pe români, dar de fapt ne fură ăștia din afară și voi procurorii vă uitați și ne
bateți și ne chinuiți pe noi românii, încercând să ne faceți să nu vă atragem atenția că închideți ochii
când străinii fură.

Ionuț Cristache: Dar este foarte ușor să ieși, să acuzi pe cineva fără probe. Oricine poate să facă
asta, dumneavoastră cu atât mai mult, din poziția de forță pe care o aveți. Sunteți deputat, da… aveți
imunitate pentru declarații, puteți să spuneți orice.

Sebastian Ghiță: Păi asta este treaba mea.
Ionuț Cristache: Aveți probe?
Sebastian Ghiță: Treaba mea de deputat este să spun că în România, sub o anumită conducere, s-a

furat ca-n codru, zeci de miliarde.
Ionuț Cristache: Nu-mi imaginam că veniți în seara asta cu un stick, da, că s-a tot vehiculat în spațiul

public noțiunea de stick, și prezentăm imagini din videoteca personală. Dar aveți așa ceva? Raportat la
discuția noastră până acum.

Sebastian Ghiță: Fiecare dintre noi are relații și amintiri cu diverse persoane, și la fel și eu. Nu caut
să folosesc chestiunile personale în politică, mai repede mă raportez la cele pe care le-au văzut toți oamenii.

Ionuț Cristache: Ca să înțeleg, dacă ați vrea să demonstrați cu poze și imagini…
Sebastian Ghiță: Că doamna Kovesi e cucuveaua mov?
Ionuț Cristache: Relația de prietenie cu doamna Kovesi, aveți posibilitatea să o faceți?
Sebastian Ghiță: Cred că da.
Ionuț Cristache: Și o veți face?
Sebastian Ghiță: Nu știu dacă e util oamenilor și societății.
Ionuț Cristache: Dumneavoastră vă este util? Dumneavoastră, personal, v-ar fi util?
Sebastian Ghiță: Nu, n-am vrut să mă folosesc de acele lucruri pentru a-mi crea avantaje.
Ionuț Cristache: Dar ați fost silit.
Sebastian Ghiță: Dar dacă pe Victor Ponta l-am acuzat în trei zile cu Cioloș, cu Dumitru, cu toată

lumea că a plagiat, pe doamna Kovesi de ce o protejez atâta? Care-i diferența dintre cetățeanul Ponta și
cetățeanul Kovesi?

Ionuț Cristache: Cine o protejează pe Kovesi?
Sebastian Ghiță: Că cetățeanul Kovesi primește decorații de la ambasade și cetățeanul Ponta nu?

Pe cetățeanul Ponta l-au votat milioane de români, pe doamna Kovesi nu a votat-o nimeni, a fost selectată.
Ionuț Cristache: Da, domnul Ghiță, și domnul Ponta, girat de milioane de români, la rândul

domniei sale, a luat pixul și a semnat. I l-a pus cineva în mână? Nu. S-a produs un șantaj? Poate, nu știu
că nu aveți probe.

Sebastian Ghiță: Eu știu că am fost acolo. Încă o dată vă spun, numirea șefilor DNA, a doamnei
Kovesi și a unor procurori de acolo, s-a făcut…

Ionuț Cristache: Erau mai mulți procurori de față la această întâlnire?
Sebastian Ghiță: Nu, nu erau mai mulți procurori de față.
Ionuț Cristache: Ok.
Sebastian Ghiță: Dar numirea s-a făcut printr-o presiune extraordinară la adresa lui Victor Ponta

care, atunci, era prim ministru al României.
Ionuț Cristache: Deci România a avut în fruntea sa un prim ministru șantajabil?
Sebastian Ghiță: Nu, dar majoritatea liderilor politici ai României, sunt supuși acestor presiuni și

sunt supuși acestor interese pe care astăzi le dirijează multinaționalele și ambasadorii și ambasadele. Nu
toate, unele dintre ele.

Sel. 4 – rep. 03.40-04.20, sel. 8-22
Sebastian Ghiță: Îmi pare rău că se încearcă, pe orice cale, să fie distrusă imaginea și poziția lui

Ponta. E greu, este cel mai popular politician român, astăzi. O să vedeți că în campanie, în continuare, PRU
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va spune românilor că dacă vom reuși să luăm 5% și să intrăm în Parlament, noi, ca partid, la consultările
de la Cotroceni, vom merge cu această propunere. Noi credem că Ponta poate fi din nou prim ministrul
românilor, să mărească salariile, să mărească pensiile.

Ionuț Cristache: Am înțeles.
Sebastian Ghiță: Altcineva n-a putut s-o facă.
Sel. 5 – rep. 04.55-08.40, sel. 8-22
Sebastian Ghiță: Dar am să vă spun ce cred eu despre doamna Kovesi, nu ce spune altcineva.
Ionuț Cristache: Așa…
Sebastian Ghiță: Iar eu cred că, îmbătată de putere și influențată de media și de dorința aceasta de

a se vedea deasupra legilor, deasupra instituțiilor, deasupra votului românilor, deasupra președintelui
Iohannis și deasupra Parlamentului, doamna Kovesi s-a schimbat față de momentul la care Victor Ponta,
eu și mulți alții o cunoșteam. S-a schimbat profund, astăzi este o împărăteasă a României și dă senzația
unor procurori din DNA, nu toți cei din DNA cred că greșesc în fața legii, dar unii dintre ei cred că
încalcă legea și cred că, la sugestia doamnei Kovesi, în numele luptei anticorupție, își permit să facă orice
fărădelege împotriva oricărui român. Pe străini nu îi cercetează, le dau drumul, fac înțelegeri cu ei,
suedezii pleacă și dau o decorație, francezii, n-a mai auzit nimeni de ei, a mai primit o decorație, ori asta
nu e corect. Dacă e lege, să fie una și pentru român și pentru străin că asta este chestiunea care m-a frapat
la doamna Kovesi și a fost momentul în care m-am hotărât să vorbesc. Doamna Kovesi nu e deasupra legii.
A plagiat și trebuie să fie verificată ca orice alt român!

Ionuț Cristache: Stați puțin! Aveți certitudinea acum că a plagiat?
Sebastian Ghiță: Da, eu am certitudinea că a plagiat.
Ionuț Cristache: Păi când v-ați dus la Parchet și v-ați autodenunțat, spuneați, domne, eu nu vorbesc

despre plagiat, vorbesc despre comisie.Câți bani ați cheltuit ca să călătoriți prin țară avionul acela privat?
Sebastian Ghiță: Știți ce s-a întâmplat între timp? Știți ce s-a întâmplat între timp?
Ionuț Cristache: Ce s-a întâmplat?
Sebastian Ghiță: A fost publicată lucrarea doamnei Kovesi pe care niciunul dintre noi nu o văzusem.

După ce eu am mers la Parchet, la două zile, cineva a pus acea lucrare pe internet. Nu știu cine nici astăzi.
Ionuț Cristache: Păi vă spun eu, Mugur Ciuvică.
Sebastian Ghiță: Nu e adevărat! Au pus-o cei de la Adevărul, dacă nu mă înșel, iar lucrarea,

scanată, știu și eu, digitizată, am văzut-o toți pentru prima oară. Ori, după ce am văzut-o…
Ionuț Cristache: Ați mai fost audiat în această speță?
Sebastian Ghiță: Da.
Ionuț Cristache: Și?
Sebastian Ghiță: Procurorii de acolo vor spune tuturor oamenilor ce concluzii au tras. Dar, în primul

rând, acel ministru minune, revoluționar, Dumitru, care s-a ascuns, acel președinte care a fugit de la
comisie, acei vicepreședinți care au mai rămas pe acolo, înțeleg că pentru doamna Kovesi au schimbat
oricum comisia acum, trebuie să ne spună adevărul. Eu, citind lucrarea, văzând analiza din acel soft,
astăzi, pot să spun că, într-adevăr, doamnei Kovesi, acum câțiva ani, îi era frică pentru că știa că a plagiat.
Să ne răspundă instituțiile.

Ionuț Cristache: Îi era frică? Vi s-a plâns?
Sebastian Ghiță: Nu mi s-a plâns, am avut o discuție.
Ionuț Cristache: Și ce v-a spus?
Sebastian Ghiță: Am relatat public ce s-a întâmplat atunci.
Ionuț Cristache: Da, am văzut că era nervoasă, că era…
Sebastian Ghiță: Nu era nervoasă, îi era frică de felul în care va ieși rezultatul.
Ionuț Cristache: Și dumneavoastră, plin de abnegație, v-ați hotărât să o ajutați?
Sebastian Ghiță: Nu plin de abnegație, aveam o relație bună cu dânsa. Mi se părea că procurorul

general al României nu trebuie să ajungă într-o astfel de situație.
Ionuț Cristache: Domnule Ghiță, voiam să vă întreb dacă…
Sebastian Ghiță: Și la a cel moment, plagiatul nu era o nenorocire atât de mare cum au făcut din

ideea de plagiat pentru Victor Ponta. Ori nu poți, cu plagiatul, să te raportezi într-un fel la Ponta, și într-
un fel la Kovesi. Asta nu se poate! Legea să fie pentru unii mumă și pentru alții ciumă, că atunci nu ne
mai convinge nimeni că e dreptate și că această luptă anticorupție e ceva corect.

Sel. 6 – rep. 08.55-09.30, sel. 8-22
Sebastian Ghiță: Nu uitați că mulți din cei aflați în apropierea lui Ponta au avut dosare penale, chiar

în momentul în care era prim ministru. Dar am să vă spun ce s-ar fi întâmplat în România. Fonduri europene,
ați auzit de asta? Cred că România ar fi luat șase miliarde.

Ionuț Cristache: Am auzit, aș fi vrut să și văd, nu doar să le aud.
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Sebastian Ghiță: Șase miliarde de euro în plus. Anul acesta, acest ministru candidat la partidul lui Soroș,

USR, nu a luat niciun fond, nici un ban de la UE. Zero! D-aia îi spune ministrul zero! Așa îl cheamă pe domnul
Ghinea.Dacă Ponta ar fi fost primministru, România ar mai fi adus șase miliarde de euro de la Bruxelles.

(rep. 09.58-10.25, sel. 8-22) Sebastian Ghiță: Dacă ar fi fost Ponta prim ministru și nu îl dărâmau cu
acea manipulare…

Ionuț Cristache: Promit să vă invit aici și în calitate de analist politic.
Sebastian Ghiță: Cu acea manipulare, Victor Ponta ar fi reușit cu Guvernul lui și cu noi toți, cu

industriile, cu firmele, cu oamenii care munceau, reușeam toți să aducem bani europeni. Astăzi, e minunat să
ne dăm tehnocrați, liberali, eleganți, dar muncă, noi, muncă, facem?

Sel. 7 – rep. 11.23-12.15, sel. 8-22
Sebastian Ghiță: E o chestiune extrem de complicată afacerea Back Cube, e ceva ce…
Ionuț Cristache: Cum ați defini complicat? Că e destul de vag.
Sebastian Ghiță: Complicat înseamnă că implică tot felul de elemente, idei și adevăruri, în special

legate de doamna Kovesi, pe care un fost ofițer SRI se chinuia…
Ionuț Cristache: Daniel Dragomir?
Sebastian Ghiță: Daniel Dragomir, se chinuia să le afle…
Ionuț Cristache: Îl cunoșteați? Îl cunoașteți?
Sebastian Ghiță: Da, l-am cunoscut. Se chinuia să le afle împreună cu cei de la Black Cube…
Ionuț Cristache: Se chinuia pentru cine?
Sebastian Ghiță: Spionând-o pe doamna Kovesi.
Ionuț Cristache: Cine era beneficiarul?
Sebastian Ghiță: Cred că de aceea îl țin închis pe acel domn ca să afle cine i-a dat banii.
Ionuț Cristache: Ați spus că știți în profunzime problemele…
Sebastian Ghiță: Nu dețin acest element, dar sunt convins că cei de la DIICOT îl știu.
Ionuț Cristache: Vă rog să vă hotărâți dacă… ați zi că știți în profunzime problema Black Cube.
Sebastian Ghiță: Știu în profunzime problema Black Cube, cu excepția acestui amănunt.
Ionuț Cristache: Am înțeles.
Sel. 8 – rep. 12.38-14.50, sel. 8-22
Ionuț Cristache: Credeți că vom avea un deznodământ imediat al afacerii Black Cube? Cum va

evolua acest caz?
Sebastian Ghiță: Cred că, în primul rând, întreaga afacere a făcut să ne arate că zeița

anticorupție…
Ionuț Cristache: Aveți o obsesie?
Sebastian Ghiță: Nu este atât de curată pe cât se chinuie propaganda să ne-o prezinte. Și cred că, la

un moment dat, doamna Kovesi va trebui să își asume, să ne spună adevărul despre dânsa.
Ionuț Cristache: Am înțeles, nu știți cine este beneficiarul, în rest, știți 99% din problema Black Cube.
Sebastian Ghiță: Nu am idee dacă Daniel Dragomir a făcut singur rost de acei bani plătiți

israelienilor, sau altcineva i-a împrumutat sau l-a plătit și asta se chinuie să afle și DIICOT-ul.
Ionuț Cristache: Cum v-ați caracteriza: un dușman al Laurei Codruța Kovesi sau un apărător al

drepturilor cetățenești, să spunem?
Sebastian Ghiță: Nu sunt un dușman al doamnei Kovesi.
Ionuț Cristache: Dar acționați ca atare.
Sebastian Ghiță: Dar să știți că e mult mai rău să faci fărădelege în interiorul legii. E mult mai rău,

de aceea cred că dacă cineva greșește astăzi, dând senzația că unii cetățeni, respectivi unii procurori de la
DIICOT, pot călca legea, de la DNA, pot călca legea în numele legii, apoi, cea care greșește prima dată e
doamna Kovesi. Și dacă dânsa corectează această chestiune, dacă dânsa răspunde întrebărilor despre
plagiatul dânsei, dacă dânsa revine în discursul public…

Ionuț Cristache: Să depășim acest moment pentru că mai avem foarte puține minute și mai am foarte
multe întrebări.

Sebastian Ghiță: Știți ce m-a frapat odată? Știți ce m-a frapat într-o seară? O chestiune… a spus,
noi, cu anumite persoane facem așa și cu anumite persoane facem altfel și ne raportăm la niște persoane
într-un fel. Ori dânsa nu-și pricepe menirea. Instituția dânsei se raportează nu la persoane, nu vânează
persoane, ci caută să îndrepte procese, chestiuni complicate din societate.

Sel. 9 – rep. 16.00-17.30, sel. 8-22
Sebastian Ghiță: Să știți că am primit multe tipuri de presiuni și amenințări. Domne, nu mai zice

nimic de Kovesi că e mare, e puternică și importantă.
Ionuț Cristache: De la cine ați primit amenințările? Cine vă amenință, domnule Ghiță?
Sebastian Ghiță: Păi, are și dânsa o mulțime de prieteni în presă prin care transmite lucruri.
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Ionuț Cristache: Vă temeți de presă? Sunteți mogul.
Sebastian Ghiță: Nu mă tem de presă, mă tem de prietenii doamnei Kovesi și de dânsa.
Ionuț Cristache: Da?
Sebastian Ghiță: Da, sigur. Este o persoană extrem de puternică și influentă care, atunci când

dorește să facă rău, își folosește instituția pentru a-i face rău unui critic.
Ionuț Cristache: Să înțeleg că ați ales să vorbiți public, ca armă, ca să vă puteți apăra pentru ce s-

ar putea întâmpla?
Sebastian Ghiță: Nu. Nu, dar trebuie să înțelegeți că, la un moment dat, unii dintre noi, aleg să nu

mai stea sub imperiul fricii, mai ales când își dau seama că ce li se întâmplă nu este aplicarea legii, ci este
fie aranjament politic, fie răzbunare personală, și atunci, încrederea mea nu mai merge către această șefă
de instituție, doamna Kovesi, ci merge către judecătorii din Curțile de Apel, din Tribunale și de la Înalta
Curte, că altceva românii nu mai au ce să facă. Justiția, cu toate că doamna Kovesi se numește justiția,
sper să nu-și schimbe numele, s-o cheme Laura Codruța Justiția, pentru că asta încearcă să ne transmită,
justiția se face în fața judecătorului și e făcută de către judecători.

Sel. 10 – rep. 18.00-18.55, sel. 8-22
Sebastian Ghiță: Păi, haideți să vă întreb următorul lucru. Dacă zece ani de zile, un număr de

jurnaliști ne-au spus că Traian Băsescu e o minune a lumii, a dreptății, a justiției și a adevărului, și după un
ordin, o comandă, au început…

Ionuț Cristache: Ordinul cui, domnule Ghiță?
Sebastian Ghiță: Probabil ai celor din ambasade care-i plătesc…
Ionuț Cristache: Așa…
Sebastian Ghiță: A ONG-urilor lui George Soroș care-i plătesc…
Ionuț Cristache: Așa…
Sebastian Ghiță: Și ai serviciilor de informații care-i plătesc.
Ionuț Cristache: Păi sunteți membru în Comisia SRI…
Sebastian Ghiță: Și am spus-o, de multe ori, că am certitudinea…
Ionuț Cristache: Ați spus-o în comisie?
Sebastian Ghiță: Și în comisie, și în public.
Ionuț Cristache: Și cum au reacționat colegii?
Sebastian Ghiță: Că am certitudinea că serviciile de informații din România întrețin relații și

plătesc mulți jurnaliști din spațiul public, multe persoane din spațiul public și… au reacționat ca fiecare
serviciu, au dat din umeri.”

În urma analizării emisiunii „România 9”, ediţia din 08.11.2016, membrii
Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea art. 40 alin. (1) şi (2)
din Codul audiovizualului, întrucât au fost aduse acuzaţii unei persoane publice, iar
moderatorul nu a solicitat ferm interlocutorului să probeze acuzaţiile.

Astfel, pe parcursul celei de a doua părţi a emisiunii, în care a participat d-nul
Sebastian Ghiţă, acesta a făcut afirmaţii acuzatoare cu privire la d-na Laura Codruţa
Kovesi, procurorul şef al DNA. În acest context, în emisiune nu au fost prezentate
dovezi în susţinerea acuzaţiilor şi nici punctul de vedere al d-nei Laura Kovesi,
aspect sub care nu s-a menţionat dacă a fost solicitat şi aceasta ar fi refuzat să-şi
exprime opinia în legătură cu faptele ce îi erau imputate.

Potrivit art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria
imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii privind fapte
sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii a
adoptat o atitudine care a permis formularea de acuzaţii nedovedite, în condiţiile în
care acesta avea obligaţia de a solicita ferm interlocutorului să prezinte probe pe
care îşi întemeiază acuzaţiile, pentru a permite publicului să evalueze cât de
justificate sunt, aşa cum se dispune la art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului.
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În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii

au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele
aduse în în atenţia telespectatorilor şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine a
persoanei.

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

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

audiovizuală nr. S-TV 29.2/30.01.2001 şi decizia de autorizare nr. 1267.0-
2/15.03.2007). pentru postul de televiziune TVR 1) se sancţionează cu
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) 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 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore
de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în
principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie postul TVR 1,
deoarece în ediţia emisiunii „România 9” din 8 noiembrie 2016 au fost aduse acuzaţii
unei persoane publice, iar moderatorul nu a solicitat ferm interlocutorului să le
probeze, fapt ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


