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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 februarie 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a reluat procedura de vot şi a decis amendarea cu 40.000 lei a 
radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., după ce în şedinţa din 
07.02.2017 a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare care a avut ca obiect 
emisiunile informative şi de dezbatere difuzate de postul ROMÂNIA TV în perioada 
19.12.2016-16.01.2017 cu privire la care au fost primite reclamaţiile nr. 
11265,11266/28.12.2016, 11303/30.12.2016, 477/18.01.2017, 101, 122/03.01.2017, 
126/04.01.2017, 165/06.01.2017, 261/10.01.2017, 320/12.01.2017, 351/12.01.2017; 
449/17.01.2017; 472/18.01.2017, 472/19.01.2017.    

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului  
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
281.5/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-4/01.11.2011). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile  art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  şi ale 
articolelor 40 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi 66 alin. (1)  lit. a) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor. 
 Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
 - 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. 

- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
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 b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată 
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 - art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de 
interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să 
respecte următoarele principii: 
     a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, 
prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică; 
 În fapt, în perioada 19.12.2016-16.01.2017, postul ROMÂNIA TV a difuzat mai 
multe emisiuni emisiunile informative şi de dezbatere în cadrul cărora au fost prezentate 
şi analizate mai multe materiale înregistrate (în număr de opt), realizate de d-nul 
Sebastian Ghiţă. 
 Cu privire la conţinutul discuţiilor purtate în studio în legătură cu acest subiect, 
redăm din raportul de monitorizare: 

„- 19.12.2016: Știrile România Tv de la ora 23:00 
Titluri: PROCUROR DNA: ÎL LUĂM PE GHIȚĂ CA SĂ-L DENUNȚE PE DRAGNEA; 

DRAGNEA: DACĂ PROCURORII AU FĂCUT PRESIUNI, E GRAV; ÎNREGISTRĂRI BOMBĂ: 
PROCURORII DNA CARE VOR SĂ AJUNGĂ LA DRAGNEA;   

(rep.19:36-22:44, sel.19-23) Prezentator: Înregistrări explozive cu discuțiile dintre procurorii DNA 
despre cum se pune presiune pentru denunțuri ca să i se deschidă dosare noi președintelui PSD, Liviu 
Dragnea. Vă avertiză este un limbaj absolut șocant, dacă ne gândim la funcțiile celor implicați. Este o 
convorbire în care procurorul Negulescu, cel care a instrumentat dosare celebre, face amenințări incredibile, 
o înregistrare pe care DNA a refuzat să o comenteze.  

 În continuare, a fost prezentat un material înregistrat, realizat de post, care a conținut: 
stenogramele convorbirii dintre Procurorul Negulescu și o altă persoană, „coleg DNA”, titrate pe ecran 
și declarațiile politicienilor Sebastian Ghiță, Liviu Dragnea și Victor Ponta.   

Procuror Negulescu: Băga-mi-aș…în mă-sa! Nu mai putem să trăim pe planeta Românica din cauza 
lu`un jegos ca Sebi Ghiță care este un vagabond, o zdreanță. Eu spun așa…Eu i-o spun în față până la urmă: 
bă ești o zdreanță! Du-te…de aici de panaramă!  

Coleg DNA: Da, bă, dar ți-au ținut spatele și ăia de la București, bă, și Kovesi.. 
Procuror Negulescu: Da. Bă, mă jur că îi spun în față că n-am ce să…ce să-mi facă să-mi…. Păi toate 

n-au plecat, frate, de la mine?    
Coleg DNA: Dacă îl bagi pe Ghiță, îl toarnă pe Dragnea și, gata, rezolvăm! 
Procuror Negulescu: Lasă-mă, mânca-ți-aș gura, că-s periculos rău de tot, mă jur că-s foarte 

periculos. Dar dacă, bă, dacă nu mă cunoști du-te…, nu te băga cu mine, mânca-ți-aș gura, că mă ia capul! 
Asta nu suport!   
  

- 28.12.2016, Breaking news, ora 12:13: 
Titluri: SEBASTIAN GHIȚĂ, ÎNREGISTRARE – BOMBĂ; MAFIA CARE CONDUCE ROMÂNIA/  

S. GHIȚĂ: SE ÎNCEARCĂ ZDROBIREA VOINȚEI POPORULUI/ S. GHIȚĂ: DRAGNEA A FOST 
ȘANTAJAT ȘI AMENINȚAT/ S. GHIȚĂ: DNA ESTE INSTRUMENTUL FOLOSIT DE INTERESELE 
STRĂINE/ S. GHIȚĂ: MI-AU CERUT INFORMAȚII DESPRE DRAGNEA CA SĂ ÎMI LASE FAMILIA ÎN PACE/ 
S. GHIȚĂ: M-AU AMENINȚAT CĂ ÎMI VĂD FAMILIA LA ÎNCHISOARE/ S. GHIȚĂ: DEZVĂLUIRI DESPRE 
MAILUL SECRET AL LUI KOVESI/ S. GHIȚĂ: SISTEMUL A DEVENIT UN MONSTRU/ CUTREMUR LA 
COTROCENI, CUM SE REPLIAZĂ IOHANNIS DUPĂ DEZVĂLUIRILE LUI GHIȚĂ. 

Invitați (prin telefon): Lucian Bolcaș - avocat: Victor Ciutacu – jurnalist; Sorin Roșca Stănescu – jurnalist.  
(rep.13.07-26.31, sel.28-12) Moderator: Mergem mai departe cu o înregistrare uluitoare care poate 

provoca un adevărat cutremur pe scena politică în acest moment. Sunt dovezi incontestabile prezentate de 
Sebastian Ghiță. Acesta vorbește despre legăturile șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, la cel mai înalt nivel 
cu politicienii, dar și cu șefi ai serviciilor străine. Vedeți în clipele următoare înregistrarea despre care 
vorbim, pe care a lăsat-o Sebastian Ghiță la redacție, acum o săptămână...  
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A fost difuzată o înregistrare în care, pe un fundal sonor, au rulat diverse fotografii cu Sebastian 

Ghiță, Codruța Kovesi și Victor Ponta.   
Câteva reacții in studioul Romania TV, după difuzarea înregistrării:  
(rep. 28.25-30.55, sel.28-12) Moderator: Bun! Victor Ciutacu, care sunt efectele unei astfel de 

înregistrări și unei astfel de dovezi, pentru că, tot Sebastian Ghiță spunea că sistemul a devenit mult prea 
puternic în acest moment. 

Victor Ciutacu: Efectele pot fi de diverse tipuri, unul dintre ele: să înceapă represiunile asupra postului 
nostru de televiziune, nu? Pentru că difuzează mărturiile așa-zisului fugar pe care se pare că nu-l caută nimeni 
din Țara Românească. În mod normal și la bunul simț ar trebui cel puțin o comise de anchetă, dacă nu, 
demisia imediat a doamnei Kovesi. ...Mie, cele mai grave mi se par amenințarea cu arestarea întregii familii și 
forțarea denunțurilor la adresa lui Liviu Dragnea, și în definitiv la adresa oricui. Eu urlu de doi ani de zile ca 
apucatul că se servesc denunțuri forțate împotriva oamenilor care trebuie distruși și se uita lumea la mine ca al 
un lunatic . Ei, uite că acum nu mai sunt singurul care spune treburile astea. Este extrem, extrem de grav și într-
adevăr, DNA-ul este un monstru și imediat ce ajunge cineva la conducerea acestui monstru și știe să-l 
exploateze, să-l folosească politic, se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre  de astăzi,  zilele  aste 
în România, inclusiv demonizarea unei femei care n-a avut altă vină decât că și-a dorit să fie prim ministru și 
că a acceptat să fie prim ministru și tot așa. Acesta e sistemul, se execută.  Nu găsesc nimic împotriva ta, se 
găsește cineva să te denunțe, nu se găsește cineva să te denunțe, îți găsesc rude în străinătate, ca pe vremea lui 
Ceaușescu, care nu știu, au nu știu ce simpatii politice și așa mai departe, nu se poate nici așa, îți iau familia 
de pe stradă. Cam asta sunt mijloacele de luptă modernă împotriva corupției,  nu, că parcă așa e poreclită 
instituția asta.  

 (rep.30.54-33.07, sel.28-12) Moderator: Domnul Roșca Stănescu, iată, sunt niște lucruri făcute 
publice de Sebastian Ghiță care îi afectează și pe români, în general, pentru că, la începutul înregistrării 
se spunea că se încearcă întoarcerea votului de la alegerile din 11 decembrie cu ajutorul DNA, cu ajutorul 
forțelor străine, spune Sebastian Ghiță și vorbim desigur, având ca țintă pe Liviu Dragnea, despre care a 
spus că, ar fi putut să, el, Sebastian Ghiță, să-și facă viața mult mai ușoară  dacă ar fi făcut vreun denunț 
împotriva lui Dragnea, sau cel puțin asta i-au sugerat oamenii. 

Sorin Roșca Stănescu: ... În al doilea rând mi se pare absolut șocant ceea ce ni se demonstrează sau 
ceea ce aflăm de la domnul Sebastian Ghiță și anume că au avut loc sute de întâlniri în sediile Serviciului 
Român de Informații, între doamna Kovesi, dânsul, domnul Coldea și extrem de interesant, reprezentantul 
oficial al CIA-ului în România, ceea ce ne spune foarte multe lucruri despre gradul de libertate sau non 
libertate al Direcției Naționale Anticorupție. În fine, ceea ce iar mi se pare extrem de semnificativ, în 
contextul zilei de azi, mai ales, este că apare numele lui Vasile Dâncu într-o relație extrem de apropiată cu 
doamna Kovesi, dar, așa cum reiese din context, cu reprezentantul Statelor Unite în domeniul 
informațiilor din România (…) 

(rep.43.37-43.51, sel.28-12) Moderator: Trebuie spus că am cerut, colegii noștri au cerut și cer în 
continuare reacții instituțiilor pomenite de Sebastian Ghiță în această înregistrare. Vom vedea și dacă de la 
DNA vom vedea un punct de vedere. (…) 

 
- Breaking news, ora 12:59: 
Moderator: Violeta Romanescu 
Titluri: SEBASTIAN GHIȚĂ, ÎNREGISTRARE- BOMBĂ; MAFIA CARE CONDUCE 

ROMÂNIA; S.GHIȚĂ: DRAGNEA A FOST ȘANTAJAT ȘI AMENINȚAT; SURSE: DNA SE 
PREGĂTEȘTE SĂ RIDICE CASETA CU GHIȚĂ.   

Invitați: Valeriu Pricină-sindicate, Iosif Buble- jurnalist, Bogdan Chireac-analist, Mihăiță Calimente- 
PNL, Ovidiu Zară-jurnalist, Dumitru Pelican- PER 

În prima parte a emisiunii a fost difuzat materialul înregistrat realizat de Sebastian Ghiță, prezentat 
inițial în cadrul ediției de dezbatere anterioare, Breaking news, ora 12:00. 

După vizionarea acestui material, invitații din studio au făcut următoarele comentarii:      
Dumitru Pelican: ...acest sistem ticălos ...Sunt foarte mulți pentru ofițeri cu orice dar nu cu ceea ce 

trebuie. Ajung șefi, sunt susținuți de sistem, se uită în gura tuturor peroanelor politice incomode, vor să 
știe totul, cu cine te întâlnești, ce vezi, totul li se pare suspect. Se creează aceste structuri, aceste adevărate 
țesături de păianjen și raportează, la rândul lor, unor șefi ierarhic superiori, că și-au făcut datoria... 
Sistemul este ticălos. 
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 (rep.16:04-17:20, sel.28-13) Moderatoare: Iosif Buble, Sebastian Ghiță ne-a spus, practic, că i s-a 

cerut să-l denunțe pe șeful PSD, pentru că, altfel, familia lui va ajunge la pușcărie. Este un din dezvăluirile 
făcute de acesta. Ce urmează? Ce crezi că urmează? 

Iosif Buble: Am impresia că va urma o vizită a celor de la DNA la  România TV, probabil pentru a 
vedea și ei casetele, după câte înțeleg, vor face cest lucru. Apoi dacă coroborăm ceea ce spunea domnul 
Ghiță înainte de a pleca, sau dispărea din viața publică, deocamdată nu știm unde este, și ceea ce spune 
acum arată un tablou destul de amenințător să spunem așa pentru el și familia lui... 

- 29.12.2016:  Breaking news, ora 22:52. 

Moderator: Victor Ciutacu  
Titluri: NOUA ÎNREGISRTARE CU SEBASTIAN GHIȚĂ, DEMASCAREA BINOMULUI; 

DOSARE FĂCUTE LA COMANDĂ, NOI ACUZAȚII LA ADRESA PROCURORILOR; SEBASTIAN 
GHIȚĂ DEMASCĂ MAFIA DENUNȚURILOR; SEBASTIAN GHIȚĂ, DOVEZI CĂ DNA RĂSPUNDE 
LA COMNADA SRI; 

Invitați: Pavel Popescu-PNL, Eugen Nicolicea- PSD, Iosif Buble- jurnalist, Valentin Stan-analist 
În prima parte a emisiunii a fost difuzat al doilea material înregistrat, realizat de Sebastian Ghiță.  
După vizionarea materialului înregistrat, moderatorul a făcut următorul comentariu: 
(rep.14:30-18:50, sel.29-23) Victor Ciutacu: Spre exemplu, eu vă mărturisesc că am auzit multe, 

știu multe. Ce m-a șocat pe mine a fost relatarea discuției dintre procurori și avocații domnului Ghiță și 
cu domnul Ghiță de față și bănuiesc că avocații ăia sunt vii și pot să confirme, în care a spus procurorul 
că o să ajungi să-i torni și pe Dragnea și pe Ponta și familiile lor că altfel intrați cu tot neamul în 
pușcărie. Și a doua chestie faptul că, domnul Ghiță admite că a fost părtaș la măsluirea unui doar penal, 
cel al domnului Vântu, aflat în pușcărie, slăvit fie numele în veci. Și, mai mult decât atât, susține că 
dosarele celorlalți moguli, respectiv dan Voiculescu și Adrian Sârbu sunt măsluite. Asta m-a șocat pe 
mine. Pe dumneavoastră ceva, sau sunteți prea puternic? 

Valentin Stan: ...Pentru că, cum bine ai precizat tu, dragă Victor, avocații ăia poate trăiesc. 
Domnul Ghiță să ne spună cine sunt avocații ăia. Numai merge cu „mi-a spus mie cineva..”, iată ce probe 
am. Pentru că, fie vorba între noi, tu ca jurnalist cu experiență știi foarte bine că tot ce ne-a spus Ghiță în 
cele două videotape-uri sunt bine cunoscute de tine, la momentul acesta. 

...Din treaba asta rezultă domnul Victor, ca să nu te trag prea mult de nas, că domnul Ghiță nu a 
dispărut, așa, ca un fulg, și că o parte din securitate l-a ajutat să dispară. Că, tu știi, la noi așa se dispare, 
nu dispari de unul singur. 

 
- 02.01.2017, Breaking news, ora 22:57: 
Titluri: NOI ÎNREGISTRĂRI CU SEBASTIAN GHIȚĂ, EPISODUL TREI; ÎNREGISTRĂRILE AU 

AJUNS LA REDACȚIE ÎN URMĂ CU PUȚIN TIMP;  IMEDIAT: NOI ÎNREGISTRĂRI DESPRE SISTEMUL 
DE FORȚĂ- FILMUL COMPLET; MAREA DEMASCARE: CUM FABRICĂ SISTEMUL DOSARE; 
DEZVĂLUIRI DESPRE STATUL PARALEL DIN ROMÂNIA 

Invitați (prin telefon): Victor Ciutacu – jurnalist; Andreea Crețulescu – jurnalist; Gelu Vișan – PMP; 
Niels Schneker – analist politic; Lucian Bolcaș – avocat; Corina Drăgotescu – jurnalist.  

A fost prezentat al treilea material înregistrat, realizat de Sebastian Ghiță.  
(rep.57.31-10.07, sel.2-22, 2-23) Moderatoare: Bomba începutului de an. Sebastian Ghiță face noi 

dezvăluiri. Urmărim episodul trei al unui film cutremurător, pe care îl vom analiza ulterior cu cei mai 
importanți jurnaliști România TV și cu analiști de renume. Iată, chiar acum, noile dezvăluiri făcute de 
Sebastian Ghiță! 

Câteva reacții în studioul România TV, după difuzarea înregistrării: 
 (rep.10.42-11.54, sel.2-23) Victor Ciutacu: Este terifiant. Încă nu reușesc să-mi revin din ceea ce 

aud. Dincolo de faptul că Sebastian Ghiță își asumă participarea la lucrurile astea absolut îngrozitoare, 
stau și mă întreb câți oameni au mai fost executați în România, pe model Vîntu, de doamna Kovesi și de 
acoliții domniei sale și câți oameni ca Sebastian Ghiță au mai fost folosiți, pentru că eu refuz să cred că 
un singur om a fost executat de Sistem și print-un singur om, prin intermediul lui Sebastian Ghiță. 
Sebastian Ghiță face referiri concrete și la cazul Voiculescu, RCS și cu Bendei. Dacă stau să mă gândesc 
sună foarte plauzibil asemănarea dintre cazul provocărilor făcute de Bendei în cazul fondatorului trustului 
Intact și poveste a lui Sebi Ghiță cu Vîntu și mă gândesc că oricare dintre noi poate cădea victimă , 
desigur, la alt nivel, altă proporție, sistemului diabolic al unui stat care și-a întărit instituțiile de forță, 
până la nivelul în care nimic nu-i mai poate sta în cale. (...) 
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(rep.12.12-12.56, sel.2-23) Moderatoare: 200.000 de euro au fost dați de această firmă de 

construcții, prin Asesoft, la cererea statului și a doamnei Kovesi pentru ca el să fie adus în țară (cu referire 
la Nicolae Popa, fostul director al FNI). 

Victor Ciutacu: Faptă care întrunește toate elementele (neinteligibil) ale spălării de bani, cum 
spunea domnul Ghiță. Mai mult decât atât. 150.000 au fost dați șpagă omului domnului Vîntu. Sunt 
faimoasele serii, alea. Flagrantul când s-a realizat, s-a realizat cu o șpagă de 150.000 de euro. Deci, în 
țara asta, s-au plimbat sutele de mii și milioanele de euro pentru rezolvarea unor misiuni murdare ale 
instituțiilor de forță, absolut înfiorător.   

Gelu Vișan: ...Ținta sistemului format din Coldea și Kovesi nu este Sebastian Ghiță, ci România 
TV. Faptul că pentru prima dată domnul Sebastian Ghiță vorbește despre înființarea Realitatea- România 
TV de către sistem, ne arată încercarea lor de a controla ceea ce se numește media în România.   

(rep.14.50-16.36, sel.2-23) Moderatoare: A și fost făcută la un moment dat, domnule Vișan, o specificare 
în această înregistrare. Spunea Ghiță la un moment dat: ceea ce au făcut cu Voiculescu, cu Sârbu, cu Vîntu, cu 
Patriciu, cu Adamescu. Ce au acești oameni în comun sau au avut? Trusturi de presă! 

Andreea Crețulescu: Cred sau, mă rog, înregistrarea aceasta, partea a treia din înregistrare, mie îmi 
întărește convingerea în privința faptului că în România se construiește o putere paralelă, o putere care, 
din păcate, nu este controlată de niciun instrument democratic, adică de vot, de clasă politică, de 
Parlament, de Guvern. Practic, s-a construit acest sistem al șantajului, în primul rând prin de-
credibilizarea și chiar nimicirea acelor instituții care, până la urmă, sunt business-ul, instituții prin care 
se propagă mesaje publice. De aceea, întotdeauna, patronii de presă au fost ținte în acest sens. Ne amintim  
ce s-a întâmplat acolo la Realitatea. ... toate instituțiile de forță ale statului încercau, practic să împartă, să 
nimicească acel post. Era vorba de Vîntu. Cred că era mai puțin important Vîntu la acel moment, era 
important mesajul pe care jurnaliștii de la postul Realitatea, în acel moment, îl propagau în spațiul public, 
așa cum s-a întâmplat și la Antena 3 și la Pro TV și la alte trusturi de presă. 

(rep.20.30-22.08, sel.2-23) Niels Schneker: Sunt cinci ani de când mă refer la DNA ca și Casa de 
Producție DNA și asta tocmai că am considerat întotdeauna că o grămadă de dosare care le-au prezentat DNA-
ul au fost dosare desenate, dosare puse cu mâna, dosare care au fost formate, așa cum spune Ghiță în această 
înregistrare. Ceea ce este interesant este că trebuie să ne aducem aminte de momentul când a început să se 
formeze acest sistem în urmă cu 6-7 ani când începeam să simțim, începeam să deplângem, spuneam că este 
sistemul Băsescu, dacă mai țineți minte, așa îl determinam, încă nu vorbeam de un binom, vorbeam de un 
sistem Băsescu, vorbeam despre un sistem pe care îl crea președintele Băsescu la vremea aceea luându-se 
aceste instituții de forță și folosindu-le în scopuri politice. 

 (rep.22.21-23.41, sel.2-23) Moderatoare: (...) De asemenea, am ascultat în înregistrări cum că acest 
model a fost brevetat de doamna Kovesi. A fost brevetat de doamna Kovesi și ulterior pasat procurorilor. 
Cam, cât de mare e amploarea luată de toată această chestiune și câți procurori. Vorbim de zeci, vorbim de 
sute, să fie implicați în acest sistem? 

Niels Schneker: (...) Eu am de a face cu niște procurori și cu un organ de poliție care încearcă să 
aplice legea folosind bani privați și spălând bani privați, comițând o infracțiune în sine, chipurile pentru 
a apăra statul de o altă infracțiune, or asta e deja imbecilitate curată. ...problema pe care o avem este că 
sistemul a fost deturnat. Adică cei care sunt parte din acest sistem, cei care trebuie să aplice sistemul, cei 
care trebuie de fapt să urmărească sistemul, au fost absorbiți în acest sistem de forță și ca atare este corupt 
în măduva sa și trebuie să ne așteptăm la o variantă de reparare.  

Andreea Crețulescu a adus în discuție faptul că, după aceste serii de înregistrări realizate de Sebastian 
Ghiță și difuzate, niciun organ nu s-a autosesizat.  

(rep.44.42-46.08, sel.2-23) Victor Ciutacu: Noi omitem un mic și nesemnificativ amănunt. Execuția 
domnului Vîntu, la cererea doamnei Kovesi, s-a plănuit în sediul Serviciului Român de Informații. K2-ul 
ăla de care vorbește Sebi Ghiță, nu e nici vreo cafenea de pe Dorobanți, nu e nici vreun club privat din 
Floreasca, este una dintre reședințele de protocol folosite de Serviciul Român de Informații- locul unde 
domnul Ghiță spune că se întâlnea, în precedentele episoade, cu doamna Kovesi, cu domnul Coldea și cu 
niște domni de pe la ambasada Statelor Unite ale Americii, vopsiți în diplomați, de fapt șefi ai rezidenței 
CIA din România. Aici e vorba de probleme de stat rezolvate cumva, sau niște probleme politice rezolvate 
cumva cu ajutorul instrumentelor statale. Să nu uităm că Nicolae Popa, capturarea lui, ulterior aducerea 
lui în România, prezentată ca marile succese, au fost folosite în câștigarea unor alegeri prezidențiale de un 
om numit Traian Băsescu. Dezbaterea faimoasă cu Geoană, când s-a prăbușit Geoană și cu vizita lui 
Geoană de la Vîntu era prilejuită de informația ușor nevinovată strecurată de domnul Băsescu potrivit 
căreia domnul Popa a fost capturat în respectiva seară în Indonezia.  
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(rep.46.10-47.26, sel.2-23) Moderatoare: Este cât se poate de clar, spunea și Victor Ciutacu mai 

devreme, asistăm la execuția lui Ghiță, de Kovesi. În cazul de față au fost sau poate sunt, de care nu știm, 
alte cazuri răsunătoare, extrem de grave. Problema, Corina, este că, pe lângă țintele cât se poate de clare, 
sunt zeci de mii de victime colaterale. 

Corina Drăgotescu: ...Este un stat paralel care se joacă cu noi, care face ce dorește, pentru că are 
acces la resurse și acest stat paralel necontrolat, fiind în zona gri, îi cădem victime cu toții. Repet, încă o 
dată. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu Adevărul. (...) 

 
- 03.01.2017, Breaking news, ora 19:19: 
(rep.00.36-01.23, sel.3-19) Pe ecran, pe o bandă galbena, aflată în mișcare, a fost titrat textul: 

EXCLUSIV: SEBASTIAN GHIȚĂ A TRIMIS ÎN REDACȚIE ÎNREGISTRĂRI EXPLOZIVE CU 
TRAIAN BĂSESCU/ FOSTUL PREȘEDINTE ARUNCĂ ÎN AER SRI ȘI DNA.   

Titluri:  S. GHIȚĂ: ȘTIU CUM S-A ARANJAT DOSARUL SÂRBU PE ADRESA SECRETĂ A LUI 
COLDEA/ S. GHIȚĂ: ȘTIU CUM S-A MĂSLUIT DOSARUL MICROSOFT/ S. GHIȚĂ: ASCULTAȚI-L PE 
BĂSESCU POVESTIND ÎNTÂMPLĂRI DIN BIROUL SĂU/ BĂSESCU: AM ÎNREGISTRĂRI CU COLDEA, 
KOVESI ȘI JUDECĂTOAREA BOGDAN / CUM ARUNCĂ TRAIAN BĂSESCU ÎN AER DNA ȘI SRI/ 
ÎNREGISTRĂRI EXPLOZIVE CU TRAIAN BĂSESCU TRIMISE DE SEBASTIAN GHIȚĂ/  

Moderator: Victor Ciutacu.  
Invitați: Alexandru Sassu- publicist; Gelu Vișan – PMP; Bogdan Chirieac- analist politic; Marius 

Pieleanu – sociolog.  
A fost difuzată o înregistrare audio în care Ghiță a făcut unele precizări. 
A urmat difuzarea unei discuții audio, titrată pe ecran astfel: Discuție interlocutor - Traian Băsescu: 
Interlocutor: Și aveți înregistrări cu toți? 
Voce ce pare a fi a lui Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. 

Bă, da' să vezi conversația când îmi spuneau că îl luăm pe Mustață din complet.  
Interlocutor: Da?  
Voce ce pare a fi a lui Traian Băsescu: Hai băieți să-l aruncăm în aer! Vreți să-mi distrugeți familia? 

Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule președinte? 
Voce ce pare a fi a lui Traian Băsescu:  Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu știu ce spun. 
Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu? 
Voce ce pare a fi a lui Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, 

cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustață și intră 
Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan și a spus că dacă aveam codul 
penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, știi. Să-l vezi ce 
spectaculos e Coldea când trage concluzii. 

Interlocutor: Sunteți supărat pe ei. 
Voce ce pare a fi a lui Traian Băsescu: Camelia Bogdan, a intrat judecător în dosarul ginerelui. 

Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat și la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi 
bă, Bogdan, eu te știu cine ești! 

La finalul materialului audio, revenind în studio, Victor Ciutacu a citit discuția dintre 
Interlocutor – Traian Băsescu.  

Câteva reacții în studioul România TV, după difuzarea înregistrării: 
(rep.24.05-24.24, sel.3-19) Bogdan Chirieac a menționat că pare a fi vocea domnului președinte 

Traian Băsescu și, ținând, seama de relația specială pe care o aveți cu domnia sa, poate ar merita să fie 
sunat, pentru a avea o intervenție în direct în această … 

Victor Ciutacu: O să îi rog pe colegii mei. Deja se ocupă de treaba asta. Îl sun. Acum, eu nu pot să și 
răspund în locul domnului Băsescu.  

(rep.25.22-26.49, sel.3-19) Victor Ciutacu: Înțeleg că doamna Bogdan dă extemporalul și după aia, 
concluziile le trage Coldea. Așa spune domnul președinte Băsescu sau poate înțeleg eu greu. 

Victor Ciutacu: Domnule, ăla a făcut 10 ani la pârnaie, condamnat de una care voia 20. 
Gelu Vișan: Ascultați-mă, stați un picuț, despre cine vorbim? Doamna Kovesi face ce spune 

domnul Coldea la K2, da? La K2. 
Victor Ciutacu: Și doamna Bogdan? 
Gelu Vișan: Și doamnele ăștia Bogdan, nu știu, doamnele ăștia Bogdan și nu știu cine, ele 

execută, câte o fi doamne de ăștia, că nu o fi doar  una. Da? Deci, din punctul acesta de vedere nu știu 
care o fi mare secret așa a funcționat în ultimii ani (neinteligibil). 
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Victor Ciutacu: Cum, domnule? Cineva îl anunță pe domnul Băsescu, Marius Pieleanu, cu o zi 

înainte că îl luăm pe judecătorul Mustață, a doua zi se întâmplă, l-au săltat de pe stradă, că vine Bogdan în 
locul lui și vine Bogdan în locul lui și aia plânge că nu poate să-i dea 20. 

Marius Pieleanu: E foarte grav ce se spune în înregistrarea asta, dar eu cred că domnul Băsescu ne 
poate lămuri mai în clar. 

 (rep.27.58, sel.3-19) A fost difuzată și titrată din nou discuția Interlocutor - Traian Băsescu.  
(rep.31.14-31.35, sel.3-19) Victor Ciutacu: Domnul Sassu, Camelia Bogdan a intrat pentru că, m-

am interesat și eu, în ultimul termen și în cazul Voiculescu, domnul Mustață, acela care trebuie ridicat a 
doua zi (neinteligibil) dosarul, a fost săltat și băgată Camelia Bogdan la sentință. Domnului Băsescu parcă 
i se întoarce. A fost băgată Camelia Bogdan și în dosarul ginerelui tot. 

 (rep.36.12-37.18, sel.3-19) Victor Ciutacu a specificat faptul că Domnul Ghiță spune că știe cum s-
a măsluit și dosarul Microsoft, acum mi-am adus aminte.  

Bogdan Chirieac a menționat că: toți condamnații au recunoscut. La Microsoft, cel puțin, procurorul 
de caz chiar și-a făcut treaba, la care Alexandru Sassu a precizat: Eu am mai văzut vreo câteva dosare în care 
oamenii au recunoscut, după care s-a dovedit că au recunoscut ceva ce nu făcuseră, pentru că sistemul de 
care vorbea înainte face ca  să-i țină la pușcărie că asta e ideea, să-i țină în pușcărie până când recunosc 
orice. Nu uitați de câte ori au venit martori în proces și au spus: am spus asta pentru că  am fost amenințat. 
Nu uitați lucrul acesta. Deci, acest sistem este bolnav rău. Eu nu cred nimic din ceva ce se întâmplă în 
justiția din România. Nu cred nimic. Nimic, nimic, pentru că este bolnav!  

(rep.37.15-38.20, sel.3-19) Victor Ciutacu: Domnule Vișan, aseară sau azi-noapte, am aflat cum a fost 
executat domnul Vîntu, cu armele proprii, cum s-a plătit avion și cine l-a plătit ca să –l aducă pe domnul Popa 
ca să pice bine. Astăzi aflăm cum a fost executat rapid și eficient Voiculescu, mâine ce mai aflăm? 

Gelu Vișan: Avem două spețe ușor diferite. Aici avem o doamnă, Camelia Bogdan,  despre care n-
am studiat foarte mult pentru că, încă o dată, ea se înscrie în linia… cum o cheamă… Livia, Livia Stanciu, 
despre care am spus la un moment dat, apropos de o sentință și așa mai departe și m-au sunat toți, m-au 
amenințat cu judecata, nu vreau să spun ce telefoane am primit, da, după declarația pe care am făcut-o … 

Gelu Vișan: Hai, că nu e de glumă. Acesta e stat mafiot . Dacă au făcut lucrul acesta, dacă ei au 
făcut lucrul acesta, este stat mafiot. Procurorul general … Procurorul General al unei țări îl învață pe 
unul cum să-și omoare adversarul, îl duce ia avion, acela plătește avionul, pun la cale manușerii, cum să-i 
ia ăluia capul, suntem la nebuni. Asta este fix stat mafiot, adică  nu mai ai ce să spui. (…) 

 
- 05.01.2017, Breaking news, ora 19:00: 
Titluri: SEBASTIAN GHIȚĂ, CELE MAI GRAVE ACUZAȚII DE PÂNĂ ACUM/ S. GHIȚĂ: PONTA A 

FOST ȘANTAJAT DE COLDEA SĂ O NUMEASCĂ PE KOVESI/ S. GHIȚĂ: NUMIREA LUI KOVESI A FOST 
SCRISĂ LA GUVERN/ S.GHIȚĂ: AM ASISTAT LA REDACATREA NUMIRII LUI KOVESI  

Moderator: Lili Ruse.  
Invitați: Victor Ciutacu- jurnalist; Petre Roman – PNL; Dumitru Pelican – fost senator; Ion Ghișe- 

ALDE; Mihai Fifor –PSD; Marius Pieleanu – sociolog; Ion Cristoiu- jurnalist (prin telefon); Daniel Savu –
PRU (prin telefon); Traian Băsescu – fost președinte (prin telefon).  

Câteva reacții în studioul România TV, după difuzarea înregistrării: 
 (rep.59.38, sel.5-18- 03.25, sel.5-19) Lili Ruse: Puteți să confirmați ceea ce a spus Sebastian 

Ghiță? Ați citit în jurnalul Elenei Udrea acest episod și anume presiunile făcute, spune de neimaginat, 
asupra lui Victor Ponta pentru nominalizarea doamnei Kovesi? 

Ion Cristoiu: ... Un mare mister al numirii doamnei Codruța Kovesi, în 2013, nu 2014, a fost următorul: 
la întâlnirea cu celălalt lider USL, țineți minte că ei aveau atunci 70%. La întâlnirea cu domnul Antonescu s-a 
decis, în nici un caz n-a fost decisă doamna Codruța Kovesi. Și, spre stupoarea tuturor, vă pot confirma cei care 
erau atunci lideri USL, domnul Victor a propus-o pe Codruța Kovesi. 2. Într-adevăr Elena Udrea a susținut că 
s-a dus până acum la, că ea a fost cea care a negociat numirea Codruței Kovesi. Deci, avem două confirmări 
anterioare ale acestei dezvăluiri. Eu însăși atrag atenția asupra unui lucru. Eu cred că minimalizarea, 
încercarea de minimalizare a acestor dezvăluiri  vine de la divizia presă a binomului SRI-DNA, de la ordinul 
acestui binom pentru că aceste dezvăluiri sunt foarte importante pentru ceea ce se întâmplă acum. ...Vă atrag 
atenția că domnul Klaus Iohannis deja e pe cale să folosească acest sistem, cu aceleași mijloace, aceleași 
abuzuri în bătălia sa de lider al opoziției, cea de lider al opoziției împotriva PSD-ALDE. ... Dar ne atrag atenția 
și, una din ele a fost extraordinară, când domnul Sebastian Ghiță a arătat cum se face un dosar în cazul 
Realitatea Media. Adică, cum se vine, cum se caută un denunțător, denunțătorul trimite pe email duminică 
după amiază denunțul și a doua zi cel denunțat este deja înhățat de DNA. Deci, din punctul acesta de vedere 
eu cred, cel puțin presa, nu știu clasa politică, trebuie să acorde foarte mare atenție acestor dezvăluiri pentru că 
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trebuie să mergem până la capăt și în felul acesta să fim foarte atenți la ce va face sistemul acum, că va face 
exact ce a făcut și în cazurile anterioare.  

(rep.05.25-06.54, sel.5-19) Ion Cristoiu: ...Deci, să nu-mi spuneți mie că Coldea făcea de capul lui 
sau Codruța Kovesi. Deci, o dată se, trebuie să vedem în mâna cui erau aceste comenzi, pentru că cel care 
a comandat sistemul era și cel care i-a comandat sau a acceptat lui Coldea să facă chestia asta. 

Victor Ciutacu: Deci, cineva a vrut-o cu tot dinadinsul pe Kovesi în fruntea DNA și atunci Coldea a 
fost trăgaciul pe care s-a apăsat. 

Ion Cristoiu: Da, așa cum și în cazul plagiatului, că eu am studiat, domnul Ghiță, așteptând de la el o 
casetă și în legătură să ne spună afacerea din 2012. Acolo, domnul Ghiță nu ne spune că acolo erau și el și cei 
care erau implicați. Era un ordin să o rezolve pe ea, să fim serioși. Să nu creăm această imagine foarte 
primejdioasă pentru ce se întâmplă acum că șeful statului de atunci, cum se întâmplă și acum, era în afara 
acestor lucruri. N-avea cum, nu făcea Coldea de capul lui că îl dădea afară Maior în două zile. 

A fost redifuzat mesajul lui Sebastian Ghiță.  
 (rep.17.19-25.20, sel.5-19) Lili Ruse: Domnul Savu, avem aici o dezbatere, o discuție cu Victor 

Ciutacu. Cât de puternic era domnul Coldea să își permită în momentele alea să îl amenințe pe primul 
ministru în funcție? 

Daniel Savu: Avem acum o înregistrare care mie îmi lămurește pe deplin un episod care s-a petrecut în 
2015 la o ședință a Comitetului Executiv Național al PSD, eram membru în această conducere.  Pe vremea aia 
și membru în Comisia de Supraveghere a SRI și era imediat după pierderea alegerilor prezidențiale de către 
Victor Ponta, aveam un nou președinte și, cu toții, la partid începuseră să-i apară dosarele și săptămâna, la 
fiecare săptămână apărea câte un dosar  cu Victor Ponta. Diverși procurori: Uncheșelu și nu mai știu care  
făceau câte un dosar lui Victor Ponta și noi l-am întrebat: bine, Victore, domnule prim ministru, cum explici 
toate astea cu doamna Kovesi și el a zis: vă voi explica foarte clar în momentul în care o să vă arăt cum am 
numit-o pe doamna Kovesi și pentru acest lucru vă cer membrilor Comisiei SRI să mă audiați pe mine, Victor 
Ponta. ... Cu toții am zis, domnule, vor fi dezvăluiri senzaționale dacă primul ministru al României dorește să 
fie audiat la Comisia SRI. Nu s-a terminat bine ședința, s-a aflat despre această treabă și domnul Sebastian 
Ghiță, colegul meu din Comisie, a spus: domnul senator, trebuie să mergem să ne întâlnim cu domnul general 
Coldea. De-abia acum le înțeleg. Nu a mai ajuns domnul Ponta, ca urmare a acelei discuții, eu cu domnul 
Ghiță și cu domnul Coldea, nu a mai ajuns domnul premier la audieri.   

(...) eu nu am știut de acest șantaj de care vorbește Victor Ponta, de care vorbește Sebastian Ghiță 
și în care avem implicați nu numai șantajistul, dar și beneficiarul șantajului, care este doamna Kovesi și 
care ne-a spus, într-o declarație publică, a spus: nu m-am întâlnit niciodată cu inculpatul Sebastian Ghiță. 
Este o afirmație total neadevărată, numai asta, dacă ar fi să o luăm în considerare, care aruncă o umbră 
de îndoială asupra întregii activități a doamnei Kovesi. (...) Presiunile care se făceau asupra lui Victor 
Ponta să-și dea demisia din fruntea Guvernului, cum că ar fi o problemă internațională, au încetat 
ulterior acestei discuții și Ponta nu a mai ajuns la acea Comisie ca să spună cum a numit-o pe doamna 
Kovesi... era un șantaj la mijloc, problema era atât de gravă, că dacă domnul Ponta ar fi mărturisit-o în 
fața comisiei, care la această comisie există un caracter la mărturiilor și a tot ce se discută, toate sunt 
opozabile în orice instanță. Se înregistrează, totul este ca sub prestare de jurământ. Adică nu vorbești la 
această Comisie, apoi spui m-am răzgândit. Totuși, teama că Ponta va ajunge, era premier, era o situație, 
nu cred că s-a mai confruntat vreodată România. Premierul vine la Comisa SRI să spună cum a fost 
șantajat de unul din șefii operativi ai SRI. ...Domnul Coldea trebuie pus la dispoziție. Având în vedere 
această dezvăluire despre un șantaj pe care l-a efectuat la cel mai înalt nivel, domnul Coldea trebuie să se 
pună la dispoziție, la dispoziția anchetei, așa se face în regimul militar. ...Domnul Coldea ne-a cerut un 
timp, ne-a cerut un timp să vorbească cu președintele Iohannis, pentru că în momentul acela era 
președintele Iohannis, când a avut loc această, este anul 2015 și să înceteze oarecum presiunile din justiție 
asupra domnului Ponta, bănuiesc eu, asta nu ne-a spus-o efectiv, a cerut un timp. ... 

(rep.30.57-34.19, sel.5-19) Lili Ruse: Maestre Cristoiu, avem prin urmare, două mărturii în acest 
moment. De la Sebastian Ghiță, care povestește că a fost martor, în timp ce domnul Coldea îl șantaja, îl 
presa pe Victor Ponta și îl amenința cu anularea vizitei în SUA. Rămâne o întrebare de unde avea domnul 
Coldea atâta putere să facă lucrul acest, plus, episodul tocmai relatat de domnul senator Savu, cu acea 
discuție după care cumva s-a căzut la pace. De unde atâta putere, încă o dată, în mâinile directorului 
operativ al SRI sau rămâneți la ideea că era cineva în spatele butoanelor. Cine? Traian Băsescu atunci și 
Klaus Iohannis acum? 

(rep.33.39-34.19, sel.5-19) Ion Cristoiu: Concluzia este că domnul Coldea, nu facem nici domnul 
Coldea, nici din Codruța Kovesi personajele care stăpânesc România. Este cea mai mare greșeală pe care o 
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putem face. Ele sunt personaje ale sistemului, subordonate comandantului sistemului. Constituția 
României este făcută în așa fel încât, comandantul sistemului este președintele și o să vedeți în perioada 
următoare cât de comandant va fi Klaus Iohannis al sistemului de forțe, așa cum a fost și Traian Băsescu. 

A fost redifuzat materialul înregistrat cu declarațiile lui Sebastian Ghiță.   
A intervenit prin telefon fostul președinte Traian Băsescu, care a făcut câteva afirmații: 
(rep.41.26-41.50, sel.5-19) Traian Băsescu: Eu spun de mult timp că nu avem control pe serviciile de 

informații. Spun de foarte mult timp că serviciile se autonomizează, aduceți-vă aminte cât am încercat să 
aflu dacă Ponta a fost ofițer acoperit și mi s-a spus că legea nu permite. (…) 

Traian Băsescu: ...Recunosc, încă înainte să îmi termin eu mandatul 2014, am sesizat că au luat-o 
razna, dar, în mod categoric, oamenii aceștia sunt oameni care au devenit un risc pentru statul român. Au un 
portofoliu de informații colosal, îl utilizează în interesul lor. Rețineți! ... Îl utilizează în folosul lor , pentru 
gloria lor și trebuie văzut cât de supuși sunt, că, acum aflu, din episoadele lui Ghiță, că el se întâlnea de două 
ori pe săptămână cu Kovesi. Păi, eu m-am întânit cu Kovesi, cred, în cele două mandate de Procuror General și 
unul de procuror șef DNA, cât s-a făcut în timpul meu, un an, cred că m-am întâlnit de șase ori. ... Păi, aflu că 
Ghiță se întâlnea de două ori pe săptămână cu Kovesi, unde participa și Coldea și mai venea și șeful stației 
CIA. Pă, fraților, nu avem un procuror general să îi ia pe toți în noaptea asta?  ...Dacă ei s-au subordonat unui 
șef de stație, fie el și CIA, dacă ei se întâlneau să discute treburile țării în vilele SRI-ului, în loc să meargă 
șeful SRI-ului cu căciula în mână în fața procurorului general, procurorul general se ducea în vilele SRI-ului, 
dacă se confirm aceste lucruri. Îmi pare rău! Păi, Ghiță spune că din 2010 în 2014, se întâlnea de două ori pe 
săptămână cu doamna Kovesi. Ce făceau? Puneau la cale ce? 

- 09.01.2017, Ediție de seară, ora 21:00: 
Moderator: Victor Ciutacu  
Titluri: IMAGINILE ANULUI CARE ARUNCA ÎN AER BINOMUL KOVESI-COLDEA, 

S.GHIȚĂ: AM REFUZAT SĂ PREDAU ROMÂNIA TV SISTEMULUI  
Invitați: Dumitru Dragomir-om de afaceri, Cristian Bodea-PER, Gelu Vișan-PMP,  Alexandru Sassu-

jurnalist, Marius Pieleanu-sociolog, Valentin Stan-analist. 
În prima parte a emisiunii a fost difuzat al șaselea material înregistrat, realizat de Sebastian Ghiță.  
După prezentarea acestui material, moderatorul a făcut următorul comentariu 
(rep.08:15-09:36, sel.9-21): Victor Ciutacu: Dezvăluiri incredibile făcute de Sebastian Ghiță, 

doamnelor și domnilor, este episodul șase. Revedeți imaginile cu domnul general Coldea, pare să se simte 
ca acasă. Dă ușor cu piciorul la masă, să încapă că este înăltuț, se așază, după aia vine domnul Ghiță și 
conferențiază colocvial acolo. Nu știm ce. Domul Ghiță spune că discutau despre autostrăzi și că domnul 
Coldea a zis că europenii vor alta și de restul de bani să mai cumpără și niște armament că cu nivelul de 
trai stăm suficient de bine și nu e atât de necesar. În rest, mici amănunte conform cărora domnul Ghiță a 
refuzat să predea postul România TV faimosului binom și domnului Iohannis. Mici amenințări cu 
arestarea la adresa domnului Ponta din partea domnului Coldea, și, în general o atmosferă plăcută, 
familie, în general se vedeau cu familiile la Cheia unde bate soarele este frumos și bine. Plăcerea domnului 
Coldea, nu o să ne stricăm de la atâta. (…)  

Invitații, aflați în studio, au comentat materialul realizat de Sebastian Ghiță, astfel: 
Gelu Vișan: În legătură cu relația de prietenie pe care o avea cu Coldea. Pentru că, în momentul 

în care șeful SRI vine la tine acasă, se așază, vorbește, mai mult sau mai puțin nervos, ne arată că erau 
prieteni. Coldea este șeful, nu aliatul lui Kovesi.  

 (rep.21:45-23:03, sel.9-21): Alexandru Sassu: Ghiță spune un lucru: există un personaj în 
România care nu este nici Parlament, nici Guvern, nici partidul care poate obliga Guvernul României să 
nu facă ceva. Este foarte grav. Există un personaj, indiferent cine este. În cazul față el spune că este 
Coldea de la SRI. Asta ridică alte semne de întrebare. Există o forță care poate să oprească un program de 
guvernare, un partid, un guvern, un parlament.   

Victor Ciutacu: Sub amenințarea arestării. 
Alexandru Sassu: Sub amenințarea arestării, dosare, procese și așa mai departe. Este un lucru 

extrem de grav. Dacă și peste acesta trecem, înseamnă că nu vrem să lămurim lucrurile. Asta nu ține de a 
face o anchetă Parchetul, nu, asta este o chestiune politică. Suntem în momentul acesta în fața unei 
situații, în care, dacă este adevărat, înseamnă că există portițele prin care o forță se poate constitui ca 
forță dirijantă în țară și să treacă peste, repet, Parlament, Guvern, președinție, ce vreți dumneavoastră. 
Să conducă, eventul, justiția.    
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Valentin Stan: Deci, așadar, domnul Ghiță spune că, de fapt, miza poveștii în relația cu domnul 

Coldea este România TV. Greșesc? 
Victor Ciutacu: Una dintre mize. Ailaltă era candidatura lui Ponta la președinție, dar a rezolvat-o prin 

autostradă. 

- 11.01.2017, Breaking news, ora 18:57: 
Moderator: Lili Ruse  
Titluri: EPISODUL 7 AL ÎNREGISTRĂRILOR CU SEBASTIAN GHIȚĂ, IMEDIAT NOUL 

FILM CU SEBASTIAN GHIȚĂ INTEGRAL, S. GHIȚĂ DEZVĂLUIRI DESPRE CONCEDIILE CU 
FAMILIA COLDEA,   

Invitați: Victor Ciutacu- jurnalist, Mihăiță Calimente- ALDE, Liviu Pop-PSD, Gelu Vișan- PMP, 
Daniel Zamfir- PNL  

În prima parte a emisiunii a fost difuzat al șaptelea material înregistrat, realizat de Sebastian Ghiță.  
După prezentarea acestui material, moderatoarea a făcut următorul comentariu: 
(rep.06:50-10:34, sel11-19) Moderator: Sunt chestii absolut uluitoare. Avem noi dovezi, dovezi, 

repet, ale relației personale dintre Ghiță și Florian Coldea. 
Ciutacu Victor: În primul rând, înainte de Congresul PSD, domnul Ghiță se ducea cu domnul 

Coldea în  Seychelles și discutau despre cine trebuie să fie sau nu președinte la PSD. Domnul Coldea, 
apolitic cum îl știm, și îi și spunea că nu vrea Băsescu pe acesta, puneți și voi altul. Pe Diaconescu, 
Geoană, pe cine veți vrea. Doi la mână, bugetarul Coldea avea bani să se ducă la Seychelles. Bănuiesc că 
nu i-a plătit Ghiță, nu a suferit umilința asta, cu business class, care, nu știu, nu am făcut o simulare. Am 
făcut o simulare la Hilton, sau cum se cheamă, între întâi și doi februarie, o noapte dacă vrei, 1000 de euro 
cu vederea la mare, pe noapte. Dacă vrei să te duci cu vederea la munte, în partea cealaltă, dar nu cred că 
te duci până în Seychelles să te uiți la munte, e decât 800 de euro pe noapte. Bugetarul Coldea înțeleg că 
avea între 800 și 1000 de euro pe noapte, per cameră, să se simtă bine. 

Moderator: Este elementul cheie al acestor dezvăluiri făcute de Sebastian Ghiță, și colegii mei au 
identificat personajele. Vedeți despre cine este vorba. Soția lui Sebastian Ghiță și soția generalului Coldea. 

A fost prezentată o imagine în care mai multe persoane stau pe scaune. Unele chipuri sunt blurate, 
altele sunt încercuite cu roșu și însoțite de mențiunea: SOȚIA LUI S. GHIȚĂ, SOȚIA LUI F. COLDEA..  

 
- Ora de vârf, ora 20:00 

 Titluri: S. GHIȚĂ, CELE MAI DEVASTATOARE DEZVĂLUIRI DE PÂNĂ ACUM; IMEDIAT: 
REACȚIA SRI; REACȚIE SRI DUPĂ DEZVĂLUIRILE LUI S. GHIȚĂ; IMEDIAT: SOȚIA LUI GHIȚĂ RUPE 
TĂCEREA, PRIMA REACȚIE; GHIȚĂ: LUI IOHANNIS ÎI E FRICĂ DE KOVESI ȘI COLDEA; 
DOCUMENTELE CARE ARATĂ PRIETENIA DINTRE COLDEA ȘI GHIȚĂ.  

Invitați: Lucian Bolcaș – avocat; Ludovic Orban –PNL; Adrian Dobre –PSD; Iosif Buble- jurnalist. 
(rep.00.11-00.26, sel.11-20) Ionela Năstase: Este practic, cel mai dur episod de până acum. Filmul 

complet, imediat, în câteva minute. Este înregistrarea în care fostul deputat dă în vileag cele mai grave 
probleme de la începutul dezvăluirilor de până acum, este cheia dedesubturilor politice, sunt deconspirate 
luptele pentru putere. (…) 

(rep.01.04-10.03, sel.11-20) A fost difuzat materialul înregistrat în care a apărut Sebastian Ghiță și a 
făcut declarații, același material ca în emisiunea anterioară. 

Câteva reacții în studioul România TV, după difuzarea înregistrării: 
 (rep.19.17-19.34, sel.11-20) Pe ecran a fost titrată o declarație a Purtătorului de cuvânt al SRI. 

Ovidiu Marincea, sursa: evz. 
Ionela Năstase (a solicitat regiei în timpul emisiunii să ia legătura cu Ovidiu Marincea): Scuzați-mă. Îmi 

transmit colegii că Ovidiu Marincea are telefonul închis. Noi am încercat să avem o reacție după 
dezvăluirile făcute de Sebastian Ghiță.  

Ionela Năstase: Stați puțin că este o anchetă în curs. Procurorul General Lazăr vorbea despre 
faptul că ar trebui audiați toți cei vizați de dezvăluirile lui Sebastian Ghiță și se referea domnia sa la 
Coldea, Kovesi, Băsescu.   

Ionela Năstase: Cât de periculoase sunt toate aceste dezvăluiri pentru țara în care trăim? 
Lucian Bolcaș: Nu știu dacă sunt periculoase, poate pentru unii oameni da, dar sunt, în primul rând, 

absolut necesare și sunt niște dezvăluiri profunde care privesc viața statală a României. La un moment dat 
privesc chiar și integritatea teritorială a României. Sunt lucruri deosebit de importante și evident, nu mă 
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pot juca că are probe sau nu are probe în legătură cu cucuveauamov sau în legătură cu altceva, mă 
gândesc la problematica pe care a ridicat-o, care, neapărat, trebuie discutată.    

Ionela Năstase: Nici nu știu cum spunea mai departe, poate mă ajută colegii. Acolo unde este 
Sebastian Ghiță promite noi dezvăluiri în spațiul public, promite noi episoade cu informații, așa cum ne-a 
obișnuit până acum, le așteptăm și le vom difuza în premieră aici la România TV. Doamnelor și domnilor, 
în câteva momente începe o ediție-eveniment cu Andreea Crețulescu, vor fi difuzate imagini în premieră 
care vor cutremura țara. Sunt înregistrări nou-nouțe cu Sebastian Ghiță. În exclusivitate vedeți la 
România TV imagini-șoc din concediul Ghiță – Coldea. Totodată, Sebastian Ghiță prezintă documente. 
Sunt dovezi de netăgăduit despre prietenia cu șeful binomului. Victor Ponta și Traian Băsescu vor fi și ei în 
ediția - eveniment, iar Liviu Dragnea intervine în acest scandal al momentului. (…) 

- 16.01.2017, Ora de vârf, ora 20:00 
Moderator: Ionela Năstase  
Titluri: CELE MAI AȘTEPTATE IMAGINI, UNDE AU FOST FILMAȚI GHIȚĂ ȘI KOVESI.  
Invitați: Corneliu Dobrițoiu- PNL, Claudiu Dinu-profesor, Hannibal Dumitrașcu-psiholog, Valentin 

Stan-analist, Ecaterina Andronescu-PSD. 
(rep.00:30-02:06, sel16-20) Moderatoarea  a făcut următoarea introducere: Să aflăm care sunt cele 

trei locuri unde au fost văzuți împreună Laura Codruța Kovesi și Sebastian Ghiță, din dezvăluirile făcute 
publice de mai mulți politicieni. Ioana Cârstea este în direct cu noi.     

Ioana Cârstea-reporter România Tv: Bun găsit tuturor, în dezvăluirile făcute publice de fostul 
deputat Sebastian Ghiță astăzi a vorbit despre locurile unde s-a întâlnit cu șefa DNA. Unul dintre aceste 
locuri este podgoria fostului deputat. Chiar Victor Ponta a declara prima dată când a întâlnit-o într-un 
cadru informal pe Laura Codruța Kovesi a fost în anul 2011, într-o podgorie pe care Sebastian Ghiță o 
deținea la acea vreme, între Ploiești și Mizil. De altfel, șefa Direcției Naționale Anticorupție a participat 
la mai multe petreceri la care au fost și oameni politici, printre care și Sebastian Ghiță. La una dintre 
întâlniri s-a sărbătorit ziua de naștere a fostului ministru de interne, Gabriel Oprea. La această petrecere 
ar fi fost toți cei care au apoi, mai apoi, dosare penale, făcute de DNA. Amintesc aici pe Elena Udrea, 
Alina Bica sau Dorin Cocoș. Șefa DNA s-a întâlnit cu fostul deputat Sebastian Ghiță și la casele SRI. Este 
vorba despre trei case de oaspeți ale SRI numite de Sebastian Ghiță, K1, K4, T14. Fostul deputat spune că 
întâlnirile erau de minim două ori pe săptămână, încă din anul 2010. A durat această serie de întâlniri 
până în anul 2014. La unele întâlniri au fost prezenți, spune fostul deputat, doar generalul Florian Coldea, 
Laura Codruța Kovesi și un șef al CIA din România.  

Această prezentare a fost însoțită de următoarele imagini:  
● reprezentări grafice cu Sebastian Ghiță și Laura Codruța Kovesi în centrul unei podgorii; 
● reprezentări grafice cu Sebastian Ghiță, Laura Codruța Kovesi și Gabriel Oprea în plan principal, 

iar în spatele acestora a fost plasată imaginea unui imobil; 
● reprezentări grafice cu Sebastian Ghiță și Laura Codruța Kovesi, în plan principal, iar în spatele 

acestora a fost plasată, în prima secvență, o imagine din spațiul public, iar în a doua secvența, imaginea unei 
locuințe filmată de la înălțime. 

În timpul emisiunii de dezbatere, în partea inferioară a ecranului, pe o bandă albă, a fost titrat 
textul: URMEAZĂ: Cele 5 dovezi trimise de S. Ghiță și care o înfundă pe Codruța Kovesi, noi 
înregistrări explozive la România Tv.  

La finalul emisiunii a fost prezentată declarația generalului Coldea ca urmare a afirmațiilor 
făcute de Sebastian Ghiță în cadrul materialelor înregistrate. 

(rep.29:39-30:25, sel.16-20) Moderatoarea: Haideți să vedem și care a fost reacția generalului 
Coldea după acuzațiile acestea fără precedent. 

Florian Coldea: Resping categoric afirmațiile exprimate public la adresa SRI și a mea pe care le 
consider denigratoare și lipsite de orice fundament real. Pe durata anului trecut, an puternic marcat de 
retorică electorală, atât instituția cât și conducerea Serviciului Român de Informații au acționat în 
condiții de deplină neutralitate și echidistanță politică. Cred că orice persoană responsabilă care consideră 
că are cunoștințe despre posibile încălcări ale legii sau regulamentelor SRI poate și trebuie să se adreseze 
instituțiilor abilitate. 

           
 - România la raport, ora 21:00: 
Moderator: Andreea Crețulescu 
Invitați: Dumitru Pelican, Ovidiu Zară, Cristian Bodea, Corneliu Bichineț, Niels Schneker.  
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Titluri: SEBASTIAN GHIȚĂ, EPISODUL 8 AL ÎNREGISTRĂRILOR, GHIȚĂ: KOVESI ȘI 

COLDEA SUNT AGENȚI ACOPERIȚI AI UNUI SERVICIU STRĂIN 
În prima parte a emisiunii a fost difuzat episodul opt, în forma unui material audio, realizat de 

Sebastian Ghiță. Conținutul materialului este următorul:  
VIII- prima parte (rep.00:39-04:48, sel16-21) Sebastian Ghiță: (...)  

VIII-a doua parte (rep.06:30-11:34, sel16-21) Sebastian Ghiță: (...) 
 Moderatoarea, analizând materialul audio, a afirmat:  
  (rep.13:28-13:55,sel16-21) Moderatoarea: Trei paliere, v-am spus, pe de o parte Coldea și 
facturile false, pe de altă parte dovada că a zburat la Cluj atunci când l-a invocat pe avocatul 
Mateuț în privința plagiatului lui Kovesi și o a treia informație, zic eu poate cea mi gravă dintre 
toate, Kovesi, Coldea agenți într-un serviciu secret al unui alt stat, prieten, partener al României. 
Este foarte grav. 

Invitații și-au exprimat punctul de vedere cu privire al situația ipotetică conform căreia 
Codruța Kovesi și Florian Coldea ar putea fi agenți ai unui serviciu secret străin. 

 (rep.24:04-25:06,sel16-21) Stan Valentin: Există o afirmație, cea mai gravă, care nu va putea fi 
probată și asta este black fairy, este o eroare.... din momentul în care faci afirmații pe acest fir, că 
avem de-a face cu doi agenți ai unui serviciu secret și toți de la acea masă știm exact la ce și la cine 
se referă domnul Ghiță, din momentul acela avem o mare problemă. Iar această mare problemă, din 
păcate, nu este nici solvabilă nici solubilă. Big error, doamna Crețulescu, care s-ar putea să o 
salveze pe Kovesi. 

 (rep.34:53-35:24,sel16-21) Dumitru Pelican: De ce domne și domnul Coldea și doamna Kovesi 
au primit ba decorații, ba insigne în piept de la ambasadele unor țări din România. Domne ce 
merite are doamna Kovesi ce merite are domnul Coldea să fie premiat de o ambasadă  unei țări din 
România. În calitate de ce? 

Moderatoarea: Pertinentă și întrebarea dumneavoastră! 
Dumitru Pelican: Pentru ce ați primit domnilor ceste insigne?  
Moderatoarea: Foarte dubios?” 

   
Vizionând şi analizând emisiunile din al căror conţinut am exemplificat 

anterior, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi ale articolelor 40 alin. (1),  
64 alin. (1) lit. b) şi 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. 

În fapt, în perioada 19.12.2016-16.01.2017, postul ROMÂNIA TV a difuzat mai 
multe emisiuni informative şi de dezbatere în cadrul cărora au fost prezentate şi 
analizate mai multe materiale înregistrate (în număr de opt), realizate de d-nul 
Sebastian Ghiţă, înregistrări în care acesta relata despre pretinse fapte incriminatorii 
referitoare la activitatea d-nei Laura Kovesi,d-lui Florian Coldea, a SRI şi DNA. 

Consiliul consideră că prin dezbaterea informaţiilor conţinute de înregistrările 
cu declaraţiile d-lui Sebastian Ghiţă, difuzate pe parcursul mai multor emisiuni, 
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile referitoare la informarea obiectivă a publicului, 
întrucât modul de prezentare a fost de natură să acrediteze o opinie preponderent 
acuzatoare la adresa activităţii unor instituţii ale statului. O atare situaţie a fost de 
natură să afecteze echilibrul opiniilor cu privire la faptele incriminatorii prezentate, 
precum şi posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber propria părere. 

De asemenea, având în vedere modul în care a fost dezbătut subiectul 
referitor la înregistrările d-lui Sebastian Ghiţă, membrii Consiliului au mai constatat 
că radiodifuzorul nu a păstrat  echilibrul necesar, nu a abordat subiectul într-o 
manieră de natură să permită informarea obiectivă a publicului şi nu a manifestat 
bună-credinţă în demersul său, emisiunile având un conţinut susceptibil  de a 
decredibiliza imaginea publică a DNA şi SRI. 
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Din această perspectivă, Codul audiovizualului dispune la art. 64 alin. (1) lit. b) 

că informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Mai mult, la art. 66 alin. (1) din Codul audiovizualului se prevede că 
informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi 
culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi echilibrului, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică. În conformitate cu alin. (2) al aceluiaşi articol, 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură în cadrul 
aceleiaşi emisiuni şi numai în mod excepţional în emisiunile următoare, iar în cazul 
în care persoanele refuză participarea sau să-şi precizeze punctul de vedere, 
radiodifuzorul are obligaţia să menţioneze pe post acest fapt; absenţa punctului de 
vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea 
imparţialităţii. 

Prin urmare, în cadrul acestor emisiuni nu a fost asigurată  informarea 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi nu a 
favorizat libera formare a opiniilor, aşa cum prevede art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului.  

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că în emisiunile analizate a 
fost susţinută, practic, o campanie de decredibilizare a înfăptuirii actului de justiţie, 
prin intermediul acuzaţiilor aduse DNA şi SRI.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat 
informarea corectă a publicului şi nu a respectat principiul audiatur et altera pars, 
prin prisma acuzaţiilor formulate de moderatori şi invitaţi în cadrul emisiunilor 
analizate. Sub acest aspect, în sinteză, redăm din raportul de monitorizare astfel de 
comentarii acuzatoare: (28.12.2016, Breaking news, ora 12:13) „Victor Ciutacu: ...DNA-ul este un 
monstru și imediat ce ajunge cineva la conducerea acestui monstru și știe să-l exploateze, să-l folosească 
politic, se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre  de astăzi,  zilele  aste în România, inclusiv 
demonizarea unei femei care n-a avut altă vină decât că și-a dorit să fie prim ministru și că a acceptat să fie 
prim ministru și tot așa. Acesta e sistemul, se execută.  Nu găsesc nimic împotriva ta, se găsește cineva să te 
denunțe, nu se găsește cineva să te denunțe, îți găsesc rude în străinătate, ca pe vremea lui Ceaușescu, care nu 
știu, au nu știu ce simpatii politice și așa mai departe, nu se poate nici așa, îți iau familia de pe stradă. Cam 
asta sunt mijloacele de luptă modernă împotriva corupției,  nu, că parcă așa e poreclită instituția asta.  

 Moderator: ... se încearcă întoarcerea votului de la alegerile din 11 decembrie cu ajutorul DNA, cu 
ajutorul forțelor străine, spune Sebastian Ghiță și vorbim desigur, având ca țintă pe Liviu Dragnea, 
despre care a spus că, ar fi putut să, el, Sebastian Ghiță, să-și facă viața mult mai ușoară  dacă ar fi făcut 
vreun denunț împotriva lui Dragnea, sau cel puțin asta i-au sugerat oamenii. 

Sorin Roșca Stănescu: ... au avut loc sute de întâlniri în sediile Serviciului Român de Informații, 
între doamna Kovesi, dânsul, domnul Coldea și extrem de interesant, reprezentantul oficial al CIA-ului în 
România, ceea ce ne spune foarte multe lucruri despre gradul de libertate sau non libertate al Direcției 
Naționale Anticorupție... 

(02.01.2017, Breaking news, ora 22:57) „Victor Ciutacu: ...mă întreb câți oameni au mai fost 
executați în România, pe model Vîntu, de doamna Kovesi și de acoliții domniei sale și câți oameni ca 
Sebastian Ghiță au mai fost folosiți, pentru că eu refuz să cred că un singur om a fost executat de Sistem 
și print-un singur om, prin intermediul lui Sebastian Ghiță. Sebastian Ghiță face referiri concrete și la 
cazul Voiculescu, RCS și cu Bendei. Dacă stau să mă gândesc sună foarte plauzibil asemănarea dintre 
cazul provocărilor făcute de Bendei în cazul fondatorului trustului Intact și povestea lui Sebi Ghiță cu 
Vîntu și mă gândesc că oricare dintre noi poate cădea victimă, desigur, la alt nivel, altă proporție, 
sistemului diabolic al unui stat care și-a întărit instituțiile de forță, până la nivelul în care nimic nu-i mai 
poate sta în cale... 

Moderatoare: ...ceea ce au făcut cu Voiculescu, cu Sârbu, cu Vîntu, cu Patriciu, cu Adamescu. Ce au 
acești oameni în comun sau au avut? Trusturi de presă! 
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Niels Schneker: ... tocmai că am considerat întotdeauna că o grămadă de dosare care le-au prezentat 

DNA-ul au fost dosare desenate, dosare puse cu mâna, dosare care au fost formate... aceste instituții de forță și 
folosindu-le în scopuri politice. 

 Moderatoare: ...că acest model a fost brevetat de doamna Kovesi. A fost brevetat de doamna Kovesi 
și ulterior pasat procurorilor....  

Niels Schneker: ...Eu am de a face cu niște procurori și cu un organ de poliție care încearcă să 
aplice legea folosind bani privați și spălând bani privați, comițând o infracțiune în sine, chipurile pentru 
a apăra statul de o altă infracțiune, or asta e deja imbecilitate curată.  

Victor Ciutacu: ...Execuția domnului Vîntu, la cererea doamnei Kovesi, s-a plănuit în sediul 
Serviciului Român de Informații. ...Aici e vorba de probleme de stat rezolvate cumva, sau niște probleme 
politice rezolvate cumva cu ajutorul instrumentelor statale. Să nu uităm că Nicolae Popa, capturarea lui, 
ulterior aducerea lui în România, prezentată ca marile succese, au fost folosite în câștigarea unor alegeri 
prezidențiale de un om numit Traian Băsescu. Dezbaterea faimoasă cu Geoană, când s-a prăbușit Geoană 
și cu vizita lui Geoană de la Vîntu era prilejuită de informația ușor nevinovată strecurată de domnul 
Băsescu potrivit căreia domnul Popa a fost capturat în respectiva seară în Indonezia.  

(03.01.2017, Breaking news, ora 19:19) „Moderator Victor Ciutacu:  Domnule Vișan, aseară sau 
azi-noapte, am aflat cum a fost executat domnul Vîntu, cu armele proprii, cum s-a plătit avion și cine l-a 
plătit ca să –l aducă pe domnul Popa ca să pice bine. Astăzi aflăm cum a fost executat rapid și eficient 
Voiculescu, mâine ce mai aflăm? 

Gelu Vișan: Hai, că nu e de glumă. Acesta e stat mafiot . Dacă au făcut lucrul acesta, dacă ei au 
făcut lucrul acesta, este stat mafiot. Procurorul general … Procurorul General al unei țări îl învață pe 
unul cum să-și omoare adversarul, îl duce ia avion, acela plătește avionul, pun la cale manușerii, cum să-i 
ia ăluia capul, suntem la nebuni. Asta este fix stat mafiot, adică  nu mai ai ce să spui. (…) 

(05.01.2017, Breaking news, ora 19:00)”Traian Băsescu: ...serviciile se autonomizează, ... oamenii 
aceștia sunt oameni care au devenit un risc pentru statul român. Au un portofoliu de informații colosal, îl 
utilizează în interesul lor. Rețineți! ...Îl utilizează în folosul lor... .Dacă ei s-au subordonat unui șef de 
stație, fie el și CIA, dacă ei se întâlneau să discute treburile țării în vilele SRI-ului, în loc să meargă șeful 
SRI-ului cu căciula în mână în fața procurorului general, procurorul general se ducea în vilele SRI-ului... 
Ce făceau? Puneau la cale ce? 

(România la raport, ora 21:00) Moderator Andreea Crețulescu: ... și o a treia informație, zic eu 
poate cea mi gravă dintre toate, Kovesi, Coldea agenți într-un serviciu secret al unui alt stat, 
prieten, partener al României. Este foarte grav. 

În consecinţă, membrii Consiliului au constatat că aceste emisiuni, în care 
invitaţii şi moderatorii au formulat acuzaţii la adresa unor instituţii publice, au fost 
difuzate cu încălcarea principiului audiatur et altera pars prevăzut de art. 40 din Codul 
audiovizualului. Potrivit normei invocate, 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. 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 1003/1993 cu 
privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună unor principii 
etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al 
cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să 
fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi 
pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare.Titlul şi sumarul ştirilor trebuie să 
reflecte esenţa evenimentelor şi datelor prezentate cât mai precis. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 40.000 lei. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) şi ale art. 91  alin. (1) şi (3) 

din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
DECIZIE: 

 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 281.5/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
4/01.11.2011, pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu 
amendă de 40.000 lei pentru încălcarea prevederilor  art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
articolelor 40 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi 66 alin. (1)  lit. a) 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 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 40.000 lei 
postul ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul mai multor emisiuni din perioada  
19 decembrie 2016-16 ianuarie 2017, nu a fost asigurată  informarea obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi nu a favorizat libera 
formare a opiniilor, aşa cum prevede art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.  
De asemenea, aceste emisiuni, în care reprezentanţii postului au formulat acuzaţii la 
adresa unor instituţii publice, au fost difuzate şi cu încălcarea principiului audiatur et 
altera pars prevăzut de 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  
  
 
  


